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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
44/2006. (II. 28.) Korm.

rendelete

a Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat
mûködésének részletes szabályairól

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kt.) 94.  § (3) be kez dé sé nek k) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Köz ok ta tá si Fej lesz té si
Cél elõ irány zat mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i val kap -
cso lat ban a Kor mány a kö vet ke zõt ren de li el:

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1.  §

(1) A Köz ok ta tá si Fej lesz té si Cél elõ irány zat (a továb -
biak ban: cél elõ irány zat) be vé te li és ki adá si ol da la a min -
den ko ri éves költ ség ve té si tör vény Ok ta tá si Mi nisz té ri um
fe je ze té ben ke rül meg ha tá ro zás ra.

(2) A cél elõ irány zat be vé te lei:
a) az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz -

pont hoz (a továb biak ban: OKÉV) a Kt. 95/A.  § (8) be kez -
dé se alap ján be folyt, ha tó sá gi el len õr zé sek bõl szár ma zó
bír sá gok 60%-a,

b) a Kt. 84.  § (14) be kez dés d) pont ja alap ján tör té nõ
be fi ze té sek,

c) a köz ok ta tá si köz szol gál ta tás ban ér de kelt szer ve ze -
tek és ma gán sze mé lyek ön kén tes be fi ze té sei és egyéb be -
vé te lek.

(3) A Cél elõ irány zat be vé te le i nek fo ga dá sá ra, a pénz -
for ga lom el kü lö ní tett ke ze lé sé re a MÁK a 10032000-
01220328-31000006 szá mú OM Fe je ze ti cél el szá mo lá si
fo rint szám lát ve ze ti.

(4) A cél elõ irány zat ból a pá lyáz ta tá si te vé keny sé gek kel 
kap cso la tos mû kö dé si költ sé gek re és mo ni tor ing fel ada -
tok ra ki utalt össze gek nem ha lad hat ják meg a cél elõ irány -
zat éves be vé te li for rá sa i nak 5%-át.

2.  §

(1) A cél elõ irány zat ren del te té se az ok ta tá si mi nisz ter
ál tal jó vá ha gyott köz ok ta tás fej lesz té si stra té gia cél ja i nak
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi for rás biz to sí tá sa.

(2) Az így biz to sí tott for rá sok kü lö nö sen
a) a ha té kony köz ok ta tá si in no vá ci ók hoz, új sze rû pe -

da gó gi ai mód sze re ket meg va ló sí tó szak mai prog ra mok -
hoz, pe da gó gu sok tá jé ko zó dá sát se gí tõ elekt ro ni kus és
nyom ta tott szak mai ki ad vá nyok, web-la pok mû köd te té sé -
hez, kon fe ren ci ák meg ren de zé sé hez,

b) a ha té kony pe da gó gi ai fej lesz té se ket meg ala po zó
ku ta tá sok hoz és az ezek hez kap cso ló dó nem zet kö zi
együtt mû kö dés ki ala kí tá sá hoz,

c) sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók óvo dai
ne ve lé sét, is ko lai ne ve lé sét és ok ta tá sát elõ se gí tõ pe da gó -
gi ai el já rá sok hoz, be ru há zá sok hoz, esz köz fej lesz té sek hez,

d) a szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû ta nu lók esély -
egyen lõ sé gét nö ve lõ pe da gó gi ai fej lesz tõ mun ka és el já rá -
sok ki dol go zá sá hoz,

e) nem ze ti sé gi és et ni kai ki sebb sé gi ok ta tá si, ne ve lé si
fel ada tok hoz, be ru há zá sok hoz és esz köz fej lesz té sek hez,

f) a köz ok ta tá si fej lesz té si for rá sok, pá lyá za tok ge ne rá -
lá sát tá mo ga tó szak ér tõi, ta nács adói szol gál ta tá sok igény -
be vé te lé hez,

g) kom pe ten cia ala pú di gi tá lis tan anyag-fej lesz tés hez,
pe da gó gu sok mód szer ta ni in for ma ti kai kép zé sé hez és to -
vább kép zé sé hez, in fo-kom mu ni ká ci ós esz kö zök és az
elekt ro ni kus kor mány zat hoz kap cso ló dó prog ra mok fej -
lesz té sé hez, va la mint az is ko lai ad mi niszt rá ció elekt ro ni -
kus fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá hoz, az ok ta tá si azo no sí tó
hasz ná la tá nak el ter jesz té sé hez,

h) a fenn tart ha tó ság pe da gó gi á ját meg ala po zó ha té -
kony mód sze re ket meg va ló sí tó szak mai prog ra mok hoz,
va la mint a gyer me kek kör nye zet-tu da tos ne ve lé sét elõ se -
gí tõ mód sze rek ki dol go zá sá hoz
pá lyá za ti rend szer ke re té ben hasz nál ha tók fel.

A támogatás általános feltételei

3.  §

(1) Tá mo ga tás bel föl di köz ok ta tá si in téz mé nyek, il let ve 
fenn tar tó ik, non pro fit szer ve ze tek, pe da gó gus kép zés sel
fog lal ko zó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ré szé re nyújt ha tó.

(2) Pá lyá za tot a Kt. 20.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt in -
téz mé nyek a fenn tar tó ik egyet ér té sé vel nyújt hat nak be a
cél elõ irány zat köz pon ti ke re te i nek ter hé re ki írt pá lyá za ti
fel hí vá sok alap ján.

(3) A tá mo ga tás el bí rá lá sa kor elõnyt él vez nek az azon
te le pü lé sek rõl be nyúj tott pá lyá za tok, ame lyek sze re pel nek 
a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból
el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen meg ha la -
dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy zé ké rõl ké -
szült 7/2003. (I. 14.) Korm. ren de let fel so ro lá sá ban.

(4) Pá lyá zat csak köz ok ta tás fej lesz té si cél ra nyújt ha tó be.

(5) Nem köt he tõ tá mo ga tá si szer zõ dés
a) a köz tar to zás meg fi ze té sé ig az zal a 3.  § (1) be kez dé -

sé ben meg ha tá ro zott in téz ménnyel, fenn tar tó val vagy

1954 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/24. szám



szer vezettel, amely le járt, 60 na pon túl meg nem fi ze tett
köz tar to zás sal ren del ke zik,

b) csõd-, fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás alatt
álló szer ve ze tek kel,

c) olyan igény lõ vel, amely nem fe lel meg az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában
meg ha tá ro zott kü lö nös fel té te lek nek,

d) olyan ön kor mány za ti fenn tar tó val, aki adós ság ren -
de zé si el já rás alatt áll.

(6) Nem fo lyó sít ha tó tá mo ga tás a ked vez mé nye zett nek
a) a szer zõ dés kö tést köve tõen ki ala ku ló köz tar to zás, il -

let ve meg in du ló csõd-, fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si,
va la mint ön kor mány za ti fenn tar tó val szem be ni adós ság -
ren de zé si el já rás ese tén,

b) ha a szer zõ dés kö tést köve tõen a jegy zõ, fõ jegy zõ a
Kt. 80.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben el ren de li a köz ok ta tá si
in téz mény nyil ván tar tás ból való tör lé sét.

A pályázati rendszer általános szabályai

4.  §

(1) A cél elõ irány zat pá lyá zat út ján tör té nõ fel hasz ná lá -
sá ra, a XX. Ok ta tá si Mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je zet hez 
tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok pá lyá zat út ján tör -
té nõ fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 12/2005.
(IV. 19.) OM ren de le tet kell al kal maz ni (a továb biak ban:
OM ren de let).

(2) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell a pá lyá zat
el bí rá lá si szem pont ja it.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás nak nem meg fe le lõ, hi á nyos pá -
lyá zat ese tén a pá lyá zót a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ
8 mun ka na pon be lül a pá lyá za tot be fo ga dó szerv hi ány -
pót lás ra szó lít ja fel. Hi ány pót lás ra csak egy szer, a fel szó lí -
tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül van le -
he tõ ség.

(4) A cél elõ irány zat az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Ámr.) 8. és 9. szá mú mel lék le té nek a tá mo ga tó ál tal a
Kincs tár ré szé re tör té nõ szol gál ta tá sá val kap cso ló dik be
az Or szá gos Tá mo ga tá si és Mo ni tor ing Rend szer be.

5.  §

(1) A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ támo -
gatás.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa az aláb bi ak sze rint tör té nik:
a) az Ok ta tá si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té -

ri um) vagy más tár ca fel ügye le te alá tar to zó köz pon ti költ -
ség ve té si szer vek ré szé re az elõ irány zat át adá sá val az
Ámr. 109.  § (9) be kez dé se sze rint,

b) egyéb ese tek ben a pá lyá zók kal kö tött tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen tel je sít -
mény ará nyo san.

(3) A tá mo ga tás ki fi ze té sét meg elõ zõ idõ szak ban a ked -
vez mé nye zett elõ leg irán ti igényt nyújt hat be a tá mo ga tó -
hoz. Tá mo ga tá si elõ leg csak rend kí vül in do kolt eset ben a
prog ram el in dí tá sá hoz szük sé ges leg ki sebb mér ték ben
igé nyel he tõ, amely nem ha lad hat ja meg a tel jes tá mo ga tás
össze gé nek 25%-át.

(4) Az Eu ró pai Uni ós for rás ból tá mo ga tott, a 2.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt cé lok meg va ló sí tá sát elõ se gí tõ szak -
mai fel ada tok elõ fi nan szí ro zá sa vissza té rí té si kö te le zett -
ség mel lett tör tén het. E vissza té rí ten dõ tá mo ga tás nem ha -
lad hat ja meg az Ámr. 91.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott elõ leg gel csök ken tett uni ós tá mo ga tás össze gét.

(5) A tá mo ga tás ra vo nat ko zó szer zõ dés ben a ked vez -
mé nye zett fel ha tal ma zást ad arra, hogy a tá mo ga tás
vissza té rí té se ér de ké ben a kö zös sé gi tá mo ga tás ból szár -
ma zó pro jekt for rás ará nyos ré szét a cél elõ irány zat szám -
lá já ra utal ják át.

6.  §

(1) A tá mo ga tás a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett
üte me zés és fel té te lek sze rint ve he tõ igény be.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si
 szerzõdésben rög zí tett kez dé si idõ pon tot kö ve tõ 3 hó na -
pon be lül neki fel ró ha tó ok ból nem kez di meg a fejlesz -
tési feladat meg va ló sí tá sát, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét
 veszti.

(3) Ab ban az eset ben, ha a ked vez mé nye zett neki fel
nem ró ha tó ok ból nem kez di meg a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben rög zí tett kez dé si idõ pon tot kö ve tõ 3 hó na pon be lül a
fej lesz té si fel ada tot, de azt és a pénz ügyi tel je sí tést leg ké -
sõbb az adott költ ség ve té si évet kö ve tõ év jú ni us 30-áig
be fe je zi, a tá mo ga tá si dön tés nem vesz ti ér vé nyét.

(4) Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
rög zí tett kez dé si idõ pon tot kö ve tõ 3 hó na pon be lül neki fel 
nem ró ha tó ké se de lem okán nem tud ja meg kez de ni a fej -
lesz té si fel ada tot, e 3 hó na pon be lül fel me rült ké se del mi
ok ról a be kö vet ke zés tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül
írás ban ér te sí te ni kö te les a tá mo ga tót.

7.  §

A tárgy évi cél elõ irány zat ter hé re ak kor vál lal ha tó kö te -
le zett ség, ha a pénz ügyi tel je sí tés az e ren de let ben meg ha -
tá ro zott fi nan szí ro zá si for mák te kin te té ben a tárgy évet kö -
ve tõ év jú ni us 30-áig – mind a ked vez mé nye zett, mind a
tá mo ga tó ré szé rõl – meg tör té nik.
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8.  §

(1) Az igé nyelt nél ala cso nyabb mér té kû tá mo ga tás is
meg ítél he tõ.

(2) A tá mo ga tó a pá lyá zat át dol go zá sá ra ha tár idõ meg -
je lö lé sé vel szó lít ja fel a pá lyá zót.

(3) Az át dol go zott pá lyá za tot a tá mo ga tók kö te le sek
meg vizs gál ni, és tá mo gat ha tó sá gá ról az át dol go zás ra ki -
sza bott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 60 na pon be lül dön te ni.

9.  §

A pá lyá zat el fo ga dá sa ese tén a tá mo ga tó ak kor köt tá -
mo ga tá si szer zõ dést a ked vez mé nye zet tel, ha a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg je lölt szük sé ges for rás ren del ke zés re ál -
lá sát iga zol ta, be le ért ve az egyéb ál la mi tá mo ga tá sok ról
 szóló dön tést is.

10.  §

(1) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben rög zí tett kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti, vagy hi -
telt ér dem lõ en be bi zo nyo so dik, hogy a ked vez mé nye zett a 
pá lyá zat szak mai, pénz ügyi tar tal mát ér dem ben be fo lyá -
so ló va lót lan, ha mis ada tot szol gál ta tott, a tá mo ga tó gya -
ko rol hat ja el ál lá si jo gát.

(2) A tá mo ga tó kö te les a tá mo ga tá si szer zõ dés ben az el -
ál lás jo gát ki köt ni arra az eset re is, ha a ked vez mé nye zett a
köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kbt.) ren del ke zé sei alap ján kö te le zõ en
le bo nyo lí tan dó köz be szer zé si el já rá sok do ku men tu ma it a
pénz ügyi el szá mo lá sá val egy ide jû leg nem nyújt ja be a pá -
lyá za tot le bo nyo lí tó szerv hez.

(3) Az igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze té sé vel és az
igény be nem vett tá mo ga tás zá ro lá sá val jár, ha

a) hi telt ér dem lõ en be bi zo nyo so dik, hogy a ked vez mé -
nye zett az igény lés, il let ve a pá lyá zat szak mai, pénz ügyi
tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló va lót lan, ha mis ada tot
szol gál ta tott vagy ilyen nyi lat ko za tot tett az igény lés, il let -
ve a pá lyá zat be nyúj tá sa kor,

b) a ked vez mé nye zett neki fel ró ha tó ok ból meg sze gi a
szer zõ dés bõl, il le tõ leg az az zal kap cso la tos jog sza bá lyok -
ból ere dõ kö te le zett sé ge it.

(4) Az a pá lyá zó, aki rõl be bi zo nyo so dik, hogy a pá lyá -
zat ban va lót lan ada to kat tün te tett fel, leg fel jebb há rom
évre ki zár ha tó a mi nisz té ri um pá lyá za ti rend sze ré bõl.

(5) A vissza vont tá mo ga tást a cél elõ irány zat szám lá já ra, 
az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül
kell vissza fi zet ni.

(6) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si
összeg vissza fi ze té sé vel ké se de lem be esik, a ké se de lem be

esés idõ pont já tól a vissza fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé -
nek idõ pont já ig ké se del mi ka ma tot kell fel szá mí ta ni.

(7) A ké se del mi ka mat a ké se de lem be esés kor ér vé nyes
jegy ban ki alap ka mat két sze re se.

11.  §

(1) A tá mo ga tás ra be nyúj tott pá lyá zat ról a pá lyá zat
 benyújtására nyit va álló ha tár idõ utol só nap já tól szá mí tott
60 na pon be lül dönt az ok ta tá si mi nisz ter.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dé se ket a tá mo ga tá si dön tés rõl
 szóló ér te sí tõ át vé te lét kö ve tõ 90 na pon be lül meg kell köt -
ni. Amennyi ben a szer zõ dés meg kö té sé re a ked vez mé nye -
zett mu lasz tá sá ból – a meg adott 90 na pos ha tár idõ tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül – nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés
ér vé nyét vesz ti.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tott cél a Kbt. ha tá lya alá tar to -
zik, a szer zõ dés ben ki kell köt ni, hogy a tá mo ga tás csak a
köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sa, il let ve az el já rás le foly ta -
tá sát iga zo ló ira tok be mu ta tá sa után ke rül fo lyó sí tás ra.

A támogatások folyósítása, elszámolása,
 ellenõrzése

12.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sát, a tá mo ga tá si szer -
zõ dé sek meg kö té sét, és azok eset le ges mó do sí tá sát, a ki fi -
ze té sek elõ ké szí té sét, a pénz ügyi és szak mai el szá mo lá sok 
el fo ga dá sát, az OM ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek sze rint az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lõ Igaz ga -
tó sá ga (a továb biak ban: OM Alap ke ze lõ) vég zi.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak és a kö te -
le zett ség vál la lás tel je sí té sé nek el len õr zé sé re – a kü lön
jog sza bá lyok ban fog lal ta kon túl – az OM Alap ke ze lõ és a
mi nisz té ri um, il let ve az ál ta luk meg bí zott szerv vagy sze -
mély jo go sult.

13.  §

(1) Az el szá mol ha tó költ sé gek köre a kö vet ke zõ:
a) a tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak, a szám vi tel rõl 

 szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban: Számv. tv.)
47–48.  §, il let ve 51.  § sze rin ti be ke rü lé si ér té ke,

b) sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok Számv. tv. 79.  § sze -
rin ti, leg fel jebb 12 havi össze ge.

(2) Az ál ta lá nos for gal mi adó (a továb biak ban: ÁFA) tá -
mo ga tás ból fi nan szí ro zott be szer zé sek re jutó tel jes össze -
ge a tá mo ga tás szem pont já ból ab ban az eset ben is mer he tõ
el költ ség ként, ha a ked vez mé nye zett nek – kü lön jog sza -
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bály sze rint – a tá mo ga tás sal meg va ló su ló fel adat vég zés -
sel kap cso la to san ÁFA le vo ná si joga nincs.

14.  §

A mi nisz té ri um a tá mo ga tás ra vo nat ko zó pá lyá za ti fel -
hí vá so kat az ok ta tá si mi nisz ter kez de mé nye zé sé re a mi -
nisz té ri um hi va ta los lap já ban, hon lap ján és leg alább két
or szá gos na pi lap ban kö te les köz zé ten ni.

15.  §

A be nyúj tott pá lyá za tok szak mai ér té ke lé sét az OM ren -
de let ben fog lal tak sze rint lét re ho zott Ér té ke lõ Bi zott ság
vég zi. Az Ér té ke lõ Bi zott ság mun ká já ban a mi nisz té ri um
re gi o ná lis szer vei, a re gi o ná lis szak mai tes tü le tek, szak -
mai tár sa dal mi ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek és a mi nisz té -
ri um ál tal fel kért szak ér tõk vesz nek részt.

Záró rendelkezések

16.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy a ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve -
tõen meg hir de tett pá lyá za tok te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a köz ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról
ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 310/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 10.  § (4) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
45/2006. (II. 28.) Korm.

rendelete

a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl  szóló

287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -
nyek rõl  szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja az
„or szág gyû lé si kép vi se lõ” ki fe je zést köve tõen ki egé szül
az „és az Eu ró pai Unió par la men ti kép vi se lõ je” szö veg -
résszel.

2.  §

Az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ked vez mény a diák és az
óvo dás la kó he lye (tar tóz ko dá si hely) és az ok ta tá si in téz -
mény vagy a gya kor la ti fog lal ko zás, il let ve az óvo da szék -
he lye kö zöt ti uta zás ra – vas úton és au tó bu szon kom bi nál -
tan is – igény be ve he tõ. Az uta zá si vi szony lat meg ál la pí tá -
sá ra a di ák iga zol vány szol gál. A köz le ke dé si tár sa ság az
uta zá si vi szony lat be jegy zé sé re – a diák ké ré sé re, il let ve
ha ez az uta zá si ked vez mény meg ál la pí tá sá hoz szük sé -
ges – kü lön iga zo lást ad ki, amely nek ér vé nyes sé gét a
 diákigazolvány ér vé nyes sé gé nek meg fele lõen tan év re/fél -
év re hosszab bít ja meg. Ha a jo go sult ság vi szony la ta az
 oktatás he lyé nek ide ig le nes vál to zá sa  miatt a diák -
igazolványból nem ál la pít ha tó meg, azt a ta nu ló, hall -
gató az ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott, az ide ig le nes
 változás idõ tar ta má ra ér vé nyes kü lön iga zo lá sá val pó tol -
hat ja.”

3.  §

Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Kor lát lan szá mú uta zás hoz 67,5%-os ked vez mé -
nyû me net jegy igény be vé te lé re jo go sult az ok ta tá si in téz -
mény le ve le zõ ta go za tos ta nu ló ja, hall ga tó ja – ha ér vé nyes 
di ák iga zol vánnyal ren del ke zik – a la kó he lyé rõl (tar tóz ko -
dá si he lyé rõl) az ok ta tá si in téz mény be já rás ra, il le tõ leg
gya kor la ti ok ta tás ra való uta zás ra a la kó he lye (tar tóz ko dá -
si he lye) és a kép zés he lye kö zött. Az uta zá si vi szony lat
meg ál la pí tá sá ra a di ák iga zol vány szol gál. A köz le ke dé si
tár sa ság az uta zá si vi szony lat be jegy zé sé re – a ta nu ló,
hall ga tó ké ré sé re, il let ve ha ez az uta zá si ked vez mény
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges – kü lön iga zo lást ad ki,
amely nek ér vé nyes sé gét a di ák iga zol vány ér vé nyes sé gé -
nek meg fele lõen tan év re/fél év re hosszab bít ja meg. Ha a
jo go sult ság vi szony la ta az ok ta tás he lyé nek ide ig le nes
vál to zá sa  miatt a di ák iga zol vány ból nem ál la pít ha tó meg,
azt a ta nu ló, hall ga tó az ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott, az 
ide ig le nes vál to zás idõ tar ta má ra ér vé nyes kü lön iga zo lá -
sá val pó tol hat ja.”
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4.  §

Az R. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kor lát lan szá mú uta zás ra ér vé nyes – a fo gyasz tói
ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi LXXXVII. tör vény
(a továb biak ban: Fát.) mel lék le te 13. pont já nak má so dik
so rá ban meg ha tá ro zott összeg gel csök ken tett – ked vez mé -
nyes ta nu ló, il let ve nyug dí jas bér let igény be vé te lé re jo go -
sult:”

5.  §

Az R. 23.  §-ának be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„23.  § A Fát. mel lék le te 13. pont já nak elsõ so rá ban
meg ha tá ro zott összeg gel csök ken tett, ked vez mé nyes me -
net jegy igény be vé te lé re jo go sult kor lát lan szám ban:”

6.  §

Az R. 29.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek sa ját ta nu ló ik ré -

szé re tör té nõ bér let vá sár lá sa ese tén fo gyasz tói ár ki egé szí -
tés csak az in téz mény a Fát. 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé tét iga zo ló nyi lat ko za ta
alap ján ve he tõ igény be.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -
nyek rõl  szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de let, va la -
mint a di ák iga zol vány ról  szóló 34/1998. (II. 25.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 124/1998. (VI. 17.)
Korm. ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se, a köz for gal mú
sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl  szóló
287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del -
ke zõ 35/1999. (II. 26.) Korm. ren de let 3.  §-ának (2) be kez -
dé se, va la mint a 242/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let
22.  §-ának (2) be kez dé se és a 281/2003. (XII. 29.) Korm.
ren de let 6.  §-a, 9.  §-a és 10.  §-a.

(3) Az adó men tes ter mé szet be ni jut ta tás nak mi nõ sü lõ,
fo gyasz tói ár ki egé szí tést nem tar tal ma zó köz le ke dé si és
pos tai ked vez mé nyek rõl  szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm.
ren de let 2.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[2.  § Az 1.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett ked vez mény nek
mi nõ sül az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott iga zol -
vány alap ján]

„b) a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz té ri um, a Köz le ke dé si
Fõ fel ügye let, a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let, va la -
mint a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet és a Ma gyar Vas -
úti Hi va tal köz tiszt vi se lõ jé nek, ügy ke ze lõ jé nek, nyug dí ja -
sá nak és ezek igény jo go sult hoz zá tar to zó já nak adott ked -
vez mény;”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

17/2006. (II. 28.) FVM
rendelete

a szántóföldi növényfajok vetõmagvainak
elõállításáról és forgalomba hozataláról  szóló

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza po -
rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
2003. évi LII. tör vény 30.  §-a (2) be kez dé sé nek
c)–g) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A szán tó föl di nö vény fa jok ve tõ mag va i nak elõ ál lí tá -
sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 39.  §-ának (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fém zá ro lás so rán a min ta ve võ el len õr zi a ve tõ -
mag té tel – fém zár ral, il let ve az zal egyen ér té kû, el tá vo lí -
tás kor meg sé rü lõ azo no sí tó jel lel, füg gõ cím ké vel – le zárt
ál la po tát és a ve tõ mag té telt hi va ta lo san meg min táz za.
A mi nõ sí tõ in té zet vagy a 39/B.  § sze rin ti át ru há zott jog -
kö rû ve tõ mag vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um meg vizs gál -
ja a min tát, és amennyi ben a té tel a mel lék le tek ben fog lalt
fel té te lek nek meg fe lel, va la mint élõ ál la ti kár te võ tõl men -
tes, a mi nõ sí tõ in té zet hi va ta los ve tõ mag mi nõ sí tõ bi zo -
nyít ványt ál lít ki.”

(2) Az R. 39.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A fém zá ro lást a fém zá rol ta tó nak – a 39/A.  §-ban és
a 39/B.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – a mi nõ sí tõ in té zet
ille té kes ve tõ mag-fel ügye lõ sé gé nél kell írás ban kez de mé -
nyez nie.”
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2.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel, to váb bá 39/A. és
39/B.  §-sal egé szül ki:

„Átruházott jogkörben végzett mintavétel

39/A.  § (1) A faj ta ki ter mesz té si és ve tõ mag vizs gá la ti
cél ból – a (2)–(14) be kez dés elõ írásainak meg fele lõen –
át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel hi va ta los min ta -
vé tel nek mi nõ sül.

(2) Át ru há zott jog kör ben min tát ven ni az 1–4. szá mú
mel lék let A. ré sze i ben fel so rolt nö vény fa jok olyan ve tõ -
mag té te le i bõl sza bad, ame lye ket az Eu ró pai Unió te rü le -
tén tör té nõ for ga lom ba ho za tal cél já ból fém zá rol tak.

(3) A min ta vé telt a mi nõ sí tõ in té zet en ge dé lyé vel ren -
del ke zõ min ta ve võ (a továb biak ban: meg ha tal ma zott min -
ta ve võ) vé gez he ti. A meg ha tal ma zott min ta ve võ a min ta -
vé tel lel össze füg gés ben jog ta lan elõny höz nem jut hat.

(4) A mi nõ sí tõ in té zet az en ge dé lye ket az át ru há zott
jog kör ben vég zett min ta vé tel re és ve tõ mag vizs gá lat ra vo -
nat ko zó sza bály za tá ban fog lalt el já rás rend sze rint adja ki.

(5) A meg ha tal ma zott min ta ve võ:

a) olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ál tal al kal ma zott
sze mély, aki nek vagy amely nek te vé keny sé gi köre nem
fog lal ja ma gá ban a ve tõ mag-elõ ál lí tást, a ve tõ mag ter -
mesz tést, a ve tõ mag-fel dol go zást vagy a ve tõ mag-ke res -
ke del met,

b) olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ál tal al kal ma zott
sze mély, aki nek vagy amely nek te vé keny sé gi köre ma gá -
ban fog lal ja a ve tõ mag-elõ ál lí tást, a ve tõ mag ter mesz tést, a 
ve tõ mag-fel dol go zást vagy a ve tõ mag-ke res ke del met,
 azzal, hogy ilyen eset ben a ve tõ mag-min ta ve võ ki zá ró lag
az al kal ma zó ja meg bí zá sá ból elõ ál lí tott ve tõ mag té te le ken
vé gez het ve tõ mag-min ta vé telt, ki vé ve, ha al kal ma zó ja, a
mi nõ sí tést kérõ és a mi nõ sí tõ in té zet et tõl el té rõ en ál la po -
dik meg, vagy

c) az a) és b) pont sze rin ti al kal ma zás ban nem álló, ve -
tõ mag-elõ ál lí tást, ve tõ mag ter mesz tést, ve tõ mag-fel dol go -
zást vagy ve tõ mag-ke res ke del met nem foly ta tó sze mély.

(6) A mi nõ sí tõ in té zet a (3) be kez dés sze rin ti en ge délyt
olyan sze mély nek adja meg, aki

a) fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zik,

b) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re vo nat -
ko zó vizs ga kö ve tel mé nyek nek meg fe lelt, és

c) írás be li nyi lat ko zat tal kö te le zi ma gát arra, hogy a hi -
va ta los min ta vé tel re és az át ru há zott jog kör ben vég zett
min ta vé tel re vo nat ko zó sza bá lyo kat be tart ja.

(7) A min ta vé telt a jog sza bá lyok és a mi nõ sí tõ in té zet
en ge dé lyé ben fog lal tak alap ján kell vé gez ni.

(8) A meg ha tal ma zott min ta ve võ te vé keny sé gét a mi nõ -
sí tõ in té zet el len õr zi. A meg ha tal ma zott min ta ve võ te vé -
keny sé gé rõl ne gyed éven te – a min ta vé te lek szá má ra ki ter -
je dõ adat szol gál ta tás sal – tá jé koz tat ja a mi nõ sí tõ in té ze tet. 

Az au to ma ta min ta ve võ esz köz hasz ná la tát a mi nõ sí tõ in -
té zet en ge dé lye zi és rend sze re sen el len õr zi.

(9) Az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé telt a mi nõ -
sí tõ in té zet fel ügye le te mel lett kell vé gez ni. A meg ha tal -
ma zott min ta ve võ ál tal min tá zott ve tõ mag té te lek leg alább
15%-át el len õr zõ hi va ta los min ta vé tel ben és hi va ta los ve -
tõ mag vizs gá lat ban kell ré sze sí te ni.

(10) A mi nõ sí tõ in té zet a meg ha tal ma zott min ta ve võ
en ge dé lyét vissza von ja, ha

a) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re vo nat -
ko zó rend sze res to vább kép zõ ok ta tá son nem vesz részt,
vagy az azt kö ve tõ vizs gán nem fe lel meg,

b) a min ta vé te lek so rán há rom vagy több eset ben meg -
sér ti a min ta vé tel re vo nat ko zó elõ írásokat, vagy

c) a (8) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett -
ség nek nem tesz ele get.

(11) A mi nõ sí tõ in té zet az el len õr zé se so rán fel tárt min -
ta vé te li sza bály ta lan ság ese tén kö te les az át ru há zott jog -
kör ben vég zett min ta vé tel fo lya ma tát és ered mé nyét hi va -
ta los min ta vé tel lel és ve tõ mag vizs gá lat tal el len õriz ni, és
amennyi ben a ve tõ mag té tel az elõ írt kö ve tel mé nyek nek
nem fe lel meg, kö te les a ve tõ mag té tel mi nõ sí té sét meg -
szün tet ni. E vizs gá lat költ sé gét a meg ha tal ma zott min ta ve -
võ a mi nõ sí tõ in té zet ré szé re meg té rí ti.

(12) A mi nõ sí tõ in té zet az en ge dély vissza vo ná sát meg -
ala po zó ese te ken kí vü li, (11) be kez dés sze rin ti sza bály ta -
lan ság ese tén, an nak jel le gé tõl és mér té ké tõl füg gõ en

a) a meg ha tal ma zott min ta ve võ en ge dé lyét a sza bály -
ta lan sá got or vo so ló in téz ke dé sek meg té te lé ig fel füg gesz ti,

b) a kö te le zõ el len õr zõ hi va ta los min ta vé te lek szá mát
és mér té két meg nö ve li, és

c) so ron kí vü li min ta vé te li ok ta tá son és vizs gán való
rész vé telt ren del el.

(13) A mi nõ sí tõ in té zet kö te les
a) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re és ve -

tõ mag vizs gá lat ra vo nat ko zó sza bály za tát in ter ne tes hon -
lap ján köz zé ten ni,

b) a min ta ve võk rõl és te vé keny sé gük rõl nyil ván tar tást
ve zet ni,

c) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re vo nat -
ko zó vizs ga el mé le ti anya gát a vizs ga idõ pont ját meg elõ -
zõ en leg alább har minc nap pal in ter ne tes hon lap ján nyil vá -
nos ság ra hoz ni, va la mint

d) a szük sé ges ok ta tást és vizs gáz ta tást meg szer vez ni.

Átruházott jogkörben végzett vetõmagvizsgálat

39/B.  § (1) Az 1–4. szá mú mel lék let A. ré sze i ben fel so -
rolt nö vény fa jok ve tõ mag já nak – az Eu ró pai Unió te rü le -
tén tör té nõ for ga lom ba ho za ta la cél já ból – az 1–4. szá mú
mel lék let C. ré sze i ben fog lalt kö ve tel mé nyek re ki ter je dõ,
a (2)–(15) be kez dés elõ írásainak meg fe le lõ át ru há zott jog -
kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá la ta hi va ta los ve tõ mag vizs -
gá lat nak mi nõ sül.

(2) Az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá la tot 
ve tõ mag vizs gá lat ra akk re di tált és a mi nõ sí tõ in té zet en ge -
dé lyé vel ren del ke zõ ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um vég zi.
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A ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um te vé keny sé gét a mi nõ sí -
tõ in té zet en ge dé lyé vel ren del ke zõ ve ze tõ mag vizs gá ló
irá nyít ja, aki köz vet le nül fe lel a la bo ra tó ri um szak mai te -
vé keny sé gé ért.

(3) A la bo ra tó ri um az en ge dély ke re te in be lül a mi nõ sí -
tõ in té zet ál tal a ve tõ mag vizs gá lat cél já ra meg fe le lõ nek
mi nõ sí tett he lyi ség ben és be ren de zé sek kel mû kö dik. A la -
bo ra tó ri um a ve tõ mag vizs gá la tot a nem zet kö zi mód sze -
rek nek meg fele lõen vég zi.

(4) A mi nõ sí tõ in té zet a (2) be kez dés sze rin ti ve ze tõ
mag vizs gá lói en ge délyt olyan sze mély nek adja meg, aki

a) ren del ke zik a ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um szak -
mai ve ze té sé hez szük sé ges fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett -
ség gel, és

b) a hi va ta los min ta ve võk re és mag vizs gá lók ra, va la -
mint a hi va ta los la bor ve ze tõk re vo nat ko zó vizs ga kö ve tel -
mé nyek nek meg fe lelt.

(5) A ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um mag vizs gá ló já nak
ren del kez nie kell a mi nõ sí tõ in té zet en ge dé lyé vel. A mi -
nõ sí tõ in té zet az en ge délyt olyan sze mély nek adja meg,
aki

a) leg alább kö zép fo kú vég zett ség gel és szük sé ges
szak irá nyú ké pe sí tés sel ren del ke zik, és

b) a hi va ta los mag vizs gá lók ra vo nat ko zó vizs ga kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lelt.

(6) A mi nõ sí tõ in té zet a vizs ga el mé le ti anya gát kö te les
a vizs ga idõ pont ját meg elõ zõ en leg alább har minc nap pal
nyil vá nos ság ra hoz ni, va la mint a szük sé ges ok ta tást és
vizs gáz ta tást meg szer vez ni.

(7) A mi nõ sí tõ in té zet az en ge dé lye ket az át ru há zott
jog kör ben vég zett min ta vé tel re és ve tõ mag vizs gá lat ra vo -
nat ko zó sza bály zat ban fog lalt el já rás rend sze rint adja ki.

(8) A ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um füg get len la bo ra -
tó ri um vagy va la mely ve tõ mag-vál lal ko zás hoz tar to zó la -
bo ra tó ri um. A ve tõ mag-vál lal ko zás hoz tar to zó laborató -
rium ki zá ró lag azon ve tõ mag-vál lal ko zás meg bí zá sá ból
elõ ál lí tott ve tõ mag té te le ken vé gez het ve tõ mag vizs gá la tot, 
amely ve tõ mag-vál lal ko zás hoz tar to zik, ki vé ve, ha et tõl
el té rõ meg ál la po dás szü le tik a ve tõ mag-vál lal ko zás, a mi -
nõ sí tést kérõ és a mi nõ sí tõ in té zet kö zött.

(9) A ve tõ mag vizs gá la tot a jog sza bá lyok és a mi nõ sí tõ
in té zet en ge dé lyé ben fog lal tak alap ján kell el vé gez ni.

(10) A ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um ve tõ mag vizs gá ló
te vé keny sé gét a mi nõ sí tõ in té zet el len õr zi.

(11) Az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá la -
tot a mi nõ sí tõ in té zet fel ügye le te mel lett kell vé gez ni. Az
át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá lat so rán vizs -
gált ve tõ mag té te lek leg alább 15%-át a mi nõ sí tõ in té zet ál -
tal el vég zett el len õr zõ hi va ta los ve tõ mag vizs gá lat ban kell
ré sze sí te ni.

(12) A mi nõ sí tõ in té zet az át ru há zott jog kör ben vég zett
ve tõ mag vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um ve ze tõ mag vizs -
gá ló já nak en ge dé lyét vissza von ja, ha

a) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re és ve -
tõ mag vizs gá lat ra vo nat ko zó rend sze res to vább kép zõ ok -

ta tá son nem vesz részt vagy az azt kö ve tõ vizs gán nem fe -
lel meg,

b) a la bo ra tó ri um ve ze tõk nek szer ve zett rend sze res to -
vább kép zõ ok ta tá son nem vesz részt vagy a hi va ta los la -
bor ve ze tõi vizs ga kö ve tel mé nyek nek nem fe lel meg, vagy

c) a mag vizs gá lat so rán há rom vagy több eset ben meg -
sér ti a mag vizs gá lat ra vo nat ko zó elõ írásokat.

(13) A mi nõ sí tõ in té zet az át ru há zott jog kör ben vég zett
ve tõ mag vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um mag vizs gá ló já nak 
en ge dé lyét vissza von ja, ha

a) az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá lat ra
vo nat ko zó rend sze res to vább kép zõ ok ta tá son nem vesz
részt vagy az azt kö ve tõ vizs gán nem fe lel meg, vagy

b) a mag vizs gá lat so rán há rom vagy több eset ben meg -
sér ti a mag vizs gá lat ra vo nat ko zó elõ írásokat.

(14) A mi nõ sí tõ in té zet a fel ügye le te so rán fel tárt mag -
vizs gá la ti sza bály ta lan ság ese tén kö te les az át ru há zott jog -
kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá la tot hi va ta los ve tõ mag -
vizs gá lat tal el len õriz ni, és amennyi ben a ve tõ mag té tel az
elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem fe lel meg, kö te les a ve tõ -
mag té tel mi nõ sí té sét meg szün tet ni. E vizs gá lat költ sé gét a
ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um a mi nõ sí tõ in té zet ré szé re
meg té rí ti.

(15) A mi nõ sí tõ in té zet az en ge dély vissza vo ná sát meg -
ala po zó ese te ken kí vü li, (14) be kez dés sze rin ti sza bály ta -
lan ság ese tén, an nak jel le gé tõl és mér té ké tõl füg gõ en

a) az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá lat
ke re tén be lül ki adott ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri u mi, ve -
ze tõ mag vizs gá lói, il let ve mag vizs gá lói en ge délyt a sza -
bály ta lan sá got or vo so ló in téz ke dé sek meg té te lé ig fel füg -
gesz ti,

b) a kö te le zõ el len õr zõ hi va ta los ve tõ mag vizs gá la tok
szá mát és mér té két meg nö ve li,

c) so ron kí vü li ve tõ mag vizs gá la ti alap szin tû ok ta tá son
és vizs gán való rész vé telt ren del el, vagy

d) az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá lat
ke re tén be lül ki adott ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri u mi, ve -
ze tõ mag vizs gá lói, il let ve mag vizs gá lói en ge délyt vissza -
von ja.”

3.  §

(1) Az R. 41.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ve tõ mag min tát hi va ta los min ta vé tel so rán hi va -
ta los min ta ve võ ként – a 39/A.  § sze rin ti meg ha tal ma zott
min ta vé tel ki vé te lé vel – a ve tõ mag fém zá ro lá sá ra fel jo go -
sí tott szerv kép vi se lõ je ve szi. Ezt a te vé keny sé get csak
olyan sze mély vé gez he ti, aki ren del ke zik a meg fe le lõ ve -
tõ mag vizs gá la ti mód szer ta ni, gyom- és kul túr mag is me re -
ti, min ta vé te li és fém zá ro lá si is me re tek kel.”

(2) Az R. 41.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ve tõ mag-vizs gá la ti, faj ta ki ter mesz té si, il let ve
egyéb vizs gá la ti min tát mi nõ sí tõ min ta ként a mi nõ sí tõ in -
té zet és a 39/A.  § sze rin ti meg ha tal ma zott min ta ve võ az
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1–4. szá mú mel lék let A. ré sze i ben sze rep lõ fa jok – az egy
té tel ben zár ha tó mennyi sé get 5%-nál nem na gyobb mér -
ték ben meg ha la dó tö me gû – té te lé bõl a fém zá ro lá si
szabály zatában fog lal tak be tar tá sá val hi va ta los min ta ként
ve szi.”

4.  §

Az R. 49.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az 1–4. szá mú mel lék let ben fel so rolt fa jok ese tén a 
mi nõ sí tõ in té zet ké re lem re ha tó sá gi lag fém zá rolt ve tõ -
mag nak is me ri el azt a har ma dik or szág ban be ta ka rí tott ve -
tõ ma got,

a) amely nek elõ ál lí tá sá hoz
1. a Ma gyar Köz tár sa ság ban, vagy
2. az Eu ró pai Unió va la mely más tag ál la má ban, il -

let ve
3. a fém zá ro lá si sza bály zat ban rész le te zett, az Eu ró -

pai Unió Ta ná csa ál tal a ve tõ mag-mi nõ sí tés te -
kin te té ben egyen lõ sí tett har ma dik or szág ban ter -
melt, il let ve fém zá rolt ve tõ ma got hasz nál tak fel,

b) ha a ter me lõ har ma dik or szá got – a fém zá ro lá si sza -
bály zat ban rész le te zet tek sze rint – az Eu ró pai Unió Ta ná -
csa a ve tõ mag-mi nõ sí tés te kin te té ben egyen lõ sí tet te, és

c) a ve tõ mag meg fe lel az 1–4. szá mú mel lék let B. és
C. ré sze i ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

5.  §

Az R. 59.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal
egé szül ki:

[(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg -
fe le lést szol gál ja:]

„g) a Ta nács 2004/117/EK irány el ve (2004. de cem ber
22.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a
2002/55/EK és a 2002/57/EK irány elv nek a ha tó sá gi fel -
ügye let mel lett vég zett vizs gá la tok és a har ma dik or szá -
gok ban ter mesz tett ve tõ ma gok egyen ér té kû sé ge te kin te té -
ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

6.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le te C. ré sze „II. Ve tõ mag vizs gá -
la ti kö ve tel mé nyek és mi nõ sí té si ha tár ér té kek” címû ré -
szé nek „I. fok, II. fok, ke res ke del mi” címû táb lá za ta negy -
ven egye dik „Ló bab (Vi cia faba)” so rá ban a 2. osz lop csí -
rá zó ké pes ség re vo nat ko zó ér té ke 85-rõl 80-ra vál to zik.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a
2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irány elv nek a 
ha tó sá gi fel ügye let mel lett vég zett vizs gá la tok és a har ma -
dik or szá gok ban ter mesz tett ve tõ ma gok egyen ér té kû sé ge
te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. de cem ber
22-i 2004/117/EK ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést
szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

18/2006. (II. 28.) FVM
rendelete

a zöldség szaporítóanyagok elõállításáról
és forgalomba hozataláról  szóló

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza po -
rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
2003. évi LII. tör vény 30.  §-a (2) be kez dé sé nek d) és
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A zöld ség sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga -
lom ba ho za ta lá ról  szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 6.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak
4. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[6.  § (1) Az 1. szá mú mel lék let ben és a Nem ze ti Faj ta -
jegy zék B. ré szé ben fel so rolt zöld ség fa jok ál la mi lag el is -
mert vagy a Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben sze rep lõ faj tá i nak
ve tõ mag ját – a ne me sí tõ vagy a faj ta fenn tar tó szán dé ká -
nak meg fele lõen – a kö vet ke zõ ka te gó ri ák ban le het for ga -
lom ba hoz ni:

b) elit ve tõ mag ként az olyan ve tõ ma got,]
„4. amely ha tó sá gi vizs gá lat vagy ha tó sá gi fel ügye let

mel lett vég zett vizs gá lat ál tal bi zo nyí tot tan tesz ele get a
1–3. pont sze rin ti fel té te lek nek;”

(2) Az R. 6.  §-a (1) be kez dé se c) pont já nak 4. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[6.  § (1) Az 1. szá mú mel lék let ben és a Nem ze ti Faj ta -
jegy zék B. ré szé ben fel so rolt zöld ség fa jok ál la mi lag el is -
mert vagy a Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben sze rep lõ faj tá i nak
ve tõ mag ját – a ne me sí tõ vagy a faj ta fenn tar tó szán dé ká -
nak meg fele lõen – a kö vet ke zõ ka te gó ri ák ban le het for ga -
lom ba hoz ni:
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c) cer ti fi kált ve tõ mag ként az olyan ve tõ ma got,]
„4. amely ha tó sá gi vizs gá lat vagy ha tó sá gi fel ügye let

mel lett vég zett vizs gá lat ál tal bi zo nyí tot tan tesz ele get az
1–3. pont sze rin ti fel té te lek nek;”

2.  §

Az R. 18.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) és d) al -
pont tal, to váb bá a 18.  § a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

[(2) Az át ru há zott jog kör ben vég zett mi nõ sí tést és az en -
nek ré szét ké pe zõ szán tó föl di el len õr zést a mi nõ sí tõ in té zet 
fel ügye le te mel lett kell vé gez ni, az zal, hogy]

„c) a vizs gá lan dó ve tõ mag ter mést olyan ve tõ mag ból
kell ter mesz te ni, amely kis par cel lás faj ta azo no sí tó ki ter -
mesz tés sel bi zo nyí tot tan meg fe lel a faj ta azo nos sá gi és faj -
ta tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek nek,

d) a ve tõ mag ter més bõl be ta ka rí tott ve tõ mag té te lek
min tá i ból a szük sé ges mennyi ség ki vé tel re ke rül a kis par -
cel lás faj ta azo no sí tó ki ter mesz tés re, va la mint – ahol szük -
sé ges – a faj ta azo nos ság és tisz ta ság el len õr zé sé re irá nyu -
ló ha tó sá gi la bo ra tó ri u mi ve tõ mag vizs gá lat ra.

(3) A mi nõ sí tõ in té zet a fel ügye le te so rán fel tárt sza -
bály ta lan ság ese tén kö te les a meg ha tal ma zott fel ügye lõ ál -
tal át ru há zott jog kör ben vég zett szán tó föl di el len õr zést hi -
va ta los szán tó föl di el len õr zés sel vagy kis par cel lás faj ta -
azo no sí tó ki ter mesz tés sel el len õriz ni, és amennyi ben a ve -
tõ mag té tel az elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem fe lel meg, kö -
te les a ve tõ mag té tel és a ve tõ mag sza po rí tás mi nõ sí té sét
meg szün tet ni.

(4) Ha a meg ha tal ma zott fel ügye lõ szán tó föl di el len õr -
zé se so rán há rom vagy több eset ben té ves mi nõ sí tést ál la -
pít meg, en ge dé lyét a mi nõ sí tõ in té zet vissza von ja.”

3.  §

Az R. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Mi nõ sí tés cél já ra ho mo gén ve tõ mag té tel bõl, meg -
fe le lõ mód sze rek sze rint hi va ta los min tát kell ven ni. Az el -
len õr zés cél já ból vég re haj tott ve tõ mag-min ta vé tel ki zá ró -
lag a mi nõ sí tõ in té zet ál tal vé gez he tõ. A min tá kat a fém zá -
rol ta tó kö te les el jut tat ni a vizs gá lat he lyé re.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel, to váb bá 22/A. és
22/B.  §-sal egé szül ki:

„Elit és certifikált vetõmag átruházott jogkörben
 végzett mintavétele

22/A.  § (1) A faj ta ki ter mesz té si és ve tõ mag vizs gá la ti
cél ból – a (2)–(13) be kez dés elõ írásainak meg fele lõen –

át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel hi va ta los min ta -
vé tel nek mi nõ sül.

(2) Át ru há zott jog kör ben min tát ven ni az 1. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt nö vény fa jok elit és cer ti fi kált sza po rí tá -
si fokú olyan ve tõ mag té te le i bõl sza bad, ame lye ket az Eu -
ró pai Unió te rü le tén tör té nõ for ga lom ba ho za tal cél já ból
fém zá rol tak.

(3) A min ta vé telt a mi nõ sí tõ in té zet en ge dé lyé vel ren -
del ke zõ min ta ve võ (a továb biak ban: meg ha tal ma zott min -
ta ve võ) vé gez he ti. A meg ha tal ma zott min ta ve võ a min ta -
vé tel lel össze füg gés ben jog ta lan elõny höz nem jut hat.

(4) A mi nõ sí tõ in té zet az en ge dé lye ket az át ru há zott
jog kör ben vég zett min ta vé tel re és ve tõ mag vizs gá lat ra vo -
nat ko zó sza bály za tá ban fog lalt el já rás rend sze rint adja ki.

(5) A meg ha tal ma zott min ta ve võ:

a) olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ál tal al kal ma zott
sze mély, aki nek vagy amely nek te vé keny sé gi köre nem
fog lal ja ma gá ban a ve tõ mag-elõ ál lí tást, a ve tõ mag ter -
mesz tést, a ve tõ mag-fel dol go zást vagy a ve tõ mag-ke res -
ke del met,

b) olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ál tal al kal ma zott
sze mély, aki nek vagy amely nek te vé keny sé gi köre ma gá -
ban fog lal ja a ve tõ mag-elõ ál lí tást, a ve tõ mag ter mesz tést, a 
ve tõ mag-fel dol go zást vagy a ve tõ mag-ke res ke del met, az -
zal, hogy ilyen eset ben a ve tõ mag-min ta ve võ ki zá ró lag az
al kal ma zó ja meg bí zá sá ból elõ ál lí tott ve tõ mag té te le ken
vé gez het ve tõ mag-min ta vé telt, ki vé ve, ha al kal ma zó ja, a
mi nõ sí tést kérõ és a mi nõ sí tõ in té zet et tõl el té rõ en ál la po -
dik meg, vagy

c) az a) és b) pont sze rin ti al kal ma zás ban nem álló, ve -
tõ mag-elõ ál lí tást, ve tõ mag ter mesz tést, ve tõ mag-fel dol go -
zást vagy ve tõ mag-ke res ke del met nem foly ta tó sze mély.

(6) A mi nõ sí tõ in té zet a (3) be kez dés sze rin ti en ge délyt
olyan sze mély nek adja meg, aki

a) fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zik,

b) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re vo nat -
ko zó vizs ga kö ve tel mé nyek nek meg fe lelt, és

c) írás be li nyi lat ko zat tal kö te le zi ma gát arra, hogy a hi -
va ta los min ta vé tel re és az át ru há zott jog kör ben vég zett
min ta vé tel re vo nat ko zó sza bá lyo kat be tart ja.

(7) A min ta vé telt a jog sza bá lyok és a mi nõ sí tõ in té zet
en ge dé lyé ben fog lal tak alap ján kell vé gez ni.

(8) A meg ha tal ma zott min ta ve võ te vé keny sé gét a mi nõ -
sí tõ in té zet el len õr zi. A meg ha tal ma zott min ta ve võ te vé -
keny sé gé rõl ne gyed éven te – a min ta vé te lek szá má ra ki ter -
je dõ adat szol gál ta tás sal – tá jé koz tat ja a mi nõ sí tõ in té ze tet. 
Az au to ma ta min ta ve võ esz köz hasz ná la tát a mi nõ sí tõ in -
té zet en ge dé lye zi és rend sze re sen el len õr zi.

(9) Az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé telt a mi nõ -
sí tõ in té zet fel ügye le te mel lett kell vé gez ni. A meg ha tal -
ma zott min ta ve võ ál tal min tá zott ve tõ mag té te lek leg alább
15%-át el len õr zõ hi va ta los min ta vé tel ben és hi va ta los ve -
tõ mag-vizs gá lat ban kell ré sze sí te ni.
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(10) A mi nõ sí tõ in té zet a meg ha tal ma zott min ta ve võ
en ge dé lyét vissza von ja, ha

a) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re vo nat -
ko zó rend sze res to vább kép zõ ok ta tá son nem vesz részt
vagy az azt kö ve tõ vizs gán nem fe lel meg,

b) a min ta vé te lek so rán há rom vagy több eset ben meg -
sér ti a min ta vé tel re vo nat ko zó elõ írásokat, vagy

c) a (8) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett -
ség nek nem tesz ele get.

(11) A mi nõ sí tõ in té zet az el len õr zé se so rán fel tárt min -
ta vé te li sza bály ta lan ság ese tén kö te les az át ru há zott jog -
kör ben vég zett min ta vé tel fo lya ma tát és ered mé nyét hi va -
ta los min ta vé tel lel és ve tõ mag vizs gá lat tal el len õriz ni, és
amennyi ben a ve tõ mag té tel az elõ írt kö ve tel mé nyek nek
nem fe lel meg, kö te les a ve tõ mag té tel mi nõ sí té sét meg -
szün tet ni. E vizs gá lat költ sé gét a meg ha tal ma zott min ta ve -
võ a mi nõ sí tõ in té zet ré szé re meg té rí ti.

(12) A mi nõ sí tõ in té zet az en ge dély vissza vo ná sát meg -
ala po zó ese te ken kí vü li, (11) be kez dés sze rin ti sza bály ta -
lan ság ese tén, an nak jel le gé tõl és mér té ké tõl füg gõ en

a) a meg ha tal ma zott min ta ve võ en ge dé lyét a sza bály -
ta lan sá got or vo so ló in téz ke dé sek meg té te lé ig fel füg gesz ti,

b) a kö te le zõ el len õr zõ hi va ta los min ta vé te lek szá mát
és mér té két meg nö ve li, és

c) so ron kí vü li min ta vé te li ok ta tá son és vizs gán való
rész vé telt ren del el.

(13) A mi nõ sí tõ in té zet kö te les
a) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re és ve -

tõ mag vizs gá lat ra vo nat ko zó sza bály za tát in ter ne tes hon -
lap ján köz zé ten ni,

b) a min ta ve võk rõl és te vé keny sé gük rõl nyil ván tar tást
ve zet ni,

c) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re vo nat -
ko zó vizs ga el mé le ti anya gát a vizs ga idõ pont ját meg elõ -
zõ en leg alább har minc nap pal in ter ne tes hon lap ján nyil vá -
nos ság ra hoz ni, va la mint

d) a szük sé ges ok ta tást és vizs gáz ta tást meg szer vez ni.

Elit és certifikált vetõmag átruházott jogkörben végzett
vetõmagvizsgálata

22/B.  § (1) Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt nö vény -
fa jok elit és cer ti fi kált sza po rí tá si fokú ve tõ mag já nak – az
Eu ró pai Unió te rü le tén tör té nõ for ga lom ba ho za ta la cél já -
ból – a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt kö ve tel mé nyek re ki -
ter je dõ, a (2)–(15) be kez dés elõ írásainak meg fe le lõ át ru -
há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá la ta hi va ta los ve -
tõ mag vizs gá lat nak mi nõ sül.

(2) Az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá la tot 
ve tõ mag vizs gá lat ra akk re di tált és a mi nõ sí tõ in té zet en ge -
dé lyé vel ren del ke zõ ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um vég zi.
A ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um te vé keny sé gét a mi nõ sí -
tõ in té zet en ge dé lyé vel ren del ke zõ ve ze tõ mag vizs gá ló
irá nyít ja, aki köz vet le nül fe lel a la bo ra tó ri um szak mai te -
vé keny sé gé ért.

(3) A la bo ra tó ri um az en ge dély ke re te in be lül a mi nõ sí -
tõ in té zet ál tal a ve tõ mag vizs gá lat cél já ra meg fe le lõ nek
mi nõ sí tett he lyi ség ben és be ren de zé sek kel mû kö dik. A la -
bo ra tó ri um a ve tõ mag vizs gá la tot a nem zet kö zi mód sze -
rek nek meg fele lõen vég zi.

(4) A mi nõ sí tõ in té zet a (2) be kez dés sze rin ti ve ze tõ
mag vizs gá lói en ge délyt olyan sze mély nek adja meg, aki

a) ren del ke zik a ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um szak -
mai ve ze té sé hez szük sé ges, fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett -
ség gel,

b) a hi va ta los min ta ve võk re és mag vizs gá lók ra, va la -
mint a hi va ta los la bor ve ze tõk re vo nat ko zó vizs ga kö ve tel -
mé nyek nek meg fe lelt.

(5) A ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um mag vizs gá ló já nak
ren del kez nie kell a mi nõ sí tõ in té zet en ge dé lyé vel. A mi -
nõ sí tõ in té zet az en ge délyt olyan sze mély nek adja meg,
aki

a) leg alább kö zép fo kú vég zett ség gel és szük sé ges
szak irá nyú ké pe sí tés sel ren del ke zik, és

b) a hi va ta los mag vizs gá lók ra vo nat ko zó vizs ga kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lelt.

(6) A mi nõ sí tõ in té zet a vizs ga el mé le ti anya gát kö te les
a vizs ga idõ pont ját meg elõ zõ en leg alább har minc nap pal
nyil vá nos ság ra hoz ni, va la mint a szük sé ges ok ta tást és
vizs gáz ta tást meg szer vez ni.

(7) A mi nõ sí tõ in té zet az en ge dé lye ket az át ru há zott
jog kör ben vég zett min ta vé tel re és ve tõ mag vizs gá lat ra vo -
nat ko zó sza bály za tá ban fog lalt el já rás rend sze rint adja ki.

(8) A ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um füg get len la bo ra -
tó ri um vagy va la mely ve tõ mag-vál lal ko zás hoz tar to zó la -
bo ra tó ri um. A ve tõ mag-vál lal ko zás hoz tar to zó laborató -
rium ki zá ró lag azon ve tõ mag-vál lal ko zás meg bí zá sá ból
elõ ál lí tott ve tõ mag té te le ken vé gez het ve tõ mag vizs gá la tot, 
amely ve tõ mag-vál lal ko zás hoz tar to zik, ki vé ve, ha et tõl
el té rõ meg ál la po dás szü le tik a ve tõ mag-vál lal ko zás, a mi -
nõ sí tést kérõ és a mi nõ sí tõ in té zet kö zött.

(9) A ve tõ mag vizs gá la tot a jog sza bá lyok és a mi nõ sí tõ
in té zet en ge dé lyé ben fog lal tak alap ján kell el vé gez ni.

(10) A ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um ve tõ mag vizs gá ló
te vé keny sé gét a mi nõ sí tõ in té zet el len õr zi.

(11) Az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá la -
tot a mi nõ sí tõ in té zet fel ügye le te mel lett kell vé gez ni. Az
át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá lat so rán vizs -
gált ve tõ mag té te lek leg alább 15%-át a mi nõ sí tõ in té zet ál -
tal el vég zett el len õr zõ hi va ta los ve tõ mag-vizs gá lat ban
kell ré sze sí te ni.

(12) A mi nõ sí tõ in té zet az át ru há zott jog kör ben vég zett
ve tõ mag vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um ve ze tõ mag vizs -
gá ló já nak en ge dé lyét vissza von ja, ha

a) az át ru há zott jog kör ben vég zett min ta vé tel re és ve -
tõ mag vizs gá lat ra vo nat ko zó rend sze res to vább kép zõ ok -
ta tá son nem vesz részt vagy az azt kö ve tõ vizs gán nem fe -
lel meg,

b) a la bo ra tó ri um-ve ze tõk nek szer ve zett rend sze res to -
vább kép zõ ok ta tá son nem vesz részt vagy az azt kö ve tõ
vizs gán nem fe lel meg, vagy
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c) a mag vizs gá lat so rán há rom vagy több eset ben meg -
sér ti a mag vizs gá lat ra vo nat ko zó elõ írásokat.

(13) A mi nõ sí tõ in té zet az át ru há zott jog kör ben vég zett
ve tõ mag vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um mag vizs gá ló já nak 
en ge dé lyét vissza von ja, ha

a) az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá lat ra
vo nat ko zó rend sze res to vább kép zõ ok ta tá son nem vesz
részt vagy az azt kö ve tõ vizs gán nem fe lel meg, vagy

b) a mag vizs gá lat so rán há rom vagy több eset ben meg -
sér ti a mag vizs gá lat ra vo nat ko zó elõ írásokat.

(14) A mi nõ sí tõ in té zet a fel ügye le te so rán fel tárt mag -
vizs gá la ti sza bály ta lan ság ese tén kö te les az át ru há zott jog -
kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá la tot hi va ta los ve tõ mag -
vizs gá lat tal el len õriz ni, és amennyi ben a ve tõ mag té tel az
elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem fe lel meg, kö te les a ve tõ -
mag té tel mi nõ sí té sét meg szün tet ni. E vizs gá lat költ sé gét a
ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri um a mi nõ sí tõ in té zet ré szé re
meg té rí ti.

(15) A mi nõ sí tõ in té zet az en ge dély vissza vo ná sát meg -
ala po zó ese te ken kí vü li, (14) be kez dés sze rin ti sza bály ta -
lan ság ese tén, an nak jel le gé tõl és mér té ké tõl füg gõ en

a) az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá lat
ke re tén be lül ki adott ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri u mi, ve -
ze tõ mag vizs gá lói, il let ve mag vizs gá lói en ge délyt a sza -
bály ta lan sá got or vo so ló in téz ke dé sek meg té te lé ig fel füg -
gesz ti,

b) a kö te le zõ el len õr zõ hi va ta los ve tõ mag vizs gá la tok
szá mát és mér té két meg nö ve li,

c) so ron kí vü li ve tõ mag vizs gá la ti alap szin tû ok ta tá son
és vizs gán való rész vé telt ren del el, vagy

d) az át ru há zott jog kör ben vég zett ve tõ mag vizs gá lat
ke re tén be lül ki adott ve tõ mag vizs gá ló la bo ra tó ri u mi, ve -
ze tõ mag vizs gá lói, il let ve mag vizs gá lói en ge délyt vissza -
von ja.”

5.  §

(1) Az R. 39.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„E ren de let – sza bá lyo zá si tárgy kö ré ben – az aláb bi kö -
zös sé gi irány el vek nek való meg fe le lést szol gál ja:”

(2) Az R. 39.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Ez a ren de let a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai
Kö zös sé gek és azok tag ál la mai kö zött tár su lás lé te sí té sé -
rõl  szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt Eu ró -
pai Meg ál la po dás tárgy kö ré ben, a Meg ál la po dást ki hir -
de tõ 1994. évi I. tör vény 3.  §-ával össz hang ban – sza bá -
lyo zá si tárgy kö ré ben – az Eu ró pai Kö zös sé gek kö vet ke zõ
jog sza bá lya i val össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal -
maz:]

„b) a Ta nács 2002/55/EK irány el ve a zöld ség ve tõ ma -
gok for gal ma zá sá ról és az azt mó do sí tó 2004/117/EK ta -
ná csi irány elv,”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a
2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irány elv nek a 
ha tó sá gi fel ügye let mel lett vég zett vizs gá la tok és a har ma -
dik or szá gok ban ter mesz tett ve tõ ma gok egyen ér té kû sé ge
te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. de cem ber
22-i 2004/117/EK ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést
szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a belügyminiszter
10/2006. (II. 28.) GKM–BM

együttes rendelete

a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 20. pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az au tó busszal vég zett
me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Atv.) 3.  §-ának (2) be -
kez dé sé re – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet -
ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés ál tal biz to sí tott tá mo ga tást
(a továb biak ban: nor ma tív tá mo ga tás) az a he lyi köz for -
gal mú köz le ke dés sel (a továb biak ban: he lyi köz le ke dés)
ren del ke zõ te le pü lé si ön kor mány zat (a továb biak ban: ön -
kor mány zat) igé nyel he ti, amely

a) a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott eset ben he lyi
köz le ke dést le bo nyo lí tó gaz dál ko dó szer ve ze tet, il let ve
költ ség ve té si szer vet tart fenn,

b) a kü lön jog sza bá lyok ban2 meg ha tá ro zott ese tek ben a 
he lyi köz le ke dés le bo nyo lí tá sá ra a köz szol gál ta tá si szer -
zõ dést az ön kor mány za ti, ál la mi vagy egyéb szol gál ta tó -
val meg kö töt te,

1 A kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja.

2 Atv. 9.  §-a és a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 27.  §-a.
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c) a kü lön jog sza bály ban3 meg ha tá ro zott ese tek ben a
he lyi köz le ke dés le bo nyo lí tá sá ra a köz szol gál ta tá si szer -
zõ dés nek meg fe le lõ szer zõ dést, vagy a kon cesszi ós szer -
zõ dést az ön kor mány za ti, ál la mi vagy egyéb szol gál ta tó -
val meg kö töt te, vagy

d) a kü lön jog sza bály ban4 meg ha tá ro zott eset ben a te -
vé keny ség gya kor lá sá nak jo gát kon cesszi ós szer zõ dés ke -
re té ben idõ le ge sen át en ged te.

(2) A nor ma tív tá mo ga tást igé nyel he ti to váb bá az az ön -
kor mány zat is, amely a kü lön jog sza bály ban5 meg ha tá ro -
zott he lyi já rat tal a köz igaz ga tá si ha tá ron kí vül au tó -
busszal vég zett sze mély szál lí tás ra vo nat ko zó meg ál la po -
dás alap ján az ön kor mány za ti, ál la mi vagy egyéb szol gál -
ta tó val a köz szol gál ta tá si szer zõ dést meg kö töt te. Eb ben az 
eset ben az érin tett ön kor mány za tok kö zöt ti meg ál la po dás
sze rint tör té nik a tá mo ga tás igény lé se. Az érin tett já ra tok -
ra az ön kor mány za tok a meg ál la po dás sze rin ti arány ban
igé nyel het nek nor ma tív tá mo ga tást.

(3) A nor ma tív tá mo ga tás igény lé sé nek to váb bi fel té te le 
az ön kor mány zat – kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat tal alá tá -
masz tott – nyi lat ko za ta ar ról, hogy

a) a he lyi köz le ke dés mû köd te té sé hez (fo lya ma tos üze -
mel te té sé hez és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i hoz) és/vagy 
fej lesz té sé hez (be ru há zá sa i hoz) a tárgy év ben mi lyen
össze gû sa ját for rás ból szár ma zó vissza nem té rí ten dõ ön -
kor mány za ti tá mo ga tás sal já rul hoz zá, amely a he lyi ön -
kor mány za ti költ ség ve tés be be épí tés re ke rül, to váb bá

b) a he lyi köz le ke dést a tárgy év ja nu ár 1-jé tõl de cem -
ber 31-éig fo lya ma to san fenn tart ja.

(4) Amennyi ben a tárgy év köz ben a te le pü lé sen az ön -
kor mány zat szán dé kán kí vül ál ló ok ból a he lyi köz le ke dés
még is meg szû nik, az ön kor mány zat csak a nor ma tív tá mo -
ga tás idõ ará nyos ré szé re jo go sult. Az e fö löt ti részt a he lyi
köz le ke dés meg szû né sét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les
vissza fi zet ni. Amennyi ben az ön kor mány zat e ha tár idõn
be lül vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, ak -
kor a vissza fi ze ten dõ összeg után – e ha tár idõ tõl az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Áht.) 64/B.  §-a sze rin ti ka ma tot kell fi zet nie.

2.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott tar ta lom mal, a 2. mel lék let sze rin ti, szol gál tat ón ként 
ki töl tött adat lap pal együtt kell a tárgy év már ci us 10-éig a
Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá gá hoz
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) 2 pél dány ban be nyúj ta ni.

3 Atv. 17.  §-ának (2) be kez dé se.
4 A kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény 2.  § (1) be kez dé sé nek

b) pont ja.
5 Atv. 3.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja és 3.  §-ának (5) be kez dé se.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem 2. mel lék let sze rin ti adatlap -
jának a ha tó sá gi fé rõ hellyel szá mí tott tárgy évet meg elõ zõ
évi fé rõ hely-ki lo mé ter tel je sít mé nye ket tar tal maz nia
kell. A sta tisz ti kai fé rõ hellyel szá mí tott tárgy évet meg -
elõzõ évi fé rõ hely-ki lo mé ter tel je sít mé nyek ren del ke zés re
ál lá sa ese tén az adat lap nak azt az ada tot is tar tal maz nia
kell.

(3) Az Igaz ga tó ság a ké rel met an nak elõ írt tar tal mi és
for mai tel jes sé ge szem pont já ból el len õr zi. Hi á nyos ké re -
lem ese tén az Igaz ga tó ság 8 na pos ha tár idõ tû zé sé vel
 hiánypótlásra hív ja fel az ön kor mány za tot.

(4) A ké re lem egy pél dá nyát az Igaz ga tó ság – amennyi -
ben az a (3) be kez dés sze rin ti fel hí vás el le né re to vább ra is
hi á nyos, ak kor vé le mé nyé vel el lát va – a tárgy év már ci us
25-éig to váb bít ja a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Miniszté -
rium ré szé re.

3.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott éves
 támogatási ke re tet a fel té te lek nek meg fele lõen be nyúj tott tá -
mo ga tá si ké rel mek és a 2. mel lék let sze rin ti ada tok alap ján, a 
tárgy évet meg elõ zõ év ben tény le ge sen tel je sí tett – kör nye -
zet vé del mi szem pont ból sú lyo zott – fé rõ hely-ki lo mé ter
 arányában kell el osz ta ni, az egyes köz le ke dé si üzem ága za -
tok, il let ve te le pü lés ka te gó ri ák sú lyo zott – tárgy évet meg -
elõ zõ évi üze mi szin tû – faj la gos rá for dí tá sai figye lembe -
véte lével.

(2) A Fõ vá ro si Ön kor mány za tot az (1) be kez dés sze rint
szá mí tott tá mo ga tá si összeg 2,7-sze re se il le ti meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rint szá mí tott nor ma tív tá mo ga -
tás össze ge leg fel jebb 25%-kal ha lad hat ja meg a – 1.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott – sa ját for rá -
sú ön kor mány za ti tá mo ga tás össze gét.

4.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, a bel ügy mi -
nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter Tár ca kö zi Bi zott sá got
(a továb biak ban: Bi zott ság) hoz lét re a nor ma tív tá mo ga -
tás el osz tá si ja vas la tá nak el ké szí té sé re.

(2) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um biz to sít ja. A Bi zott ság az ügy -
rend jét az elsõ ülé sén fo gad ja el.

(3) A Bi zott ság tag ja i nak szá ma 9 fõ, amely bõl 2 fõt a
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, 1 fõt a Bel ügy -
mi nisz té ri um, 1 fõt a Pénz ügy mi nisz té ri um, 1 fõt a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um, 1 fõt a Te rü let po -
li ti kai Kor mány za ti Hi va tal, 1 fõt Bu da pest Fõ vá ros
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 Önkormányzata és 2 fõt az ön kor mány za ti szö vet sé gek de -
le gál nak. A Bi zott ság el nö két a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter je lö li ki. A Bi zott ság dön té se alap ján a Bi zott ság
mun ká já ban az ön kor mány za tok ré szé rõl ta nács ko zá si
jog gal to váb bi de le gál tak ve het nek részt.

(4) A Bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha a ta gok több mint
fele je len van. Dön té se it nyílt sza va zás sal hoz za, ame lyek -
nek el fo ga dá sá hoz a je len lévõ ta gok több sé gé nek tá mo ga -
tó sza va za ta szük sé ges. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el -
nök sza va za ta dönt.

(5) A Bi zott ság ja vas la tát a tárgy év áp ri lis 30-áig a ha tá -
lyos jog sza bá lyok, to váb bá a 3.  §-ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek alap ján ké szí ti el. Az e ren de let nek meg fele lõen be -
nyúj tott ké rel me ket a Bi zott ság ja vas la ta figye lembe véte -
lével a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint a bel -
ügy mi nisz ter bí rál ja el a tárgy év má jus 15-éig.

(6) A dön tés ered mé nyé rõl a ké rel met be nyúj tó ön kor -
mány za tot a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um írás -
ban ér te sí ti, to váb bá a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
és a bel ügy mi nisz ter együt tes tá jé koz ta tó ban köz zé te szi
te le pü lé sen ként a nor ma tív tá mo ga tá sok össze gét. A 3.  §
(1) be kez dé se alap ján szá mí tott, meg ítélt tá mo ga tás nak az
ön kor mány za tok költ ség ve té si szám lá já ra egy összeg ben
tör té nõ uta lá sá ról a tárgy év má jus 25-éig, a Fõ vá ro si Ön -
kor mány zat ré szé re a 3.  § (2) be kez dé se alap ján meg ál la pí -
tott to váb bi tá mo ga tá si rész jú ni us hó nap tól havi egyen lõ
rész le tek ben tör té nõ uta lá sá ról min den hó nap 20-áig a
Bel ügy mi nisz té ri um gon dos ko dik. A nor ma tív tá mo ga tást 
az ön kor mány zat a szol gál ta tó nak 8 na pon be lül to vább -
utal ja.

5.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény 15.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja ér tel mé ben az oda ítélt nor ma tív tá mo ga tás csak a 
he lyi köz le ke dés mû köd te té sé nek, fo lya ma tos üze mel te té -
sé nek és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i nak fi nan szí ro zá sá -
ra hasz nál ha tó fel.

(2) Ha az ön kor mány zat a nor ma tív tá mo ga tást rész ben
vagy egész ben nem a ké re lem ben sze rep lõ he lyi köz -
lekedési cél ra hasz nál ta fel, kö te les a nem jog sze rû en fel -
hasz nált tá mo ga tás össze gét az Áht. 64/B.  §-a sze rin ti ka -
mat tal meg nö vel ve a köz pon ti költ ség ve tés nek vissza -
fizetni.

(3) A nor ma tív tá mo ga tás ból szár ma zó mû kö dé si tá mo -
ga tást a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Sztv.) 77.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján
a szol gál ta tó nak egyéb be vé tel ként kell el szá mol nia. Az
ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény
ér tel mé ben a tá mo ga tás nem mi nõ sül sem meg ren de lés el -

len ér té ké nek, sem árat köz vet le nül be fo lyá so ló ál lam ház -
tar tá si tá mo ga tás nak, ezért a tá mo ga tás össze ge után ÁFA
fi ze té si kö te le zett ség nem ke let ke zik.

(4) A tá mo ga tás ban ré sze sült te le pü lé si ön kor mány zat a 
tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról a be nyúj tott
éves költ ség ve té si be szá mo ló ja ke re té ben kö te les el szá -
mol ni az Igaz ga tó ság ré szé re.

(5) Az ön kor mány zat nak az el szá mo lás ban kö zöl nie
kell szol gál tat ón ként a te le pü lé sen a szol gál ta tó nál meg je -
le nõ

a) a te le pü lés he lyi köz le ke dé sé bõl szár ma zó tény -
leges nettó (ÁFA nél kü li) díj be vé telt a tárgy év re vonat -
kozóan,

b) az igény be vett fo gyasz tói ár ki egé szí tés net tó (ÁFA
nél kü li) össze gét a tárgy év re vo nat ko zó an,

c) a szol gál ta tó nak nyúj tott ön kor mány za ti mû kö dé si
tá mo ga tást a tárgy év re vo nat ko zó an,

d) a szol gál ta tó nak nyúj tott ön kor mány za ti fej lesz té si
tá mo ga tást a tárgy év re vo nat ko zó an,

e) a szol gál ta tó nak a nor ma tív tá mo ga tás ból nyúj tott
tá mo ga tást a tárgy év re vo nat ko zó an, va la mint a szol gál ta -
tó he lyi köz le ke dé si te vé keny sé gé re vo nat ko zó üze mi (üz -
le ti) te vé keny ség rá for dí tá sa it köz le ke dé si üzem ága ként, a 
tárgy évet meg elõ zõ évre vo nat ko zó an.

(6) Az Igaz ga tó ság az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ada to kat a be ér ke zést kö ve tõ 15 na pon be lül a Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ré szé re to váb bít ja.

(7) Amennyi ben a he lyi köz le ke dés mû köd te té sé hez
és/vagy fej lesz té sé hez a tárgy év ben az ön kor mány zat nem
biz to sít ja az 1.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti nyi lat -
ko zat ba fog lalt sa ját for rás ból szár ma zó – leg alább a ka -
pott nor ma tív tá mo ga tás 80%-ának meg fe le lõ össze get el -
érõ – vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást, ak kor a sa ját for rás -
sal nem fe de zett kü lön bö ze tet az Áht. 64/B.  §-a sze rint ka -
mat tal meg nö vel ve vissza kell fi zet nie.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a he lyi köz le ke dés nor -
ma tív tá mo ga tá sá ról  szóló 12/2005. (III. 10.) GKM–BM
együt tes ren de let.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) fé rõ hely-ki lo mé ter (fhkm): az egyes jár mû vek (sze -

rel vé nyek) fé rõ he lyé nek (be fo ga dó ké pes sé gé nek) és hasz -
nos ki lo mé te ré nek szor za ta, több jár mû köz le ked te té se
ese tén az elõ zõ ek sze rint jár mû ven ként szá mí tott tel je sít -
mé nyek össze ge,

b) ha tó sá gi fé rõ hely: a meg en ged he tõ ter he lés alap ján
szá mí tott, a jár mû vel a for gal mi en ge dé lye sze rint szál lít -
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ha tó sze mé lyek szá ma ként be jegy zett fé rõ hely (az uta zó -
sze mély zet le szá mí tá sá val),

c) sta tisz ti kai fé rõ hely: a ko csi szek ré nyek ülõ he lye i -
nek és a (ke rék do bok, lép csõk és láb tar tó do bo gók nél kü li) 
sza bad ál ló fe lü le té bõl 5 fõ/m2-rel szá mí tott ál ló he lye i nek
össze ge,

d) üze mi (üz le ti) te vé keny ség rá for dí tá sai a te le pü lés
he lyi köz for gal mú köz le ke dé sé re vo nat koz tat va: az
Sztv.-nek és a szám vi te li po li ti ká nak meg fele lõen a szol -
gál ta tó nak az adott te le pü lés he lyi me net rend sze rin ti sze -
mély szál lí tá si te vé keny sé gé re ki mu ta tott üze mi (üz le ti) te -
vé keny ség rá for dí tá sa,

e) a szol gál ta tó he lyi köz for gal mú köz le ke dé si te vé -
keny sé gé re vo nat ko zó üze mi (üz le ti) te vé keny ség rá for dí -
tá sa össze sen a me gyei jogú vá ro sok ki vé te lé vel: az
Sztv.-nek és a szám vi te li po li ti ká nak meg fele lõen a több
te le pü lé sen mû kö dõ szol gál ta tó a me gyei jogú vá ro sok ra
vo nat ko zó ada tot nem tar tal ma zó összes he lyi köz for gal -
mú köz le ke dé si te vé keny sé gé re ki mu ta tott üze mi (üz le ti)
te vé keny ség rá for dí tá sa,

f) ön kor mány za ti mû kö dé si tá mo ga tás: a fo lya ma tos
üzem vi te li és esz köz fenn tar tá si cél ra a ké rel me zõ ön kor -
mány zat ál tal nyúj tott ön kor mány za ti tá mo ga tás,

g) ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo ga tás: a fejlesz -
tési cél ra a ké rel me zõ ön kor mány zat ál tal nyúj tott támo -
gatás,

h) a szol gál ta tó he lyi köz for gal mú köz le ke dé si fé rõ -
hely-ki lo mé te re össze sen a me gyei jogú vá ro sok ki vé te lé -
vel: a több te le pü lé sen mû kö dõ szol gál ta tó a me gyei jogú
vá ro sok ra vo nat ko zó ada tot nem tar tal ma zó összes he lyi
já ra ti fé rõ hely-ki lo mé ter tel je sít mé nye,

i) te le pü lés ka te gó ria: a 3.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ
fel osz tás nál két te le pü lés ka te gó ria ke rül figye lembe -
vételre:

fõ vá ros+me gyei jogú vá ro sok

vá ro sok+nagy köz sé gek+köz sé gek.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter bel ügy mi nisz ter

1. melléklet
a 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együttes rendelethez

A tá mo ga tá si ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a ké rel met be nyúj tó te le pü lé si ön kor mány zat KSH

kód ját, pon tos ne vét, cí mét, te le fon szá mát, adó szá mát,
szám la szá mát a szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé sé vel;

b) a he lyi sze mély szál lí tást vég zõ köz le ke dé si szol gál -
ta tó pon tos ne vét, cí mét (szék hely, te lep hely), te le fon szá -
mát;

c) A ké re lem hez csa tol ni kell ere de ti ben vagy hi te les
má so lat ként

ca) e ren de let
caa) 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak fenn ál -

lá sa ese tén a gaz dál ko dó szer ve zet 30 nap nál nem ré geb bi
cég ki vo na tát, il let ve költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira tát, to -
váb bá a ha tá lyos me net ren det iga zo ló do ku men tu mot,

cab) 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak fenn -
ál lá sa ese té ben az Atv. 9.  §-a sze rin ti köz szol gál ta tá si szer -
zõ dést, amely nek ré sze a ha tá lyos me net rend,

cac) 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak fenn -
ál lá sa ese té ben az Atv. 17.  § (2) be kez dé se sze rin ti (kon -
cesszi ós) szer zõ dést és a ha tá lyos me net ren det iga zo ló do -
ku men tu mot,

cad) 1.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lal tak fenn -
ál lá sa ese té ben a kon cesszi ós szer zõ dést és a ha tá lyos me -
net ren det iga zo ló do ku men tu mot,

cae) 1.  §-ának (2) be kez dés ben fog lal tak fenn ál lá sa
ese té ben az Atv. 3.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti meg ál la -
po dást, az Atv. 3.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti meg bí zást
(köz szol gál ta tá si szer zõ dést) és a ha tá lyos me net ren det
iga zo ló do ku men tu mot, és e ren de let 1.  § (2) be kez dé sé -
nek má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott meg ál la po dást,

cb) az ön kor mány zat ha tá lyos, a me net rend sze rin ti he -
lyi köz le ke dés dí ja i ról  szóló ren de le tét,

cc) a he lyi köz le ke dés tárgy évet meg elõ zõ évi fé rõ -
hely-ki lo mé ter tel je sít mé nyét és a meg je lölt gaz dál ko dá si
ada ta it be mu ta tó, e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti
ki töl tött adat la pot (he lyi sze mély szál lí tást vég zõ köz le ke -
dé si szol gál tat ón ként kü lön),

cd) e ren de let 1.  § (3) be kez dé sé nek a) és b) pont já nak
meg fe le lõ nyi lat ko za to kat,

ce) az ön kor mány za ti sa ját for rás össze gét tar tal ma zó
költ ség ve té si ren de let ki vo na tot.
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2. melléklet a 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együttes rendelethez

Adatlap a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának
igényléséhez

Te le pü lé si ön kor mány zat KSH kód ja: ................................................................................................................................
 neve:................................................................................................................................................................................
 címe:................................................................................................................................................................................
 te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................
Köz le ke dé si szol gál ta tó neve:.............................................................................................................................................
 címe:................................................................................................................................................................................
 te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

Tárgy évet meg elõ zõ év

he lyi köz for gal mú köz le ke dé si
üzem ága zat neve

fé rõ hely-ki lo mé ter tel je sít mény 
(ezer fhkm)

üze mi (üz le ti) te vé -
keny ség rá for dí tá sai 

a te le pü lés he lyi 
köz for gal mú

köz le ke dé sé re vo nat -
koz tat va***
(mil lió Ft)

ön kor mány za ti
mû kö dé si tá mo ga tás

(mil lió Ft)

ön kor mány za ti
fej lesz té si tá mo ga tás

 (mil lió Ft)ha tó sá gi fé rõ hellyel* sta tisz ti kai fé rõ hellyel**

dí zelüze mû au tó busz
gáz üze mû au tó busz
köz úti vas út (vil la mos)
tro li busz
met ró
hév
Össze sen

Tárgy évet meg elõ zõ év

he lyi köz for gal mú köz le ke dé si üzem ága zat
neve

a szol gál ta tó he lyi köz for gal mú 
köz le ke dé si fé rõ hely-ki lo mé te re össze sen

a me gyei jogú vá ro sok  ki vé te lé vel
(ezer fhkm)

a szol gál ta tó he lyi 
köz for gal mú köz le ke dé si

te vé keny sé gé re vo nat ko zó
 üze mi (üz le ti) te vé keny ség 

rá for dí tá sa össze sen
a me gyei jogú vá ro sok

 (fõ vá ros) ki vé te lé vel***
(mil lió Ft)

ha tó sá gi fé rõ hellyel* sta tisz ti kai fé rõ hellyel**

dí zelüze mû au tó busz
gáz üze mû au tó busz
hév
Össze sen

Egyéb meg jegy zés1****: ...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Egyéb meg jegy zés2*****: .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ......................................
P. H.

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

te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te re te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je

Meg jegy zés:
    * A ha tó sá gi en ge dé lyes fé rõ hely-ki lo mé ter osz lo pot kö te le zõ kitölteni.
   ** Amennyi ben ren del ke zés re áll a fé rõ hely-ki lo mé ter adat, ak kor az osz lo pot ki kell tölteni.
  *** Mind két rá for dí tás adat ren del ke zés re ál lá sa ese tén mind két osz lo pot ki töl te ni szükséges.
 **** Egyéb meg jegy zés1: a tárgy évet meg elõ zõ év ben in dí tott he lyi köz le ke dés ese tén a já rat in dí tás pontos dátuma.
***** Egyéb megjegyzés 2: több te le pü lést ki szol gá ló tár sa ság ese tén a me gyei jogú vá ro sok ki vé te lé vel a te le pü lé sek megnevezése.
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A honvédelmi miniszter
6/2006. (II. 28.) HM

rendelete

a fejezeti kezelésû elõirányzatok
2006. évi felhasználásának rendjérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a 24.  § (9)–(10) és a 93.  § 
(6)–(7) be kez dé se i re – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2006. évi fel hasz -
ná lá sá nak rend jét a kö vet ke zõk sze rint sza bá lyo zom:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
alap ján a XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um (a továb biak -
ban: HM) fe je zet 8. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ -
ség ve té si cím

1. Be ru há zás,

2. Ága za ti cél elõ irány za tok

költ ség ve té si al cí mek elõ irány za ta i ra.

(2) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben 
az egyes elõ irány za tok ter ve zé sé re, fel hasz ná lá sá ra és el -
szá mo lá sá ra, il let ve az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val
össze füg gõ fel ada tok fel ügye le té re vo nat ko zó jo go sít vá -
nyo kat gya kor ló szer ve ze tek (a továb biak ban: gaz dál ko dó
szer ve ze tek)

a) az 1. Be ru há zás al cí men be lül:

aa) az 1. Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd kór ház,
az 5. Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány za tok
jog cím cso port, 6. La kás épí tés ki emelt elõ irány zat és a
6. Ka to nai vé del mi be ru há zá sok jog cím cso port elõ irány -
za tai te kin te té ben a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal (a továb -
biak ban: HM IKH);

ab) az 5. Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány -
za tok jog cím cso port, 5. La kás tá mo ga tás ki emelt elõ irány -
za ta vo nat ko zá sá ban a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VGF) az zal, hogy a költ ség ve té si
elõ irány zat fel hasz ná lá sát és el szá mo lá sát a HM IKH vég -
zi, mely szer ve zet fel ada ta i nak vég re haj tá sát a HM VGF
fel ügye li.

Az aa) és ab) pon tok ban meg je lölt fel ada tok te kin te té -
ben az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, több ször
mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Ámr.) VII. fe je ze té ben fog lal tak sze rint kell el -
jár ni.

b) a 2. Ága za ti cél elõ irány za tok al cí men be lül:

ba) a 25. Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si
Prog ram já hoz jog cím cso port te kin te té ben a HM Be szer zé -
si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal az Észak-at lan ti Szer -
zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja ma -

gyar or szá gi vég re haj tá si rend jé rõl és sza bá lya i ról  szóló
31/2000. (X. 27.) HM ren de let ben fog lal tak sze rint,

bb) a 15. Nem zet kö zi kár té rí tés jog cím cso port vo nat -
ko zá sá ban a HM Jogi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály a
NATO (PfP) SOFA ha tá lya alá tar to zó kár té rí té si ügyek -
kel kap cso la tos el já rás ról  szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm.
ren de let ben fog lal tak sze rint,

bc) a 3. Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa jog cím cso por -
ton be lül:

bca) az 1. Hon véd szak szer ve zet (HOSZ); a 2. Hon véd -
sé gi Dol go zók Szak szer ve ze te (HODOSZ); a 3. Baj tár si
Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (BEOSZ); a 4. Csa pa -
tok Ér dek vé del mi Szö vet sé ge (CSÉSZ); az 5. Ma gyar
Had tu do má nyi Tár sa ság (MHTT) jog cí mek vo nat ko zá sá -
ban (a szer ve ze tek kel meg kö tött két ol da lú meg ál la po dá -
sok alap ján), va la mint a 6. Egyéb tár sa dal mi szer vek tá mo -
ga tá sa jog cí men be lül a hon vé del mi tár ca szo ci á lis, men tá -
lis és esély egyen lõ sé gi fel ada tai, a sport- és kul tu rá lis
egye sü le tek tá mo ga tá sa te kin te té ben a HM Hu mán po li ti -
kai Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HPF),

bcb) a 6. Egyéb tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa jog cí -
men be lül a hon vé del mi ága zat tár sa dal mi kap cso la ti te vé -
keny sé ge, a kom mu ni ká ci ós pá lyá za tok, va la mint az er -
nyõ szer ve ze tek (két ol da lú meg ál la po dá sok sze rint tör té -
nõ) tá mo ga tá sa te kin te té ben a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osz tály.

A bca) és bcb) pon tok ban meg je lölt fel ada tok te kin te té -
ben a tár sa dal mi szer ve ze tek nek nyúj tott költ ség ve té si tá -
mo ga tá sok ról  szóló 45/2004. (HK 11.) HM uta sí tás ban
fog lal tak nak meg fele lõen kell el jár ni.

bd) a 24. Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez
(mely elõ irány zat fel hasz ná lá sa a Ma gyar Köz tár sa ság nak
az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez tör té nõ csat la ko zás ról és a
Szer zõ dés szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi I. tör -
vény, va la mint az Észak-at lan ti Szer zõ dés alap ján alá írt
egyéb egyet ér té si nyi lat ko za tok és tech ni kai egyez mé -
nyek ben fog lal tak sze rint tör té nik), a 32. Hoz zá já ru lás a
hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak és a
sor ál lo mány tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sá nak ki adá sa i hoz 
[mely fel adat a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 25.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint ke rül vég re haj tás ra], a 33. Pé csi Tu -
do mány egye tem tá mo ga tá sa (mely elõ irány zat te kin te té -
ben a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és az Ok ta tá si Minisz -
térium kö zöt ti meg ál la po dás sal az érin tett tár cák fe je ze tek
kö zöt ti elõ irány zat-át adást haj ta nak vég re), a 35. Egyéb
uni ós be fi ze té sek (mely elõ irány zat fel hasz ná lá sa a Ma -
gyar Köz tár sa ság Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá -
ról  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi XXX.
tör vény alap ján alá írt egyet ér té si nyi lat ko za tok és tech ni -
kai egyez mé nyek sze rint tör té nik), a 38. A fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tok kal össze füg gés ben fel me rült, a Ma gyar
Ál lam kincs tár ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok dí jai (az Ámr.
108/A.  §-ában fog lal tak alap ján) és a 39. Fe je ze ti tar ta lék
(mely elõ irány zat a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 51.  §-ában
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fog lal tak sze rint hasz nál ha tó fel) jog cím cso por tok vo nat -
ko zá sá ban a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal 
(a továb biak ban: HM KPSZH),

be) az 5. Köz hasz nú Tár sa sá gok ál tal el lá tott ál la mi fel -
ada tok fi nan szí ro zá sa jog cím cso port ese té ben a HM VGF
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um rész vé te lé vel ala pí tott köz -
hasz nú tár sa sá gok mû kö dé se fe let ti tu laj do no si és szak mai 
fel ügye let gya kor lás és a szak mai kö ve tel mény tá masz tás
rend jé rõl  szóló 96/2005. (HK 20.) HM uta sí tás ban fog lal -
tak sze rint el jár va,

bf) a 29. Ma gyar ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi
Fö de rá ci ó ban jog cím cso port te kin te té ben a HM Had tör té -
ne ti In té zet és Mú ze um (a továb biak ban: HM HIM) a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Orosz or szá gi Fö de rá ció
Kor má nya kö zött a há bo rúk ban el esett ka to nák és pol gá ri
ál do za tok em lé ké nek meg örö kí té sé rõl, va la mint sír ja ik
jogi hely ze té rõl  szóló Meg ál la po dás, va la mint az ez zel
kap cso la tos pénz ügyi fi nan szí ro zás ról ké szí tett Jegy zõ -
könyv jó vá ha gyá sa tár gyá ban ki adott 2158/1996. (VI. 25.) 
Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak nak meg fele lõen,

bg) a 26. Hoz zá já ru lás a Nyu gat-eu ró pai Fegy ver ze ti
Cso port (WEAG) mû kö dé si költ sé ge i hez jog cím cso port
te kin te té ben a HM Had fel sze re lés Fej lesz té si Fõ osz tály a
Ma gyar Köz tár sa ság nak a Nyu gat-eu ró pai Fegy ver ze ti
Cso port ban (WEAG) való rész vé te lé rõl  szóló 2143/2000.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat figye lembe véte lével,

bh) a 36. MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá -
tott fel ada tok tá mo ga tá sa (két ol da lú meg ál la po dás alap -
ján), va la mint a 37. Hon véd Mû vész együt tes tá mo ga tá sa
(mely elõ irány zat te kin te té ben a Hon vé del mi Miniszté -
rium és a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma kö -
zöt ti meg ál la po dás sal az érin tett tár cák fe je ze tek kö zöt ti
elõ irány zat-át adást haj ta nak vég re) jog cím cso por tok te -
kin te té ben a HM HPF.

2.  §

(1) A gaz dál ko dó szer ve ze tek fel ada ta i kat a pénz ügyi és 
szám vi te li szer vek, il let ve a HM Pénz ügyi és Szám vi te li
Szol gá lat ál lo má nyá ba tar to zó pénz ügyi re fe ren sek be vo -
ná sá val hajt ják vég re. Az elõ irány za tok ról, az azok hoz
kap cso ló dó fel hasz ná lá sok ról, va la mint az el szá mo lá si de -
vi za ár fo lya mok ról a HM KPSZH a gaz dál ko dó szer ve ze -
tek ré szé re tá jé koz ta tást nyújt.

(2) A HM KPSZH a HM HIM adat szol gál ta tá sa alap ján
a Ma gyar ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó -
ban ága za ti cél elõ irány zat hoz kap cso ló dó an kor mány-
elõ ter jesz tést és ha tá ro za ti ja vas lat ter ve ze tet ál lít össze,
ame lyet jó vá ha gyás ra fel ter jeszt.

3.  §

(1) Az Ámr. 41.  §-a sze rin ti ele mi költ ség ve té si ja vas la -
to kat a gaz dál ko dó szer ve ze tek ké szí tik el és a

HM KPSZH ré szé re kül dik meg. A HM KPSZH a ja vas la -
to kat fe lül vizs gál ja és a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re – a
HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár (a továb biak -
ban: HM VGHÁT) és a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár
(a továb biak ban: HM KÁT) út ján – jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti. A jó vá ha gyást köve tõen a gaz dál ko dó szer ve ze tek
az ele mi költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott elõ irány za tok
tárgy év ben tör té nõ tel je sí té sé vel, il let ve fel hasz ná lá sá val
össze füg gés ben – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – az
elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek te kin te té ben sa ját
ha tás kör ben jár nak el.

(2) Az Ámr. 46.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban, va la -
mint az (5) be kez dés ben és a Ma gyar Köz tár sa ság 2006.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 50.  §
(7) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel a fe je ze ti ke ze lé sû 
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos elõ irány zat-át -
cso por to sí tás ra vo nat ko zó ja vas la to kat a gaz dál ko dó szer -
ve ze tek a HM KPSZH ré szé re kül dik meg. A HM KPSZH
a ja vas la to kat fe lül vizs gál ja és a hon vé del mi mi nisz ter ré -
szé re – a HM VGHÁT és a HM KÁT út ján – jó vá ha gyás ra
fel ter jesz ti.

(3) A 8. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si
cím elõ irány za tai tel je sí té sé rõl – az ál lam ház tar tás szer ve -
ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa -
já tos sá ga i ról  szóló, több ször mó do sí tott 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let elõ írásai sze rint – a HM KPSZH
szám sza ki be szá mo lót és szö ve ges in do ko lást ál lít össze a
gaz dál ko dó szer ve ze tek adat szol gál ta tá sa alap ján. Az elõ -
irány za tok 2005. év ben kép zõ dõ ma rad vá nyát a gaz dál ko -
dó szer ve ze tek ál tal – a 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló
el ké szí té sé re vo nat ko zó HM KPSZH in téz ke dés ben fog -
lal tak sze rint – meg kül dött be szá mo lók alap ján a HM
KPSZH fe lül vizs gál ja és a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re –
a HM VGHÁT és a HM KÁT út ján – jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti. A jó vá ha gyott 2005. évi elõ irány zat-ma rad vány
2006. évi fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok alap ján az
elõ irány zat-mó do sí tás ér de ké ben a HM KPSZH a (2) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint jár el.

(4) a) A fel adat fi nan szí roz ás ke re tén kí vü li, a „Fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat, cél elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá”-ról köz vet le nül, fe je ze ten kí vül re át adott, il let ve
ki fi ze tett pénz esz kö zök for gal má nak le bo nyo lí tá sa, va la -
mint a szám lá ra be folyt be vé te lek fel hasz ná lá sá ra irá nyu ló 
ja vas lat té tel – ki vé ve a ren de let 1.  § (2) be kez dé sé nek bca)
és bcb) al pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tok pénz for gal -
mát – a HM KPSZH ha tás kö re.

b) A ren de let 1.  § (2) be kez dé sé nek bca) és bcb) al pont -
ja i ban meg ha tá ro zott, cím rend kó do kon el kü lö ní tett fel -
ada tok pénz for gal mát, va la mint az ah hoz kap cso ló dó kö -
te le zett ség vál la lás el len jegy zé sét és ér vé nye sí té sét a HM
1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság
(a továb biak ban: HM 1.sz. TPSZI) vég zi a „Fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat, cél elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la” 
fö löt ti ren del ke zé si jo go sult ság rész be ni – a HM KPSZH
ré szé rõl tör té nõ – át adá sá val.
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(5) A gaz dál ko dó szer ve ze tek a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá val és év kö zi mó do sí tá sá val
össze füg gõ – az Áht. és az Ámr. sze rin ti – nyil ván tar tá si,
adat szol gál ta tá si és be szá mo lá si kö te le zett sé gük vég re haj -
tá si rend jét a sa ját Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta ik -
ban (a továb biak ban: SzMSz) sza bá lyoz zák.

(6) Az Ámr. XII. fe je ze té nek elõ írásai figye lembe véte -
lével a gaz dál ko dó szer ve ze tek a kö te le zett ség vál la lá si,
utal vá nyo zá si, a pénz ügyi el lá tó szer vek pe dig az el len -
jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat az SzMSz-ben
és/vagy a Ha tás kö ri Jegy zé kük ben sza bá lyoz zák.

4.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si alap ok -
má nyát a gaz dál ko dó szer ve ze tek a hon vé del mi szer ve ze -
tek költ ség ve té si alap ok má nyá nak össze ál lí tá sá ról és jó -
vá ha gyá sá nak rend jé rõl  szóló 31/2004. (HK 8.) HM uta sí -
tás sze rin ti tar ta lom mal, az ab ban meg ha tá ro zott ha tár idõ -
re és el já rá si rend ben ter jesz tik fel a hon vé del mi mi nisz ter -
nek. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si alap -
ok má nyá ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ és jog sza bá lyi elõ -
írások sze rin ti fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét a HM Köz -
pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal a HM éves el len õr -
zé si ter ve sze rint vég zi.

5.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal való gaz dál ko dás
fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz a gaz dál ko dó szer ve ze tek az
Ámr. 138/B.  § elõ írásainak meg fele lõen éves elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ter vet kö te le sek ké szí te ni és ar ról a jó vá -
ha gyott terv ala pul vé te lé vel, az Ámr. 25. sz. mel lék le té nek 
al kal ma zá sá val 2006. feb ru ár 20-áig a HM KPSZH ré szé re 
kö te le sek adat szol gál ta tást tel je sí te ni. A ter vet a tárgy ne -
gye dé vet meg elõ zõ hó nap ban fe lül kell vizs gál ni és an nak
mó do sí tá sát a tárgy ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 15-éig
kell a HM KPSZH-nál kez de mé nyez ni.

6.  §

Az Ámr. 162/A. és 162/B.  §-ai ban elõ írt kö te le zett ség -
vál la lá sok be je len té sét és azok mó do sí tá sát az Ámr.-ben
meg ha tá ro zott ok má nyok al kal ma zá sá val:

– a 8/1 Be ru há zás költ ség ve té si al cí men be lül a
HM IKH,

– a 8/2 Ága za ti cél elõ irány za tok költ ség ve té si al cí men
be lül – ki vé ve az 1.  § (2) be kez dé sé nek bca) és bcb) al -
pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada to kat – a HM KPSZH,

– az 1.  § (2) be kez dé sé nek bca) és bcb) al pont ja i ban
meg ha tá ro zott fel ada tok vo nat ko zá sá ban a HM 1.sz.
TPSZI vég zi.

7.  §

A HM KPSZH fe lül vizs gál ja a ré szé re meg kül dött, a
24. Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez, a 35. Egyéb
uni ós be fi ze té sek és a 26. Hoz zá já ru lás a Nyu gat-eu ró pai
Fegy ver ze ti Cso port (WEAG) mû kö dé si költ sé ge i hez jog -
cím cso por to kat ter he lõ ki fi ze té sek re vo nat ko zó fi ze té si
fel szó lí tá so kat. Amennyi ben a fel szó lí tás ban sze rep lõ
összeg ki fi ze té se in do kolt, 10 M Ft-os összeg ha tá rig a ki fi -
ze tést a HM KPSZH fõ igaz ga tó ja en ge dé lye zi. 10 M Ft fe -
lett, a HM KPSZH a ki fi ze tés re vo nat ko zó ja vas la tát
25 M Ft-os összeg ha tá rig a HM VGHÁT-nak, 25 M Ft fe -
let ti ki fi ze tés ese tén a HM KÁT-nak – a HM VGHÁT út -
ján – jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al -
kal maz ni.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok 2005. évi fel hasz ná lá sá nak rend jé -
rõl  szóló 5/2005. (II. 22.) HM ren de let a ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Az informatikai és hírközlési miniszter
1/2006. (II. 28.) IHM

rendelete

a szociálisan rászorult elõfizetõk részére
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás

igénybevételéhez nyújtható támogatásra vonatkozó
szabályokról  szóló

19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (8) be kez dé sé ben fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján – az Eht. 118.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo -
ciális és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A szo ci á li san rá szo rult elõ fi ze tõk ré szé re az egye te mes
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás igény be vé te lé hez
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nyújt ha tó tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló
19/2004. (VI. 12.) IHM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. mel lék le té ben sze rep lõ
XXV. Fe je zet In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um,
5. cím Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, 6. al cím In for ma ti -
kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si fel -
ada tok, 5. jog cím cso port In for ma ti kai, hír köz lé si fej lesz -
té si prog ra mok, tá mo ga tá sok, szo ci á lis te le fon tá mo ga tás
(a továb biak ban: tá mo ga tás) cél ja a szo ci á li san rá szo rult
elõ fi ze tõk egye te mes elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás
igény be vé te lé bõl ere dõ elõ fi ze tõi díj fi ze té si kö te le zett sé -
gé nek e ren de let ben meg ha tá ro zott mér té kû át vál la lá sa
e ren de let ben sza bá lyo zot tak sze rint.”

2.  §

Az R 3.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki, és 
ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés meg je lö lé se
(5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter a szol gál ta -
tó ál tal tar tal mi vizs gá lat nél kül el uta sí tott ké rel met be -
nyúj tó elõ fi ze tõ ré szé re mél tá nyos ság ból meg ál la pít hat ja
a tá mo ga tás ra való jo go sult sá got.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let ben fog lal ta kat a 2005. de cem ber 31-ig
be nyúj tott tá mo ga tás irán ti ké rel mek vo nat ko zá sá ban kell
al kal maz ni.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
12/2006. (II. 28.) KvVM

rendelete

a Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– 36.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
121004/1943. sz. ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott,
Szar vas bel te rü let 795 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá mú, 45,4 hek tár ki ter je dé sû Szar va si Ar bo ré tum Ter -
mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét
e ren de let ben ál la pí tom meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet vé del -
mi ke ze lé si ter vet e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si terv ben fog lal tak nak meg fele lõen – a
Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: igaz ga tó ság) lát ja el.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 12/2006. (II. 28.) KvVM rendelethez

A Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITÛ -
ZÉSEK

– Õriz ze meg a ter mé sze ti, va la mint épí tett és kul túr -
tör té ne ti ér té ke ket,

– biz to sít sa a Bol za-fé le táj ké pi kert szer ke ze té nek
hely re ál lí tá sát, to váb bi meg õr zé sét,

– biz to sít sa a dend ro ló gi ai gyûj te mény ter mé szet tu do -
má nyi szem pont ból ér té kes nö vény ál lo má nyá nak meg õr -
zé sét, fenn tar tá sát, fej lesz té sét,

– biz to sít sa az élõ vi lág ter mé szet kö ze li élet fel té te le it,
töb bek kö zött a ma da rak há bo rí tat lan fész ke lé sét és táp lál -
ko zá sát,

– biz to sít son za var ta lan fel té te le ket a ter mé sze ti ér té -
kek fenn tar tá sát szol gá ló szak mai és tu do má nyos ku ta tá -
sok hoz,

– biz to sít sa a sza bad ban tör té nõ fel üdü lést, va la mint is -
me ret- és él mény szer zést.
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2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK

– A te rü let park jel le gé nek, tér szer ke ze té nek, va la mint
a nö vény gyûj te mény faj össze té te lé nek meg õr zé se és fej -
lesz té se,

– az õs ho nos vagy ex óta fa jok kal te le pí tett ál lo mány ré -
szek fenn tar tá sa, va la mint a ter mé sze tes fel úju lás és te le pí -
tés fel té te le i nek biz to sí tá sá val an nak ja ví tá sa,

– az egy ön te tû fa ál lo má nyok át ala kí tá sa és a nö vény zet 
sok fé le sé gé nek nö ve lé se, a gyûj te mény jel leg fej lesz té se,

– a nö vény gyûj te mény eset le ge sen el pusz tu ló egye de i -
nek pót lá sa,

– a ter mé szet kö ze li gyep te rü le tek fenn tar tá sa, ál la po -
tuk ja ví tá sa, kü lö nös te kin tet tel a gye pe ken élõ, ter mé sze ti
ér té ket kép vi se lõ, il let ve vé dett fa jok ra,

– a gén bank bõ ví té se,
– az egyes ré sze ken ter jesz ke dõ in va zív fa jok vissza -

szo rí tá sa,
– a leg in kább lá to ga tott ré szek (pl. fo ga dó rész) in ten -

zív ke ze lé se.

3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KOR -
LÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK

3. 1. Gyep jel le gû te rü le tek ke ze lé se
– A gyom nö vé nyek el le ni vé de ke zést a ter mé szet kö ze -

li gyep te rü le tek rend sze res ka szá lá sá val és a le ka szált nö -
vé nyi ré szek el tá vo lí tá sá val kell el vé gez ni.

– A mes ter sé ges, te le pí tett fü ves te rü le te ket éven te
több ször kell ka szál ni, ge reb lyéz ni és szük ség sze rint ön -
töz ni vagy fe lül vet ni.

– A gyep te rü le tek ége té se ti los.
– A gyep te rü le ten ti los nö vény vé dõ sze rek al kal ma zá -

sa, mû trá gya és híg trá gya ki jut ta tá sa. Ki vé te les eset ben az
igaz ga tó ság gal egyez te tett mó don szi lárd is tál ló trá gya al -
kal maz ha tó.

– A gyep te rü le ten me cha ni kai ta laj meg mun ká lás és ta -
laj la zí tás csak ki vé te le sen in do kolt eset ben, az igaz ga tó -
ság gal tör tént elõ ze tes egyez te tés után le het sé ges.

3. 2. Fás te rü le tek ke ze lé se
– Az el pusz tult és ki vá gott fa egye dek he lyén és egyéb

ül te tés re al kal mas he lye ken a tér ség re jel lem zõ õs ho nos
fa fa jok vál to za ta it, il let ve exó tá kat kell te le pí te ni.

– A bi o ló gi ai kor ha tárt el érõ gom bá so dó, ki szá ra dó,
be teg és bal eset ve szé lyes fa egye dek el tá vo lí tá sát le he tõ -
ség sze rint a ve ge tá ci ós idõ sza kon kí vül kell el vé gez ni.

– Az ar bo ré tum te rü le tén el kell vé gez ni a szá raz, kor -
ha dó és bal eset ve szé lyes ágak le vá gá sát, seb ke ze lé sét,
ápo lá sát.

– A fás te rü le tek ke ze lé sé vel kap cso la tos mun ká la tok
(gyé rí tés, szál al ás stb.) ve ge tá ci ós idõn kí vül vé gez he tõk.

– A fás te rü le tek ke ze lé sét a gyep szint ben elõ for du ló
vé dett lágy szá rú ak mi nél na gyobb fokú kí mé le té vel kell
el vé gez ni.

– Az ar bo ré tum fás nö vény zet tel bo rí tott ré sze in a cser -
je szint ben meg je le nõ nö vé nye ket (bo dza, gya log akác stb.) 
rend sze re sen vissza kell vág ni.

3.3. Lá to ga tás
– A te rü let sza ba don lá to gat ha tó.

3. 4. Köz le ke dés
– A te rü let re gép jár mû vel, mun ka gép pel be haj ta ni csak 

az igaz ga tó ság gal egyez te tett mó don le het.

3. 5. Tu riz mus, ide gen for ga lom
– Kö zös sé gi és egyéb ren dez vé nyek csak az igaz ga tó -

ság gal egyez te tett mó don ren dez he tõk.

3. 6. Ok ta tás és be mu ta tás
– Az ok ta tá si, be mu ta tá si te vé keny sé get (kör nye ze ti

ne ve lés, fel sõ fo kú kép zés stb.) fo lya ma to san fenn kell tar -
ta ni.

3. 7. Ku ta tás
– A te rü le ten ku ta tá si te vé keny sé get csak az igaz ga tó -

ság gal egyez te tett mó don sza bad foly tat ni.

3. 8. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten ti los az olyan hasz ná lat, te vé keny ség,

amely nem a ter mé szet vé del mi ke ze lés ér de ké ben tör té -
nik.

– Az utak, ár kok men té nek fenn tar tá si mun ká la ta i hoz
vegy sze rek hasz ná la ta csak az igaz ga tó ság gal egyez te tett
mó don tör tén het.

– A te rü let jel le gé nek, a föld hasz ná lat mód já nak meg -
vál toz ta tá sa – ide ért ve a nyom vo na las lé te sít mé nyek épí -
té sét, il let ve más be épí tést is –, ha a ter ve zett te vé keny ség
jog sza bály alap ján nem en ge dély kö te les, az igaz ga tó ság -
gal egyez te tett mó don le het sé ges.

3. 9. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– Az an gol park jel le gû te rü let, mint táj ké pi kert szer ke -

ze té nek meg vál toz ta tá sa (rész le te i ben is) ti los.
– A te rü le ten ta lál ha tó kun ha lom jel le gé nek meg vál -

toz ta tá sá val járó te vé keny ség ese tén a Kul tu rá lis Örök ség -
vé del mi Hi va tal re gi o ná lis iro dá ját és az igaz ga tó sá got
elõ ze tesen ér te sí te ni kell.

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
6/2006. (II. 28.) NKÖM

rendelete

a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû

elõirányzatok felhasználásáról  szóló
 6/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
49.  § o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:
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1.  §

A XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma
költ ség ve té si fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok fel hasz ná lá sá ról  szóló 6/2004. (II. 20.) NKÖM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„2.  § Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si cé lok, va -
la mint az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 87.  §-a
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok ke re tei kö zött

a) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rá si rend,
b) a XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma 

költ ség ve té si fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok nak pá lyá za ti úton tör té nõ fel hasz ná lá sát sza bá lyo zó
mi nisz te ri ren de let, il let ve

c) egye di dön té sek
alap ján nyújt ha tó tá mo ga tás.”

2.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma
költ ség ve té si fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok fel hasz ná lá sá ról  szóló 6/2004. (II. 20.) NKÖM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 9/2005. (III. 1.) NKÖM ren de let.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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Melléklet a 6/2006. (II. 28.) NKÖM rendelethez

[Mel lék let a 6/2004. (II. 20.) NKÖM ren de let hez]

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

Al cím
szá ma

Al cím meg ne ve zé se Fel hasz ná lá si cél

30 Be ru há zás Kul tu rá lis célú be ru há zá sok tá mo ga tá sa, így kü lö nö sen:
a) mú ze u mok, mû em lé ki épü le tek, em lék he lyek re konst ruk ci ó ja,
b) vári, pa lo tai re konst ruk ci ók,
c) kul tu rá lis te vé keny sé gek be ru há zá sai,
d) kül föl di kul tu rá lis in té ze tek bõ ví té se, re konst ruk ci ó ja, ki épí té se,
e) örök ség vé del mi fej lesz té sek.

31 Kul tu rá lis fel ada tok és szer ve ze tek
tá mo ga tá sa

Kul tu rá lis fel ada tok, in téz mé nyek és szer ve ze tek tá mo ga tá sa, így kü lö nö sen:
a) szel le mi örök sé günk meg õr zé se, vé del me és tá mo ga tá sa,
b) hi tel fel vé tel hez kap cso ló dó ki adá sok,
c) a kul tu rá lis szaktör vénybõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sa,
d) mo dern, a III. év ez red ki hí vá sa i nak meg fe le lõ mul ti funk ci o ná lis kul tu rá lis
és mû vé sze ti köz pont tal (Mû vé sze tek Pa lo tá ja) kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa,
e) a kul tu rá lis te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi, köz hasz nú tár sa sá gok
tá mo ga tá sa,
f) nem ze ti tör té nel münk ku ta tá sa, be mu ta tá sa, il let ve kul tu rá lis örök sé gi
ér té ke ink meg õr zé se ér de ké ben egyes ki emelt kul tu rá lis és mû vé sze ti jel le gû
köz ér de kû cé lok meg va ló sí tá sát szol gá ló (köz)ala pít vá nyok tá mo ga tá sa,
g) köz gyûj te mé nyek mo der ni zá ci ó ja, mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa,
h) nem ze ti kul tu rá lis in téz mé nye ink fel újí tá sa mû kö dé sük és a kul tu rá lis örök ség 
vé del me biz to sí tá sa ér de ké ben,
i) a film szak ma tá mo ga tá sa,
j) kul tu rá lis in téz mé nyek és szö vet sé gek tá mo ga tá sa,
k) ha zai és kül föl di kul tu rá lis, örök sé gi ren dez vé nyek tá mo ga tá sa,
l) a he lyi tár sa da lom kö zös sé gi, kul tu rá lis, mû ve lõ dé si éle té hez és
te vé keny sé gé hez szük sé ges in téz mé nyek és szer ve ze tek tá mo ga tá sa a kul tu rá lis
esély egyen lõ ség fo ko zá sa ér de ké ben,
m) vi lág örök sé gi ér té ke ink be mu ta tá sa és fej lesz té se,
n) ma gyar nép ha gyo má nyok ér té ke i nek ku ta tá sa, nem zet kö zi meg is mer te té se,
az eu ró pai folk lór hagyományainak hazai bemutatása.



Al cím
szá ma

Al cím meg ne ve zé se Fel hasz ná lá si cél

32 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés A köz kul tú ra és a kul tu rá lis vi dék fej lesz tés tá mo ga tá sa, így kü lö nö sen:
a) kul tu rá lis nagy ren dez vé nyek, mú ze u mi és le vél tá ri szak mai prog ra mok
tá mo ga tá sa,
b) köz kincs prog ram meg va ló sí tá sa,
c) a jövõ könyv tá ra: a könyv tár a jövõ prog ram tá mo ga tá sa,
d) le vél tár és nyil vá nos ság kap cso la tá nak erõ sí té se,
e) if jú sá gi ze ne ka rok mû kö dé si tá mo ga tá sa,
f) prog ram meg va ló sí tá sa a népi kul tú rá ért, he lyi kez de mé nye zé sek,
ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ért, dí jak, cí mek ado má nyo zá sá ért.

33 Ma gyar kul tú ra kül föl dön, kul tú ránk
az EU-ban és a nagy vi lág ban

A ma gyar kul tú ra be mu ta tá sa kül föl dön, így kü lö nö sen:
a) nem zet kö zi mû vé sze ti együtt mû kö dés és mun ka terv bõl adó dó fel ada tok
tá mo ga tá sa,
b) Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sa.

34 Ha zai mû vé sze ti fesz ti vá lok és
nagy ren dez vé nyek, mû vé sze ti
te vé keny ség tá mo ga tá sa

A mû vé sze ti és a kul tu rá lis élet te rü le te in je lent ke zõ fel ada tok és ki emelt
prog ra mok tá mo ga tá sa, így kü lö nö sen:
a) kul tu rá lis örök sé gi ér té ke ink meg óvá sa és köz kinccsé té te le,
b) nem ze ti év for du lós meg em lé ke zé sek tá mo ga tá sa, a Nem ze ti Örök ség Prog ram 
meg va ló sí tá sa,
c) mû vé sze ti al ko tó te vé keny ség tá mo ga tá sa,
d) könyv szak mai ka mat tá mo ga tás.

35 Ci vil és non pro fit kul tu rá lis szer ve ze tek 
tá mo ga tá sa

Kul tu rá lis jel le gû ci vil és non pro fit szer ve ze tek tá mo ga tá sa, így kü lö nö sen:
a) a ci vil tár sa da lom fej lesz té se a kul tú ra, az örök ség és a mû vé szet te rü le te in,
be le ért ve a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé ge ket, va la mint a ha tá ron
túli ma gyar sá got is,
b) a tu do má nyos is me ret ter jesz tés és is me ret szer zés fenn tar tá sa,
c) a nem ze ti nyelv ápo lá sa,
d) a népfõiskolai mozgalom fenntartása.

36 Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség
Köz ala pít vány tá mo ga tá sa

Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány köz ér de kû fel ada tá nak
meg va ló sí tá sa.

37 Au di o vi zu á lis ar chí vum ki ala kí tá sa A Nem ze ti Au di o vi zu á lis Ar chí vum ki ala kí tá sá nak tá mo ga tá sa a nem ze ti
kul tu rá lis örök ség di gi ta li zá lá sa és te le ma ti kai fejlesztése érdekében.

39 Egy há zi célú köz pon ti költ ség ve té si
hoz zá já ru lá sok

Egy há zak te vé keny sé gé nek, mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa, így kü lö nö sen:
a) egy há zi köz gyûj te mé nyek és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek tá mo ga tá sa,
b) egy há zak nem zet kö zi te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa,
c) hit tan ok ta tás tá mo ga tá sa,
d) egy há zi alap in téz mény-há ló zat mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa,
e) át adás ra nem ke rült egy há zi in gat la nok utá ni já ra dék,
f) egy há zi sze mé lyek jö ve de lem pót lé ka,
g) Egy há zi Kul tu rá lis Alap,
h) egyházi kulturális emlékek megõrzésének, felújításának támogatása.

42 Kár pát-me den cei ma gyar kul tú ra
tá mo ga tá sa

A ha tá ron túli ma gyar kul tú ra tá mo ga tá sa, így kü lö nö sen:
a) az épí tett örök ség meg óvá sa és hely re ál lí tá sá nak tá mo ga tá sa,
b) a ma gyar szín há zak tá mo ga tá sa,
c) a köz mû ve lõ dés, a könyv ki adás tá mo ga tá sa,
d) a mûvészek támogatása.
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
10/2006. (II. 28.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj -
tõ ív min ta pél dá nya, és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té -
se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás
alap ján meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
37/2005. (X. 20.) szá mú ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 37/2005. (X. 20.) szá mú ha tá ro za tá val meg ta gad ta
az or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta -
pél dá nyá nak a hi te le sí té sét.

Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya az aláb bi kér dést tar -
tal maz za:

„Kí ván ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tûz ze na pi rend re
a ma gyar me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sít he tõ sé gé nek
ügyét és a meg al ko tan dó új tör vény ben oly mó don sza bá -
lyoz za a ma gyar me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sí té sét,
mely sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ,
élel mi szer-ke res ke del mi te vé keny sé get – vagy azt is –
foly ta tó ke res ke del mi egy sé gek ben az ér té ke sí tés re kí nált
me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter mé kek leg alább a fele 

a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ter melt vagy elõ ál lí tott
ter mék le gyen?”

A ha tá ro zat in do ko lá sa meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás -
gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés
ha tás kö ré be, ezért az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét meg ta gad ta. A dön tés az Al kot mány 2/A.  §
(1) be kez dé sén, az Eu ró pai Kö zös ség lét re ho zá sá ról  szóló
Szer zõ dés (a továb biak ban: Szer zõ dés) 28. cik kén, az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-án és
18.  §-ának a) pont ján, va la mint a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sén és 131.  §-án ala pul.

2. Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2005. évi
142. szá má ban, 2005. ok tó ber 27-i dá tum mal je lent meg.
A ha tá ro zat el len a tör vényes ha tár idõn be lül az in dít vá -
nyo zó ki fo gást nyúj tott be, amely ben kér te a ha tá ro zat
meg vál toz ta tá sát és az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét.

Az in dít vá nyo zó az OVB ha tá ro za tát me ga la po zat lan -
nak és tör vénysértõnek tart ja. Ál lás pont ja sze rint az alá -
írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés nem je len ti az áruk sza bad
áram lá sá nak kor lá to zá sát. A kér dés csak „egy olyan bel sõ
ren del ke zés”-re vo nat ko zik, „mely a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén mû kö dõ üz le tek mû kö dé se so rán ha tá roz za meg
az üz le tek áru kész le té ben tar tan dó áruk faj tá ját és mennyi -
sé gét.”

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást a Ve. 130.  § (3) be -
kezdésében fog lal tak nak meg fele lõen so ron kí vül bí -
rálta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá nál a
kö vet ke zõ jog sza bá lyo kat vet te ala pul:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:

„2/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság az Eu ró pai Uni ó ban
tag ál lam ként való rész vé te le ér de ké ben nem zet kö zi szer -
zõ dés alap ján – az Eu ró pai Uni ót, il le tõ leg az Eu ró pai Kö -
zös sé ge ket (a továb biak ban: Eu ró pai Unió) ala pí tó szer zõ -
dé sek bõl fa ka dó jo gok gya kor lá sá hoz és kö te le zett sé gek
tel je sí té sé hez szük sé ges mér té kig – egyes, Al kot mány ból
ere dõ ha tás kö re it a töb bi tag ál lam mal kö zö sen gya ko rol -
hat ja; e ha tás kör gya kor lás meg va ló sul hat ön ál ló an, az
 Európai Unió in téz mé nyei út ján is.”

„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”
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„28/D.  § Or szá gos népi kez de mé nye zést leg alább
50 000 vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos népi kez -
de mé nye zés arra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi rend jé -
re. Az or szá gos népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott
kér dést az Or szág gyû lés kö te les meg tár gyal ni.”

2. Az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás ról  szóló
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi XXX. tör vény
II. mel lék le té ben a Szer zõ dés nek köz zé tett szö ve ge az
egy sé ges szer ke zet be fog lalt, je len leg ha tá lyos meg fo gal -
ma zás ban a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

„28. cikk. A tag ál la mok kö zött ti los a be ho za tal ra vo -
nat ko zó min den mennyi sé gi kor lá to zás és az zal azo nos ha -
tá sú in téz ke dés.”

„30. cikk. A 28. és a 29. cikk ren del ke zé sei nem zár ják
ki a be ho za tal ra, a ki vi tel re vagy a tran zi tá ruk ra vo nat ko zó 
olyan ti lal ma kat vagy kor lá to zá so kat, ame lye ket a köz er -
kölcs, a köz rend, a köz biz ton ság, az em be rek, az ál la tok és
nö vé nyek egész sé gé nek és éle té nek vé del me, a mû vé szi,
tör té nel mi vagy ré gé sze ti ér té ket kép vi se lõ nem ze ti kin -
csek vé del me vagy az ipa ri és ke res ke del mi tu laj don vé -
del me in do kol. Ezek a ti lal mak és kor lá to zá sok azon ban
nem le het nek ön ké nyes meg kü lön böz te tés vagy a tag ál la -
mok kö zöt ti ke res ke de lem rej tett kor lá to zá sá nak esz -
közei.”

3. Az Nsztv. ren del ke zé sei:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„18.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad ja
meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,

b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

c) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

4. A Ve. sza bá lyai:

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(...)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

„131.  § Az or szá gos népi kez de mé nye zés so rán a
117–121.  § és a 130.  § (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-ának h) pont ja sze rint 
az Al kot mány bí ró ság olyan ügyek ben is el jár, ame lye ket
tör vény ha tás kö ré be utal. Így az Al kot mány bí ró ság ha tás -
kö ré be tar to zik a Ve. 130.  §-a sze rint az OVB ha tá ro za tá -
val szem ben be nyúj tott ki fo gás el bí rá lá sa. A Ve.-ben meg -
ha tá ro zott ki fo gás jog or vos lat nak mi nõ sül, és az Al kot -
mány bí ró ság ezek ben az ügyek ben en nek meg fele lõen jár
el. Az ál lan dó gya kor lat sze rint azon ban az Al kot mány bí -
ró ság jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el a 
fel ada tát azok ban az ügyek ben is, ame lyek ben ha tás kö rét
nem köz vet le nül az Abtv., ha nem más tör vény ha tá roz za
meg [1220/H/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 630, 631.;
25/1999. (VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben – az el já rás
jog or vos la ti ter mé sze té nek meg fele lõen – azt vizs gál ta,
hogy az OVB az Nsztv. 18.  §-ának a) pont ja alap ján kö te -
les volt-e az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá -
ra. A kér dés el bí rá lá sá nál az Al kot mány bí ró ság az Al kot -
mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sét és 28/D.  §-át vet te ala -
pul.

Az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rint népi
kez de mé nye zés tár gya olyan kér dés le het, amely az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik. Az Al kot mány 19.  §-a
(3) be kez dé sé nek b) pont ja és 25.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján a tör vényhozás joga az Or szág gyû lést il le ti meg.
Az Or szág gyû lés tör vényalkotási joga tel jes, min den kér -
dés re ki ter jed. Az Or szág gyû lés jog kö ré be tar to zik an nak
el dön té se, hogy mi lyen kér dé sek ben ha tá roz meg tör vényi
szin ten sza bá lyo kat [53/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 414, 417.].

Az Al kot mány 2/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rint az
 Alkotmányból ere dõ egyes ha tás kö rö ket – az Eu ró pai
 Uniót, il le tõ leg az Eu ró pai Kö zös sé ge ket ala pí tó szer zõ dé -
sek bõl fa ka dó jo gok gya kor lá sá hoz és kö te le zett sé gek tel -
je sí té sé hez szük sé ges mér té kig – a töb bi tag ál lam mal
 közösen gya ko rol hat ja; a ha tás kör gya kor lás meg va ló sul -
hat ön ál ló an, az Eu ró pai Unió in téz mé nyei út ján is.

Az Al kot mány az or szá gos nép sza va zást és az or szá gos
népi kez de mé nye zést el té rõ en sza bá lyoz za. Ilyen el té rés
– egye bek mel lett – az, hogy a 28/C.  § (5) be kez dé se az or -
szá gos nép sza va zás le het sé ges tár gyát kor lá toz za, ez zel
szem ben az or szá gos népi kez de mé nye zés tár gyá ra nincs
kor lá to zó sza bály (ha a tárgy az Or szág gyû lés ha tás kö ré be
tar to zó kér dés). To váb bi kü lönb ség az, hogy a 28/C.  §
(3) be kez dé se sze rint az ered mé nyes ügy dön tõ or szá gos
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nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág gyû lés re kö -
te le zõ. Ez zel szem ben az or szá gos népi kez de mé nye zés
ered mé nyes sé ge nem je lent az Or szág gyû lés szá má ra jog -
al ko tá si kö te le zett sé get. Az Al kot mány 28/D.  §-ának má -
so dik és har ma dik mon da ta alap ján az Or szág gyû lés csak
arra kö te les, hogy a népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma -
zott – ha tás kö ré be tar to zó – kér dést na pi rend jé re tûz ze és
meg tár gyal ja. Az Al kot mány 2/A.  §-ának (1) be kez dé se
nem zár ja ki va la mely kér dés nek a na pi rend re tû zé sét és
meg vi ta tá sát ab ban az eset ben sem, ha az adott kér dés ben
jog sza bály meg al ko tá sa – az Eu ró pai Uni ó ban tag ál lam -
ként való rész vé tel bõl szár ma zó an, nem zet kö zi szer zõ dés -
ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se kö ré ben – a töb bi
tag ál lam mal kö zö sen vagy az Eu ró pai Unió in téz mé nyei
út ján tör tén het. Az Or szág gyû lés vi tá já nak ered mé nyé re, a 
dön tés tar tal má ra vo nat ko zó an a népi kez de mé nye zés – az
Al kot mány 28/D.  §-a ér tel mé ben – nem von maga után
sem mi lyen kö te le zett sé get. „A népi kez de mé nye zés nek
– el len tét ben a nép sza va zás sal – az Al kot mány ban meg fo -
gal ma zott tárgy kö ri kor lát ja nincs, és a kér dés nek nem kell 
konk rét jog al ko tá si kö te le zett sé get meg fo gal maz nia”
[42/2002. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 316, 319.]. A
tör vényalkotás kér dé sé rõl való dön tés az Or szág gyû lés ha -
tás kö ré be tar to zik, és az Al kot mány bí ró ság – erre vo nat -
ko zó ha tás kör hi á nyá ban – nem vizs gál hat ja a népi kez de -
mé nye zés re szánt kér dés cél sze rû sé gét.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság a Ve.
130.  §-ának (3) be kez dé se sze rint az OVB ha tá ro za tát
meg sem mi sí tet te, és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny ben meg je lent.
Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el ren del te az OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban ho zott ha tá -
ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1001/H/2005.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
17/2006. (II. 28.) ME

határozata

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagja
megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács ról szó ló
255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 6. § (1) be kez dés
c) pont ja, va la mint 4. § (1) be kez dé se alap ján, az ok ta tá si
mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

Kroó Nor bert nek, az MTA r. tag já nak, az MTA volt fõ -
tit ká rá nak a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács
tag sá gi te en dõ i nek el lá tá sá ra ka pott meg bí zá sát vissza vo -
nom, ez zel egy ide jû leg

Mes kó At ti la Ál la mi dí jas geo fi zi kust, az MTA r. tag ját,
az MTA fõ tit ká rát a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós
Ta nács tag sá gi te en dõ i nek el lá tá sá val

– 2006. feb ru ár 15-étõl 2009. feb ru ár 14-éig ter je dõ idõ -
tar tam ra – 

meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
18/2006. (II. 28.) ME

határozata

fõiskolai tanár felmentésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXX. tör vény 73. §
a) pont ja alap ján, az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

dr. Mes ter há zi Zsu zsan nát, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem fõ is ko lai ta ná rát 2006. ja nu ár 17-ei ha -
tállyal

– 70. élet éve be töl té sé re te kin tet tel – 

e tiszt sé gé bõl fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
5/2006. (II. 23.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a kifogás benyújtására jogosultak körérõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, a 99/K.  § (5) be kez dé sé nek 
a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban,
124/A.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban, 131/A.  § a) pont -
já ban és 143/A.  § (4) be kez dé sé ben írt ha tás kö ré ben  a ki -
fo gás be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö ré nek tár gyá ban az aláb bi

állásfoglalást

adja ki.

A Ve. 79.  §-ának (1) be kez dé se és 82.  §-ának (1) be kez -
dé se a fel leb be zés, ille tõ leg a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti
ké re lem be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö rét vi szony lag szûk ke -
re tek kö zött ál la pít ja meg az zal, hogy ki zá ró lag a vá lasz tó -
pol gá rok, a je löl tek, a je lö lõ szer ve ze tek, va la mint az ügy -
ben érin tett jogi sze mé lyek ré szé re adja meg a jog or vos lat
le he tõ sé gét.

A vá lasz tá si el já rás so rán azon ban kü lö nö sen fon tos tár -
sa dal mi ér dek fû zõ dik ah hoz, hogy a vá lasz tás ra irány adó
jog sza bá lyok, ille tõ leg a vá lasz tás, va la mint a vá lasz tá si
el já rás alap el vei a le he tõ leg szé le sebb kör ben ér vé nye sül -
je nek, az eset le ges tör vénytelenségek nap vi lág ra ke -
rüljenek, és a meg fe le lõ jog or vos la ti el já rás ke re tei kö zött
a vá lasz tá sok tör vényes rend je hely re ál lít ha tó le gyen. Ez
az ér dek meg elõ zi a ki fo gás be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö -
rének kor lá to zá sá val kap cso la tos gya kor la ti meg fon to lá -
so kat.

A fen ti ek nek meg fele lõen a Ve. 77.  §-ának (1) be kez dé -
se a ki fo gás be nyúj tá sá nak le he tõ sé gét szé le sebb sze mé lyi
kör szá má ra – „bár ki” – biz to sít ja, ami az eset le ges tör -
vénytelenségek fel tá rá sá ra irá nyu ló jog or vos la tok aka -
dály ta lan ér vé nye sü lé sé nek egyik ga ran ci á ja. E ren -
delkezés ér tel mé ben te hát akár vá lasz tó jog gal nem ren del -
ke zõ ter mé sze tes sze mé lyek, ille tõ leg jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ tár sa sá gok is jo go sul tak ki fo gás benyúj -
tására.

A ki fo gás be nyúj tá sát köve tõen nap vi lág ra ke rült tör -
vénysértés ese té ben már nincs meg az az in dok a jo go sul ti
kör ki ter jesz té sé re, amely a ki fo gás be nyúj tá sa ese té ben

ér vé nye sül, hi szen a ki fo gást el bí rá ló vá lasz tá si bi zott ság
(amely egyéb ként hi va tal ból is el jár hat) dön té se nyil vá -
nos, és e dön tés sel szem ben a 79.  §-ban, ille tõ leg a
82.  §-ban meg ha tá ro zott jo go sul tak „át ve he tik” a jog or -
vos la ti jog gya kor lá sát.

A fen ti ek ér tel mé ben te hát ki fo gást bár ki be nyújt hat,
fel leb be zést, ille tõ leg bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel -
met azon ban csak vá lasz tó jog gal ren del ke zõk, je löl tek, je -
lö lõ szer ve ze tek, va la mint az ügy ben érin tett jogi sze mé -
lyek nyújt hat nak be.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
64/2006. (II. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Be cze Zol tán ál tal az NSL Egye sü let a sza bad és biz ton sá -
gos au tó zá sért szer ve zet kép vi se le té ben be nyúj tott or szá -
gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz (1094 Bu da pest, Ba lázs B. u. 35.) le het ki fo -
gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Be cze Zol tán 2006. feb ru ár 1-jén or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta
be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyen a kö vet -
ke zõ sze re pel:

,,Egyet ér tek az zal, hogy Ma gyar or szá gon, az au tó pá -
lyá kon tö röl jék el a ma xi má lis se bes ség kor lá to zá sát.”

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az Or szág gyû lés fel ha -
tal maz za a Kor mányt, hogy a köz úti köz le ke dés sza bá lya it
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ren de let ben ál la pít sa meg. A fel ha tal ma zás alap ján az
egyes jár mû vek köz le ke dés ben hasz nált ma xi má lis se bes -
sé gét a Kor mány a 28/2001. (II. 15.) Korm. ren de let tel mó -
do sí tott, a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let 26.  §-ában ál la pít ja
meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
fen ti ek alap ján egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy a kez -
de mé nye zés ben em lí tett se bes ség ha tár el tör lé sé nek kér dé -
se – a tör vény ben fog lalt fel ha tal ma zás vissza vo ná sá ig –
a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó fel adat.

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a to váb bi ak ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be -
kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het. A ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján azon ban a se bes -
ség ha tár el tör lé se nem az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zó fel adat, ezért az or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ íve nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, a
köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés a) pont já nak 9. al pont ján, az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III.
tör vény 2.  §-án és 18.  §-ának a) pont ján, a Ve. 131.  §-án, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. január 16-i ülésérõl

1. Az OÉT na pi rend re tûz te az ága za ti pár be széd bi -
zott sá gok 2005. évi te vé keny sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tót. A
tá jé koz ta tást az OÉT tu do má sul vet te.

2. Az OÉT meg tár gyal ta az ága za ti pár be széd bi zott sá -
gok ról és a kö zép szin tû szo ci á lis pár be széd egyes kérdé -
seirõl  szóló tör vényjavaslat ter ve ze tét.

A mun ka vál la lói ol dal tag jai, va la mint a mun kál ta tói ol -
dal is mer tet ték vé le mé nyü ket a tör vényjavaslatról. A mun -
ka vál la lói ol dal je len for má já ban a tör vényjavaslat par la -
men ti be nyúj tá sát nem ja va sol ta.

A tör vényjavaslatról le foly ta tott egyez te tés alap ján a
kor mány ol dal tu do má sul vet te a szo ci á lis part ne rek vé le -
mé nyét az zal, hogy er rõl a Kor mányt tá jé koz tat ja.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. január 27-i ülésérõl

Na pi rend elõtt az Au to nóm Szak szer ve ze tek Szö vet sé -
gé nek kép vi se lõ je is mé tel ten fel hív ta a fi gyel met a kor -
ked vez mé nyes nyug díj sza bá lyok fe lül vizs gá la tá ra ho zott
OÉT ütem terv nem tel je sí tett fel ada ta i ra. Je lez te, hogy a
fe lül vizs gá lat ré sze ként fo lyó bi zott sá gi mun ká ban mind
ez ide ig nem szü let tek ér de mi ja vas la tok, és szük sé ges nek
ítél te, hogy amennyi ben nem tör té nik meg kel lõ ala pos -
ság gal a fe lül vizs gá lat, a Kor mány két év vel hosszab bít sa
meg a je len le gi sza bá lyok idõ be li ha tá lyát.

A kor mány ol dal vá la szá ban meg erõ sí tet te az ütem terv -
ben ki je lölt fel ada to kat. Szor gal maz ta, hogy a tri par tit
mun ka cso por tok ban a szo ci á lis part ne rek de le gált kép vi -
se lõi ér de mi ja vas la tok kal, kez de mé nye zé sek kel se gít sék
elõ, hogy a ki dol go zott bi zott sá gi ja vas la tok, a ja va solt
jog sza bály-mó do sí tá sok 2006. szep tem ber 30-ig az OÉT
elé ke rül je nek.

A Liga Szak szer ve ze tek na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ban
szót emelt a mun ka vál la lók szer vez ke dé si sza bad sá gát, a
szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõk jo ga it sér tõ, meg ha tá ro zott
kör ben ta pasz tal ha tó, eu ró pai uni ós nor má kat is sem mi be
vevõ mun kál ta tói vissza élé sek el len, a Ross mann Ma gyar -
or szág Kft.-nél, a Ma gyar Su zu ki Sze mély gép ko csi Gyár -
tó és Ér té ke sí tõ Rt.-nél, a Péti Nit ro gén mû vek Rt.-nél, a
Phi lips Rt.-nél tör tént sú lyos jog sér té se ket konk ré tan is ki -
emel ve.

A kor mány ol dal ál lás pont ját ki fejt ve le szö gez te, hogy a
szak szer ve ze tek szer vez ke dé si sza bad sá gá ra, a szak szer -
ve ze ti tiszt ség vi se lõk jogi vé del mé re Ma gyar or szá gon tör -
vényi ga ran cia van. Az ezt sér tõ mun ka he lyi gya kor lat a
Kor mány szá má ra el fo gad ha tat lan, ezért kér te, hogy a
konk rét ese tek rõl tör tén je nek konk rét be je len té sek az ille -
té kes mun ka ügyi el len õr zõ ha tó sá gok nál.

A Ma gyar Szak szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé gé nek
kép vi se lõ je na pi rend elõtt ki fo gás ol ta az ön kén tes egész -
ség pénzt árak ról  szóló kor mány ren de let egyes tar tal mi kér -
dé se it és ha tály ba lé pé sé nek ide jét. Ja va sol ta, hogy a kor -
mány zat gon dol ja át még egy szer a ren de le tet, mi e lõtt ha -
tály ba lép ne, mi vel az – pél dá ul az üdü lé sek fi nan szí ro zá sa 
te kin te té ben – fe les le ge sen kor lá toz, és a mó do sí tá sok ra
tör té nõ fel ké szü lés hez ren del ke zés re álló idõ is ke vés.
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A kor mány ol dal ja va sol ta, hogy a mun ka vál la lói ol dal
ké szít se el írá sos mó do sí tó ja vas la tát, és an nak meg vi ta tá -
sát az OÉT Szo ci á lis Bi zott sá gá ban kez de mé nyez ze.

1. Az OÉT meg tár gyal ta az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács ról  szóló tör vény ja vas lat ter ve ze tét.

A na pi rend tár gya lá sa so rán a mun ka vál la lói és a mun -
kál ta tói ol dal több pon ton ki egé szí tõ, pon to sí tó, mó do sí tó
ja vas la to kat fo gal ma zott meg az aláb bi ak sze rint:

a) A mun ka vál la lói ol dal szük sé ges nek tar tot ta töb bek
kö zött a tör vény pre am bu lu má ban a szo ci á lis pár be széd
tár sa dal mi sze re pé nek és al kot má nyos hát te ré nek rög zí té -
sét, az OÉT vé le mé nye zé si jog kö ré be tar to zó té ma kö rök -
nek a ki egé szí té sét, az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács -
ban és az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ban lét re jö võ ket -
tõs tag ság til tá sát, az Or szá gos Rész vé telt Meg ál la pí tó
 Bizottság he lyett az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg bí -
zá sát az OÉT tag ság kri té ri u ma i nak való meg fe le lés vizs -
gá la tá val, az ol dal dön té si rend sze re meg ha tá ro zá sá nak az
ol dal ha tás kö ré be so ro lá sát és a rep re zen ta ti vi tás kér dés -
kö ré nek el ha gyá sát a tör vénybõl.

b) A mun kál ta tói ol dal ál lás pont ja sze rint az or szá gos
ér dek egyez te tés cél já nak, ha tás kö ré nek ki kell ter jed nie a
gaz da sá gi sza bá lyo zás sal össze füg gõ va la mennyi kér dés -
kö rre. Ki sebb mó do sí tás sal tá mo gat ta az ér dek kép vi se le -
tek ér dek egyez te tés ben való rész vé te lé nek a fel té te le i re
vo nat ko zó sza bá lyo zá si ja vas la tot. Ja va sol ta, hogy a tör -
vény ben az OÉT Ide ig le nes Alap sza bá lyá ban fel so rolt jo -
go sít vá nyi kör ke rül jön meg ha tá ro zás ra. Nem ér tett egyet
a tör vény ter ve zet nek az ol dal dön té si rend sze ré re és a rep -
re zen ta ti vi tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zá sá val, azok el ha -
gyá sát tar tot ta szük sé ges nek. To váb bi ész re vé te le ket fo -
gal ma zott meg az Or szá gos Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi -
zott ság lét re ho zá sá ra és mû kö dé sé re vo nat ko zó an.

Az OÉT mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sá ra for rás ként
mind két szo ci á lis part ner a Mun ka erõ-pi a ci Alap fog lal -
koz ta tá si alap ré szé nek a mun kál ta tók és mun ka vál la lók ál -
tal be fi ze tett já ru lék 0,8 szá za lé kát je löl te meg.

c) A vi tá ban meg fo gal ma zott ki egé szí té sek re, mó do sí -
tá sok ra fi gye lem mel a szo ci á lis part ne rek egyet ér tet tek a
tör vényjavaslat Kor mány, il let ve Or szág gyû lés elé tör té nõ 
be nyúj tá sá val.

2. Az OÉT meg tár gyal ta az ága za ti pár be széd bi zott sá -
gok ról és a kö zép szin tû szo ci á lis pár be széd egyes kérdé -
seirõl  szóló tör vényjavaslat ter ve ze tét.

A ter ve zet tel kap cso la tos ész re vé te le i ben:
a) A mun ka vál la lói ol dal töb bek kö zött fel ve tet te, hogy 

va la mennyi, a tör vényi fel té te lek nek meg fele lõen meg ala -
kult ér dek kép vi se let – lét re jöt té tõl kez dõ dõ en – tag ja le -
hes sen az ille té kes ÁPB-nek, az ÁPB tag ság kri té ri u ma i -
nak való meg fe le lést vizs gá ló szer ve zet nek, az Ága za ti
Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság nak (ÁRMB) a kor mány -
za ti ol dal ne le gyen tag ja, ne le gyen tri par tit az Ága za ti
Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa sem, te hát ab ban is csak a
szo ci á lis part ne rek kép vi se lõi kap ja nak he lyet, az Ága za ti

Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ese té ben fél re ért he tet le -
nül sze re pel jen, hogy csak az ÁPB-k mû kö dé sé vel kap cso -
la tos ál ta lá nos kér dé sek re ter jed ki a ha tás kö re.

b) A mun kál ta tói ol dal meg je gyez te, ko ráb bi ész re vé -
te le i nek egy ré sze be épült a ter ve zet be, azon ban az Ága za -
ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá nak a lét re ho zá sát to -
vább ra sem tart ja szük sé ges nek. Ab ban az eset ben, ha az
még is meg ala kul, nem te kint he tõ a szo ci á lis pár be széd in -
téz mé nyé nek, ha tás kö re csak az ÁPB-k mû kö dé sé vel kap -
cso la tos ko or di ná ci ó ra ter jed het ki.

Nem ért egyet az zal az ál lás pont tal, hogy az Ága za ti
Pár be széd Bi zott sá gok ban részt ve võ szer ve zet nem ve het
részt az or szá gos ér dek egyez te tés ben, nem le het tag ja az
Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács nak. Fel hív ta a fi gyel met
az adat köz lés sel kap cso la to san je lent ke zõ prob lé mák ra,
me lyek ugyan úgy érin tik az egyé ni vál lal ko zó kat, mint a
szak szer ve ze te ket.

c) A szo ci á lis part ne rek egyet ér tet tek a tör -
vényjavaslatnak – a vi tá ban meg fo gal ma zott ki egé szí té -
sek, mó do sí tá sok át ve ze té se után – a Kor mány, il let ve az
Or szág gyû lés ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá val.

A Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé ge kü lön vé le mé -
nyé ben fenn tar tot ta azt az ál lás pont ját, hogy az
ÁRMB-ben csak a szo ci á lis part ne rek kép vi se lõi kap has -
sa nak he lyet, to váb bá, hogy va la mennyi, a tör vényi fel té -
te lek nek meg fele lõen meg ala kult ér dek kép vi se let lét re jöt -
té tõl kez dõ dõ en tag ja le hes sen az ille té kes ÁPB-nek.
Ugyan ak kor nem aka dá lyoz ta meg, hogy az ÁPB-krõl
 szóló tör vény ter ve zet is a mun ka vál la lói ol dal egyet ér té sé -
vel ke rül jön a Kor mány elé.

d) A tör vényjavaslatok egyez te té se alap ján az OÉT
 állást fog lalt ar ról, hogy az ülé sen ki ala kí tott mó do sí tá sok
a tör vényjavaslatok szö ve gé ben mi e lõbb át ve ze tés re
kerül nek, va la mint, hogy az érin tett or szá gos és ága za ti
szín tû mun kál ta tói és mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek
meg kap ják a Kor mány, va la mint az Or szág gyû lés elé ke -
rü lõ át dol go zott tör vényjavaslatokat.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

A HUNGART Vizuális Mûvészek
Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület

 2006. évi díjszabása 

A HUNGART a kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé szek szer zõi
jo ga i nak kol lek tív ke ze lé sé re lét re jött szer ve zet. Te vé -
keny sé gé nek alap ja it a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi
LXXVI. tör vény (Szjt.) X. és XII. fe je ze te i nek ren del ke zé -
sei, il let ve a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek
nyil ván tar tás ba vé te le biz to sít ja.
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A kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tás szer zõ jé nek ki -
zá ró la gos joga, hogy mûve fel hasz ná lá sá ról dönt sön, il let -
ve jog díj igé nyét ér vé nye sít se. A kom mu ni ká ci ós és ter -
jesz té si tech ni kák fej lõ dé se ré vén azon ban szük sé ges sé
vált, hogy a jo go sul tak (a szer zõ vagy jog utó da) ezen jog
gya kor lá sát egy erre a cél ra lét re jött szer ve zet nek, a
 HUNGART-nak át en ged jék, a már egy szer nyil vá nos ság -
ra ho zott kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tás bár mely
to váb bi fel hasz ná lá sát (amennyi ben az a ha tá lyos szer zõi
jogi ren del ke zé sek ér tel mé ben jog díj kö te les) a
HUNGART elõ ze tes hoz zá já ru lá sá hoz kös sék. A jog díj
mér té ke el sõ sor ban a fel hasz ná lás jel le gé nek, ter je del mé -
nek függ vé nye és/vagy ál ta lá nos ta ri fa ként vagy egye di
szer zõ dés ke re té ben ke rül meg ha tá ro zás ra.

A kö vet ke zõk ben rész le te zett jog díj ta ri fák meg ál la pí tá -
sa az Szjt. 90.  §-ának ren del ke zé se in ala pul. Ezen díj sza -
bás ki zá ró lag a HUNGART köz re mû kö dé sé vel tör té nõ jo -
go sí tá sok te kin te té ben ér vé nyes. Amennyi ben a szer zõ
vagy más jo go sult köz vet le nül ad en ge délyt a fel hasz ná -
lás ra, úgy ezen ta ri fák nem kö te le zõ ér vé nyû ek.

A fel hasz ná lá sok en ge dé lye zé se, il let ve a szám lák ki ál -
lí tá sa a HUNGART szék he lyén tör té nik (1055 Bu da pest,
Falk Mik sa u. 30.). A fel hasz ná lá si en ge dély ak kor lép ér -
vény be, azaz a tel je sí tés ak kor tör té nik, ami kor a fel hasz -
ná ló a jog dí jat tény le ge sen meg fi zet te a HUNGART ré -
szé re, ezért a HUNGART a fel hasz ná ló adat szol gál ta tá sa
alap ján, utó lag, a jog díj be ké ré sét és be ér ke zé sét köve tõen
ál lít hat ja csak ki a szám lát a tel je sí tés rõl.

A ké sõb bi ek ben rész le te zett dí jak nem tar tal maz zák a
meg fi ze ten dõ 15%-os áfát.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A fel hasz ná lá sok hoz tör té nõ jo go sí tás (a továb biak -
ban: jo go sí tás) írás be li ké re lem alap ján tör té nik, a fel hasz -
ná lást meg elõ zõ en. A fel hasz ná lást kö ve tõ ké rel mek nem
men te sí te nek azon kár té rí té si kö te le zett ség alól, amely a
jog díj össze gét meg ha lad ja.

2. A HUNGART ál tal adott jo go sí tás ki zá ró lag az ab -
ban meg ne ve zett szer zõ, ott meg je lölt mû vé nek fel hasz ná -
lá sá ra jo go sít. A fel hasz ná lás en ge dé lye zé se egy sze ri al ka -
lom ra, az ott meg je lölt for má ban, ter je de lem ben és pél -
dány szám ban tör té nõ meg je len te tés re vo nat ko zik. A ter je -
de lem a min den ko ri ki ad vány sze dés tük ré hez iga zo dik. A
meg ál la pí tott pél dány szá mon fe lü li pél dá nyok hoz újabb
jo go sí tás be szer zé se szük sé ges, amely csak kü lö nö sen in -
do kolt eset ben ta gad ha tó meg.

3. Min den olyan fel hasz ná lás, amely sze mély hez fû zõ -
dõ jo go kat érint(het), min den eset ben ki fe je zett hoz zá já ru -
lást igé nyel, ame lyet a HUNGART sze rez meg a jo go sult -
tól, kü lö nö sen olyan fel hasz ná lá sok, át dol go zá sok és rep -
ro du ká lá sok ese tén, mint

a) a há rom di men zi ós fel hasz ná lá sok,
b) olyan nyom tat vá nyok, me lyek hor do zó ja a szo ká sos -

tól (pa pír) je len tõ sen el tér, mint pl. tex tí lia, üveg, cse rép
stb.,

c) ame lyek va la mely mû al ko tást va la mely ter mék kel,
ese ménnyel, szol gál ta tás sal vagy cég gel köz vet len kap -
cso lat ba hoz nak (a továb biak ban: rek lám),

d) pla kát ként tör té nõ min den egyes fel hasz ná lá sá hoz a
jo gok bir to ko sá nak elõ ze tes hoz zá já ru lá sa szük sé ges,

e) ki ál lí tás.
Amennyi ben a jo go sult meg ta gad ja hoz zá já ru lá sát, úgy

a HUN GART-nak sem áll jo gá ban jo go sí tást adni.

4. Mû vé sze ti al ko tá sok fény ké pe i nél e ta ri fa te kin te té -
ben a fo tó sok jo gai egyen lõk a rep ro du ká lan dó mû tárgy al -
ko tó já nak jo ga i val, te hát azon fo tó mû vé sze ti al ko tá sok
fel hasz ná lá sá hoz, me lyek más mû al ko tást áb rá zol nak,
mind két al ko tás te kin te té ben szük sé ges a jo go sí tást be sze -
rez ni.

5. Rek lám cé lú fel hasz ná lás ra – amennyi ben a je len díj -
sza bás nem tar tal maz kü lön díj té telt – úgy az ál ta lá nos díj -
té te lek + 30% pót díj szá mo lan dó fel (pl. üz le ti jel le gû
nyom dai ter mé kek – üz le ti je len té sek, vál la la ti em lék -
köny vek, ame lyek rek lá mo kat tar tal maz nak – ese té ben a
könyv díj té te lek + 30%).

6. Min den kül sõ bo rí tón tör té nõ fel hasz ná lás ese tén a
vo nat ko zó jog díj két sze re sét kell meg fi zet ni.

7. Kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tás rész le té nek
fel hasz ná lá sá ra en ge dély nem ad ha tó, ugyan is a szer zõi
jogi tör vény e te rü le ten az „idé zést” tilt ja. Egyéb ként is a
mû al ko tá sok rep ro du ká lá sa so rán az al ko tás meg vál toz ta -
tá sa, bár mi lyen tor zí tá sa ti los, a szer zõi jog meg sér té sét je -
len ti.

8. A fel hasz ná lás ra jo go sí tott kö te les a fel hasz ná lás so -
rán meg fe le lõ he lyen az al ko tó ne vét, a mû cí mét és a
HUNGART © je let fel tün tet ni, ille tõ leg utal ni min den
olyan sze mély re, aki a jo go sí tás fo lya ma tá ban részt vett.
Gyûj te mé nyes mû vek ese tén is egy ér tel mû mó don kell a
jo gok for rá sát fel tün tet ni.

9. Kí ván ság ra a rep ro du ká lás en ge dé lye zé sé hez egy
mi nõ sé gi min tát a HUNGART ré szé re be kell mu tat ni.

10. Min den olyan mû te kin te té ben, ame lyet a fel hasz -
ná lás so rán nyil vá nos ság ra hoz nak, egy pél dányt a
HUNGART ré szé re át kell adni.

11. Azon díj té te lek nél, ahol a HUNGART az el adá si ár
szá za lé ká ban ha tá roz ta meg a jo go sí tás dí ját, a fel hasz ná ló 
szin tén a fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt kö te les az így
meg ha tá ro zott dí jat a HUN GART-nak meg fi zet ni.
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12. Ki vé te les ese tek ben, ami kor a jog díj kö te les fel -
hasz ná lás nem áll arány ban a költ sé gé vel, vagy egyéb kö -
rül mény ezt in do kol ja, így pél dá ul az érin tett fel hasz ná lók
je len tõs ré szét meg fele lõen kép vi se lõ or szá gos ér dek kép -
vi se le ti szer ve ze tek kel, non pro fit szer ve ze tek kel kü lön
meg ál la po dás köt he tõ, to váb bá a je len jog díj köz le mény -
ben meg nem ha tá ro zott fel hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett
szer zõi jog díj mér té kek el ve i nek és ará nya i nak al kal ma zá -
sá val a HUNGART ál tal ese ten ként meg ál la pí tott szer zõi
jog díj fi ze ten dõ.

En ged mé nyek

13. Olyan mû vek nél, me lyek leg alább 10, ki zá ró lag
ma gyar kép zõ-, ipar-, il let ve fo tó mû vé szek jog díj kö te les
mun ká it tar tal maz zák, az alap díj ból 25% ked vez ményt
kell adni.

14. Olyan mû vek nél, ame lye ket ki zá ró lag ok ta tá si
(tan könyv) vagy tu do má nyos, il let ve tu do má nyos is me ret -
ter jesz té si cél ra hasz nál nak fel, az alap díj ból 25% ked vez -
ményt kell adni.

15. Ugyan ab ban a mé di um ban tör té nõ is mét lés, újabb
ki adás ese tén 25% ked vez ményt kell adni.

16. Ezen díj sza bá si sza bály zat ál tal biz to sí tott ked vez -
mé nyek csak ab ban az eset ben ér vé nye sek, amennyi ben a
jo go sí tást a fel hasz ná ló a HUN GART-tól a fel hasz ná lást
meg elõ zõ en be sze rez te, a HUN GART-tal szem ben tar to -
zá sa nem áll fenn, és adat köz lé si kö te le zett sé gé nek ha tár -
idõ ben ele get tett.

17. Amennyi ben a fel hasz ná lót több jog cí men is meg il -
le ti a ked vez mény, úgy a díj leg fel jebb az egyéb ként meg -
ál la pí tan dó díj té tel 50%-áig csök kent he tõ.

Jo go su lat lan fel hasz ná lás, név fel tün te tés hi á nya

18. A jo go su lat lan vagy a meg en ge dett pél dány szá mon 
fe lü li fel hasz ná lás, va la mint a név fel tün te té si sza bá lyok
meg sze gé se kü lön-kü lön a jog díj 100%-nak meg fe le lõ
pót díj, mint áta lány díj meg fi ze té sé nek kö te le zett sé gét
von ja maga után, te kin tet tel az el len õr zé si költ sé gek re.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Újság

Nyom ta tá si
pél dány szám

az aláb bi 
da rab szá mig

Ol dal nagy ság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig dup la ol dal

Ft

25 000 2 300 4 400 6 500 8 600 10 500

50 000 3 900 5 600 8 200 12 000 13 100

Nyom ta tá si
pél dány szám

az aláb bi 
da rab szá mig

Ol dal nagy ság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig dup la ol dal

Ft

100 000 5 500 7 400 12 000 14 500 15 800

200 000 7 000 9 100 13 900 18 500 18 400

200 000 fe lett 8 600 12 000 16 700 22 000 20 000

Az al ko tá sok ma ga zin-mel lék le tek ben tör té nõ meg je -
len te té sét a fo lyó ira tok ra vo nat ko zó ta ri fa sze rint kell el -
szá mol ni.

Folyóirat, magazin

Pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig dup la ol dal

Ft

5 000-ig 1 600 2 900 5 300 6 700 10 300

10 000-ig 2 600 5 000 7 400 9 900 14 500

25 000-ig 3 700 6 700 9 300 13 400 20 200

50 000-ig 4 700 8 600 11 800 17 200 25 700

100 000-ig 5 800 10 600 12 300 20 700 31 300

250 000-ig 6 800 12 300 16 800 24 600 36 900

250 000 fe lett 7 800 14 400 18 400 28 500 41 900

Mû vé sze ti fo lyó ira tok ban el he lye zett ké pek után
25%-os en ged ményt kell adni. Mû vé sze ti fo lyó irat nak ki -
zá ró lag az olyan ki ad vá nyok, pe ri o di kák stb. mi nõ sül nek,
ame lyek el sõd le ges cél ja a ki tû zött mû vé sze ti cé lok meg -
va ló sí tá sa, és ame lyek a mû kö dés so rán ke let ke zõ be vé telt
non pro fit jel leg gel, azaz csa kis a mû vé sze ti cél meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben hasz nál ják fel.

Könyv

Pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig dup la ol da lig

Ft

500 1 200 3 000 4 000 6 200

1 000 2 000 4 500 6 700 12 000

1 500 3 700 5 600 7 900 12 000

3 000 4 500 6 700 9 000 14 000

5 000 5 600 7 900 12 000 16 600

7 500 6 500 8 900 12 800 18 500

10 000 7 900 12 000 14 500 22 400

15 000 9 100 13 400 18 400 25 700

20 000 9 900 14 500 19 600 29 100

30 000 12 000 16 200 22 400 33 600

50 000 12 900 18 500 24 600 36 900

75 000 13 900 19 500 27 100 41 900

100 000 15 000 21 800 29 100 44 300

To váb bi ren del ke zé sek, ked vez mé nyek

1. Kül sõ bo rí tó új bó li fel hasz ná lá sa ese tén a bel sõ rész -
ben 50% en ged ményt kell adni.
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2. Zseb köny vek ben és ki sa la kú köny vek ben el he lye -
zett il luszt rá ci ók ese tén (me lyek 12×17 cm-nél ki seb bek) a 
köny vek re al kal ma zan dó ta ri fa 25%-át ki te võ en ged ményt 
kell adni.

3. Olyan köny vek ese té ben, ame lyek tö me ge sen il -
luszt rál tak (leg alább 50 jog díj kö te les mû vet tar tal maz nak) 
35% ked vez ményt kell adni.

4. Ma gya rá zó szö ve gek nél kü li kép zõ-, ipar- és fo tó -
mû vé sze ti al ko tá sok köz zé té te lé hez olyan köny vek ben,
me lyek a szo ká sos könyv for má tu mot (40×30 cm) túl lé pik, 
ki vé ve a mû vé sze ti ka ta ló gu so kat, va la mint gyûj tõ map pá -
kat, kü lön meg ál la po dás szük sé ges.

5. A le ve le zõ lap köny vek el szá mo lá sa a „le ve le zõ lap”
ta ri fá nak meg fele lõen tör té nik.

6. Olyan mû vek nél, me lye ket túl nyo mó részt egyet len
szer zõ il luszt rált, az elõb bi ta ri fák he lyett a dí ja zá si igé -
nyek szá za lé kos ki egyen lí té se le het sé ges, mely a bol ti el -
adá si ár hoz iga zo dik. Eh hez kü lön meg ál la po dás szük sé -
ges.

7. En cik lo pé di ák és más, ha son ló kép pen tö me ge sen il -
luszt rált mû vek ese tén min den áb rá ra, mely 1/8 ol dal nál
ki sebb, áta lány ho no rá ri um ra vo nat ko zó meg ál la po dás le -
het sé ges.

8. Ki ál lí tá si ka ta ló gus (pa pír ala pú vagy CD-n meg je le -
nõ)

a) Mû vé sze ti al ko tá sok rep ro duk ci ói díj- és en ge dély -
men te sen hasz nál ha tók fel (azaz csak elõ ze tes be je len tés
szük sé ges) olyan in gye ne sen ter jesz tett ka ta ló gu sok cél já -
ra, me lyet az adott ki ál lí tás ke re té ben ter jesz te nek, és a
ben ne sze rep lõ mû vé sze ti al ko tá so kat a ki ál lí tá son be mu -
tat ják.

b) Ha a ka ta ló gu so kat el len ér ték fe jé ben kí ván ják ter -
jesz te ni, akár a ki ál lí tá son, akár azon kí vül, ak kor eh hez
elõ ze tes írás be li en ge dély szük sé ges. Al kal ma zan dó: a
köny vek re vagy a CD-kre egyéb ként ér vé nyes ta ri fa.

9. Ár ve ré si ka ta ló gus
Mû vé sze ti al ko tá sok rep ro duk ci ó ját díj- és en ge dély -

men te sen – azaz csak elõ ze tes be je len té si kö te le zett ség
mel lett – le het fel hasz nál ni olyan ka ta ló gus ban, ár ve ré si
meg hí vó ban és pla ká ton, ame lyet a mû al ko tá sok ke res ke -
del mi for ga lom ban való ér té ke sí té se so rán a köz re mû kö dõ 
auk ci ós (ár ve ré si) há zak, ga lé ri ák stb. ad nak ki, és amely -
nek egye dü li cél ja a mû tár gyak ár ve ré sen való ér té ke sí té -
sé nek elõ se gí té se, és ki zá ró lag az auk ció ke re té ben ke rül
ter jesz tés re, ér té ke sí tés re.

A rep ro duk ci ók ilyen mó don való fel hasz ná lá sá nak to -
váb bi fel té te le, hogy a mû tár gyak ér té ke sí té se után a szer -
zõi jogi tör vény 70. és 100.  §-ban fog lalt, ún. „5%-os” jog -
díj és já ru lék ma ra dék ta la nul meg fi ze tés re ke rül jön, a

szük sé ges adat szol gál ta tá sok nak a mû ke res ke dõ ele get te -
gyen, va la mint az ár ve re zés meg kez dé se elõtt a ka ta ló gus
egy pél dá nyát a HUNGART szá má ra el jut tas sa. Ab ban az
eset ben, ha az ár ve rés után fi ze té si és adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé ge i nek a fel hasz ná ló még sem ten ne ele get, úgy a
ka ta ló gus ban rep ro du kált mû vek után a HUNGART a jo -
go su lat lan fel hasz ná lás sza bá lyai sze rint jár el.

Naptár

Pél dány szám
 az aláb bi 

da rab szá mig

Ol dal nagy ság

kár tya nap tár A5-ig A5 A4 A3

Ft

2 000 4 200 7 400 9 900 12 300 14 500

3 000 5 300 9 900 12 300 14 500 18 500

5 000 6 300 12 300 14 500 17 200 24 600

7 500 7 400 14 500 18 500 22 400 30 800

10 000 8 400 17 200 22 400 26 900 36 900

25 000 9 500 20 900 25 700 32 000 43 100

50 000 10 500 23 500 30 800 39 200 49 200

100 000 11 600 25 700 35 800 44 700 53 700

250 000 fe lett 12 600 28 000 39 200 49 200 59 200

A mé re tek meg ha tá ro zá sa: A5: 150×210, A4: 210×297,
A3: 297×420, A2: 420×600, A1: 600×830, A0: 830×1200, 
A00: 1200×1660

Na pos nap tá rak ra (1 lap/nap) 20%, heti nap tá rak ra
(1 lap/hét) 10% ár en ged ményt kell adni a fen ti ta ri fák ból.

A bo rí tón tör té nõ il luszt rá ci ó nak a bel sõ rész ben tör té nõ 
új ra fel hasz ná lá sa kor a bel sõ rész ben való fel hasz ná lás ra
50% en ged ményt kell adni.

Különnyomat

A) Pla kát, szó ró lap (nem el adá si célú):

Pél dány szám
az aláb bi

da rab szá mig

Ol dal nagy ság

A3-ig A2-ig A1-ig A00-ig A00 fe lett

Ft

10 8 400 12 300 24 600 36 900 42 000

100 10 500 36 900 55 300 73 800 92 300

250 12 600 55 300 79 900 104 600 149 000

500 14 700 73 800 110 700 147 600 184 500

1 000 16 800 98 400 147 600 196 800 246 000

2 000 18 900 123 100 184 500 246 000 307 500

3 000 21 000 147 600 221 500 295 300 369 100

A mé re tek meg ha tá ro zá sa: A3: 297×420, A2: 420×600,
A1: 600×830, A0: 830×1200, A00: 1200×1660

Ha a ren dez vény, me lyet a pla kát hir det, an nak a mû -
vész nek a ki ál lí tá sa, aki nek a mûve a pla ká ton áb rá zol va
van, 50%-os ked vez ményt kell adni.
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Ha a ren dez vény va la mely más kul tu rá lis ren dez vény
(szín ház, hang ver seny, fel ol va sás stb.), a ked vez mény
40%.

B) El adás ra szánt kü lön nyo mat (mû nyo ma tok, posz -
terek, mi ni-nyom tat vá nyok, el adá si pla ká tok stb.):

A díj a fel hasz ná ló ál tal ter ve zett és a HUNGART ré szé -
re meg adott bol ti el adá si ár 12%-a.

Levelezõlap, dia, projektorfólia

A díj a fel hasz ná ló ál tal ter ve zett és a HUNGART ré szé -
re meg adott bol ti el adá si ár 12%-a.

Le ve le zõ lap köny vek, le po rel lók, és ha son ló, csak zár -
tan el adott le ve le zõ lap-össze ál lí tá sok után 25% en ged -
mény jár.

A pro jek tor fó lia jo go sí tá si díja, ha nem el adá si célú a
fel hasz ná lás:

Pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig

Ft

10-ig 1 600 2 900 5 300 6 700

50-ig 2 600 4 900 7 400 9 900

100-ig 3 700 6 700 9 300 13 400

100 fe lett 4 700 8 600 11 800 17 200

Borító, ábrahordozó
(Audio- és videokazetta, DVD, CD és más hasonló

tárolók, valamint azok borítói)

Áb ra-
hor do zó

Pél dány szám

1 000-ig 2 000-ig 4 000-ig 10 000-ig 20 000-ig

Min den
 to váb bi

meg kez dett
10 000

Ft

12 300 24 600 49 200 123 100 245 700 +10%

Két áb ra hor do zón tör té nõ egy ide jû meg je le nés ese tén
20% ked vez mény, há rom vagy több áb ra hor do zón tör té nõ
egy ide jû meg je le nés ese tén 30% ked vez mény jár.

Arculati elemek másodfelhasználása
(operátorlogók, háttérképek, képüzenetek-MMS,

képernyõkímélõk, háttérképek)

Mul ti mé dia üze net, ope rá tor lo go, kép er nyõ kí mé lõ,
 háttérkép ke re té ben fel hasz nált mû ve kért, ké pen ként
3200 Ft/év jog dí jat kell fi zet ni.

Rek lám célú fel hasz ná lás vagy ima ge ki ala kí tás ese tén
az alap díj + 30%-a a pót díj.

Videóvetítés

A kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé szet elekt ro ni ku san tá rolt
mû vei nyil vá no san hoz zá fér he tõ kép er nyõ kön való meg -
je le ní té sé nek díja (100 cm-es kép er nyõ át mé rõ ig) éven te
kép er nyõn ként és al ko tá son ként 10 500  Ft. Amennyi ben a 
fel hasz ná lás nem ke res ke del mi célú, úgy 50% ked vez -
ményt kell adni. En nek elõ fel té tele, hogy a képi tar tal mak
tá ro lá sá nak jo gát a fel hasz nált elekt ro ni kus tá ro ló mé -
diumban (adat bank, CD-ROM stb.) elõ re meg sze rez zék a
HUN GART-tól.

A na gyobb kép er nyõk (100 cm-en fe lü li át mé rõ), va la -
mint vi deó-ki ve tí té sek és ha son ló el já rá sok na gyobb né zõi 
kör ré szé re kü lön meg ál la po dás sze rint ke rül nek el szá mo -
lás ra.

CD-ROM, videokazetta

Pél dány szám az aláb bi 
da rab szá mo kig

Ft/al ko tás

100    3 000    

500    4 000    

1 000    6 000    

3 000    9 900    

5 000    12 300    

7 500    16 000    

10 000    19 600    

15 000    24 600    

20 000    30 800    

Ezen díj meg fi ze té sé vel a fel hasz ná ló meg szer zi azon
jo got is, hogy a CD-ROM és a vi deo ka zet ta elõ ál lí tá sa cél -
já ból az al ko tás egy má so la tát di gi tá lis for má ban elõ ál lít -
sák. Amennyi ben az al ko tá sok szá ma meg ha lad ja a 100-at, 
ak kor a 100-on fe lü li al ko tá sok után a ked vez mény 50%.

Ok ta tá si se géd let ese té ben – non pro fit ki adók ré szé re –
a ked vez mény 50%.

Reklámbrossúra, levelezõlap, reklámprospektus,
reklámeszköz (pl. toll, táska), reklámnaptár

Pél dány szám
az aláb bi

 da rab szá mig

Ol dal nagy ság

1/8-ig
 be lé põ jegy is

1/4-ig
 le ve le zõ lap is

1/2-ig 1/1-ig

Ft

1 000 5 200 7 400 9 900 12 300

2 000 7 700 9 900 14 800 18 500

5 000 10 100 12 300 19 600 24 600

10 000 17 300 19 600 24 600 30 800

50 000 22 300 24 600 30 800 39 200

100 000 28 400 30 800 39 400 49 200
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Rek lám hir de tés

Pél dány szám
 az aláb bi

 da rab szá mig

Ol dal nagy ság

1/8 1/4 1/2 1/1

Ft

5 000 2 900 4 900 6 100 7 600

10 000 4 500 9 900 12 300 15 100

50 000 6 100 18 500 24 600 30 800

100 000 7 700 24 600 36 900 43 100

250 000 9 200 39 200 50 300 61 500

Reprodukció reklám- és dekorációs célra
(vásár, kirakat, óriásplakát-felület, molinó, zászló,

buszreklám stb.)

Da rab szám

Fe lü let a kö vet ke zõ m2 nagy sá gig

1 3 5 10 10 fe lett

Ft

1 24 600 49 200 73 800 86 100 98 400

10-ig 36 900 73 800 110 700 141 450 172 200

50-ig 56 000 110 700 165 500 193 450 221 400

Programfüzet, meghívó, étlap

Pél dány szám

az aláb bi
da rab szá mig

Ol dal nagy ság

1/4 1/2 1/1-ig

Ft

100-ig 1 600 2 100 3 200

500 2 600 3 400 4 300

1 000 4 900 6 700 8 600

5 000 8 600 9 900 12 300

10 000 11 000 14 800 18 500

50 000 fe lett 14 800 19 600 24 600

Kul tu rá lis in téz mé nyek prog ram fü ze te i nél a ked vez -
mény 40%.

Bélyeg

Bé lye gen tör té nõ rep ro duk ció ese tén egye di meg ál la po -
dás szük sé ges.

Egyéb anyagokon történõ felhasználás
(pl. textília, bõr, csomagolópapír stb.)

A díj a bol ti vég sõ el adá si ár szá za lé kos ará nyá ban ke rül 
meg ál la pí tás ra és a bol ti vég sõ el adá si ár 10%-át te szi ki.

Amennyi ben a bol ti vég sõ el adá si ár nincs rög zít ve, ak kor
a HUNGART és a fel hasz ná ló kö zöt ti szer zõ dé ses en ge dé -
lye zés ben egy át la gos bol ti vég sõ el adá si ár ke rül meg ha -
tá ro zás ra, me lyet a ki szá mí tás alap já ul hasz nál nak fel.

Kár tya (te le fon kár tya, bank kár tya, klub kár tya,
 egyéb kár tya)

Pél dány szám
 az aláb bi 

da rab szá mig
Ft

500 2 600 3 400 4 300

1 000 4 900 6 700 8 600

5 000 8 600 9 900 12 300

10 000 11 000 14 800 18 500

50 000 fe lett 14 800 19 600 24 600

Kiállítások

A jog dí jak mér té ke:

ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma a 10-et
nem éri el, a fi ze ten dõ jog díj
összege: 20 000 Ft;

ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma a 30-at
nem éri el, a fi ze ten dõ jog díj
összege: 40 000 Ft;

ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma az
50-et nem éri el, a fi ze ten dõ jog díj 
összege: 60 000 Ft;

ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma az
50-et meg ha lad ja, a fi ze ten dõ jog -
díj összege: 90 000 Ft.

A képzõ-, ipar- és fotómûvészeti
alkotások nyilvánossághoz

közvetítéséért fizetendõ jogdíjak

A televízió-szervezetek által fizetendõ jogdíjak

A szer zõi jogi tör vény 26.  §-a ér tel mé ben a te le ví -
zió-szer ve ze tek a már nyil vá nos ság ra ho zott kép zõ-, ipar-
és fo tó mû vé sze ti al ko tá sok is mé telt su gár zá si célú rög zí té -
sé ért és su gár zá sá ért, va la mint ha a mû sort nem su gár zás -
sal, ha nem ve ze ték út ján te szi a nyil vá nos ság szá má ra hoz -
zá fér he tõ vé, jog dí jat kö te le sek fizetni.

A jog díj mér té ke az egyes te le ví zió-szer ve ze tek kel
meg kö ten dõ meg ál la po dá sok ban ke rül olyan mó don rög -
zí tés re, hogy an nak alap ja a díj meg ál la pí tá sa kor ha tá lyos,
a ze nei és iro dal mi mû vek azo nos célú fel hasz ná lá sá ra vo -
nat ko zó, szá mí tott jog díj tel jes össze ge. Ezen jog díj alap,
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mint bá zis szám ala pul vé te lé vel, a te le ví zió-szer ve zet
adat szol gál ta tá sa alap ján, a tény le ge sen fel hasz nált
 képzõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tá sok és a fel hasz nált
ze nei és iro dal mi mû vek ará nya ha tá roz za meg a jog díj
mér té két, azaz a jog díj a bá zis szám annyi %-a, ami lyen
arány ban a mû fel hasz ná lá sok egy más hoz vi szo nyul nak. A 
jog díj fi ze tés és az adat szol gál ta tás rész le tes fel té te le it a
HUN GART-tal meg kö ten dõ fel hasz ná lá si szer zõ dé sek
rög zí tik.

Az elõb bi ek ben meg ha tá ro zott dí jat, de leg alább
5600 Ft/hó szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni a fel hasz ná ló, ha 
a mû sort nem su gár zás sal, 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 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).

A te le ví zió-szer ve ze tek a su gár zás sal egy idõ ben, szá -
mí tó gé pes 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 elõb bi ek ben
meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jon fe lül an nak 5%-át kö te le -
sek fi zet ni.

A fel hasz ná lók – 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
15. nap já ig 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 kép zõ-, ipar- és fo tó -
mû vé sze ti al ko tá sok ról vagy a HUNGART 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), el sõ -
sor ban elekt ro ni kus for má ban ada tot szol gál tat ni.

Lehívásra (,,on demand”) hozzáférhetõvé tétel fejében
fizetendõ jogdíjak

A kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tá sok má sod la gos
fel hasz ná lá sá nak díja ún. in ter ne tes kör nye zet ben, a nyil -
vá nos ság szá má ra le hí vás ra (,,on de mand”) hoz zá fér he tõ -
vé té tel fe jé ben, al ko tá son ként az e fe je zet ben rész le te zett
jog dí ja kat kell fi zet ni. „Le hí vás”: a mû vek nek ve ze ték út -
ján, vagy bár mely más esz köz zel vagy mó don tör té nõ nyil -
vá nos ság hoz köz ve tí té se, amely nek so rán a kö zön ség tag -
jai a mû vek hez úgy fér het nek hoz zá, hogy mind az egyes
mû ve ket, mind a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá -
laszt hat ják meg. A le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel
meg va ló sul te kin tet nél kül arra, hogy a nyil vá nos ság tag jai 
a le hí vott mû ve ket szá mí tó gép re vagy bár mely más hor do -
zó ra le tölt he tik-e.

1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa szem pont já ból 
a fel hasz ná lás nem mi nõ sül üz let sze rû nek és nincs jog díj -
fi ze té si kö te le zett ség, az aláb bi fel té te lek együt tes fenn ál -
lá sa ese tén:

a) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás sal nem ér el be vé telt, és a 
fel hasz ná lás jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás
cél ját köz vet ve sem szol gál ja (pl. mú ze um);

b) a szol gál ta tó – a hoz zá fé rést biz to sí tó he lyek szá má -
tól füg get le nül – össze sen leg fel jebb tíz mû vet tesz le hí -
vás ra hoz zá fér he tõ vé;

c) a szol gál ta tó a mû ve ket olyan mû sza ki fel té te lek kel
te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel hasz -
ná ló szá má ra csu pán azok ér zé ke lé sét te szi le he tõ vé, a le -
töl té sü ket (tar tós má so lat ké szí tést) azon ban nem;

d) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás meg kez dé sét megelõ -
zõen a HUN GART-tal fel hasz ná lá si szer zõ dést köt, és an -
nak fel té te le it a fel hasz ná lá si szer zõ dés tar ta ma alatt mind -
vé gig hi ány ta la nul tel je sí ti.

Ha a kép zõ-, ipar- vagy fo tó mû vész (illet ve ezen sze mé -
lyek cso port ja, szer ve ze te) ki zá ró lag sa ját vagy tag jai mû -
vét/mû ve it te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, jog dí jat nem
kell fi zet nie – amennyi ben a HUN GART-nak ezt elõ ze -
tesen be je len ti, és a vál to zá sok ról is tá jé koz tat ja.

2. A jog dí jak mér té ke üz let sze rû nek mi nõ sü lõ fel hasz -
ná lá sok ese té ben:

amennyi ben a

– le hív ha tó mû vek szá ma egy, a le -
hí vá sok szá má tól füg get le nül 5 000 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma az 5-öt
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 13 300 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma a 10-et
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 26 300 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma a 30-at
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 65 650 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma az 50-et
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 105 000 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma a 100-at
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 210 000 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma a 200-at
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 320 000 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma az 500-at
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 410 000 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma az
1 000-et nem éri el, a le hí vá sok
szá má tól füg get le nül 670 000 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma a 2 000-et
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 760 000 Ft/év
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– le hív ha tó mû vek szá ma a 3 000-et
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 850 000 Ft/év

– 3 000-nél több mû hív ha tó le, a le -
hí vá sok szá má tól füg get le nül 930 000 Ft/év

A le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is en ge dõ, ún.
„down lo ad” tí pu sú fel hasz ná lá sért, a fen ti díj té te lek 100%
pót díj jal fi ze ten dõk.

Amennyi ben a fel hasz ná lás egy év nél rö vi debb, a fi ze -
ten dõ jog díj ará nyo san csök ken ten dõ. A jog dí jat éven te
egy szer, il let ve a meg je lölt idõ tar tam ra vo nat ko zó an elõ re
kell meg fi zet ni.

A nyilvánosság számára lehívásra (,,on demand”)
hozzáférhetõvé tétel közös szabályai, a hozzáférést
biztosító szolgáltatók felelõsségének korlátozása

Szol gál ta tó nak mi nõ sül a szer zõi mû vet le hí vás ra hoz -
zá fér he tõ vé té tel re fel aján ló (tar ta lom szol gál ta tó), to váb -
bá a tar ta lom szol gál ta tó tól kü lön bö zõ, a tar ta lom szol gál -
ta tó fel hasz ná lá si te vé keny sé gé hez köz vet le nül vagy köz -
re mû kö dõ(k) út ján köz ve tí tõi szol gál ta tást nyúj tó sze -
mély, szer ve zet.

Ha az a szol gál ta tó, amely ki zá ró lag az elekt ro ni kus ke -
res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa -
da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl
 szóló 2001. évi CVIII. tör vény (Ektv.) 8–11.  §-ok ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ te vé keny sé ge ket vég zi, 
a HUNGART és a HUNGART ál tal kép vi selt bel- és kül -
föl di kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti szer zõi jo go sul tak irá -
nyá ban a szer zõi jog sér té sért nem fe lel, így jog díj fi ze té si
kö te le zett sé ge sem áll fenn, amennyi ben az Ektv.-ben
meg ha tá ro zott ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rást, az ott meg ha -
tá ro zott fel té te lek hi ány ta lan be tar tá sá val le foly tat ja.

Ha az elõb bi ek sze rint el já ró szol gál ta tó a je len díj sza -
bás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lást is meg va ló sít, a
 HUNGART-tal meg ál la po dást köt, amely – az Ektv.
13.  §-ban meg ha tá ro zott ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rás le -
foly ta tá sá nak kö te le zett sé gén túl – az aláb bi a kat tar tal -
maz za:

– a szol gál ta tó ál tal vég zett te vé keny sé gek szer zõi jogi
fel hasz ná lást va ló sí ta nak meg;

– a HUNGART a sé re lem tár gyát és a jog sér tést va ló -
szí nû sí tõ té nye ket, to váb bá a szer zõi jo got sér tõ tar tal mú
in for má ció azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat ak ként ha -
tá roz za meg, hogy meg je lö li a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té -
tel ál ta la gya ko rol ha tó en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza -
bá lyi ren del ke zé se ket és a kö zös jog ke ze lõ egye sü le tek rõl
 szóló nyil ván tar tás ba vé te lét tar tal ma zó köz le mény meg -
fe le lõ ré sze it, és egy ben ki je len ti, hogy csak olyan szer zõi
mû te kin te té ben és csak olyan jog ér vé nye sí té se iránt lép
fel, amely a jog sza bá lyi ren del ke zé sek és nyil ván tar tás ba
vé tel alap ján kö zös jog ke ze lé sé be tar to zik;

– a fe lek a meg ál la po dás sal össze füg gés ben ha tá lyos
írás be li köz lés nek te kin tik a ne kik vagy ál ta luk har ma dik
sze mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má so la tát, to -
váb bá az elekt ro ni kus úton tett köz lést is, ha an nak meg ér -
ke zé sét a cím zett elekt ro ni kus úton iga zol ja; a fe lek kö te -
le sek az egy más tól szár ma zó elekt ro ni kus kül de mé nyek
meg ér ke zést vissza iga zol ni.

A fen ti jog díj köz le mény 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2006. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos.

HUNGART
Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága

Egyesület

* * *

A jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján
jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 16.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
k ö z l e m é n y e

(V 06–07)
a vendéglátó-ipari üzletek és kereskedelmi 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

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  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (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 jogi
jog dí ja kat (a továb biak ban együtt: jog díj), va la mint a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it ál la pít ja meg:

I. Fejezet

VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÉS SZÁLLÁSHELYEK ZENEFELHASZNÁLÁSA

A ven dég lá tó üz le tek ben, szál lás he lye ken bár mely tech ni kai esz köz zel (pl. rá dió, te le ví zió mû so rá nak nyil vá nos su -
gár zá sa, to váb bá ana lóg vagy di gi tá lis ze nei hor do zó le ját szá sa út ján – mag nó, le mez ját szó, mu sic-cen ter, vi deó, CD-,
CD-ROM-, kép le mez-, DVD-le ját szó, szá mí tó gé pes ve ze té kes há ló zat hoz kap csolt kép er nyõ stb. út ján) tör té nõ ze ne fel -
hasz ná lás ese tén fi ze ten dõ szer zõi jog díj:

1. a) Gyógy- és üdü lõ he lye ken, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken idény jel leg gel üze me lõ, há rom hó nap nál
rö vi debb ide ig ze nét fel hasz ná ló ven dég lá tó üz le tek ese tén na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 20 órá ig nyit va

I. ka te gó ria:
Éj sza kai szó ra ko zó he lyek (ki vé tel disz kó).

2042 – – –

II. ka te gó ria:
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó
üz le tei, va la mint az ez zel meg egye zõ szín vo na lú
szol gál ta tást nyúj tó ven dég lá tó üz le tek (ki vé ve az
I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek), ame lyek a III. ka te gó ria
szín vo na lát meg ha lad ják.

1788 1353 1095 841

III. ka te gó ria:
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se és
szol gál ta tá sa át la gon fe lü li, ki vé ve az I. és II. ka te gó ri á ba 
so rolt üz le tek  (pl. gyors ét te rem, ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó,
nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk rász da, étel- 
és sa lá ta bár), ame lyek a IV. ka te gó ria szín vo na lát
meg ha lad ják.

1282 820 694 567
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24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 20 órá ig nyit va

IV. ka te gó ria:
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá 
cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és mind azon üz le tek,
ame lyek az V., il let ve VI. ka te gó ria szín vo na lát
meg ha lad ják, de a III. ka te gó ria szín vo na lát nem érik el.

798 572 445 358

V. ka te gó ria:
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé stb., amely a IV. ka te gó ria
szín vo na lát nem éri el.

605 435 363 303

VI. ka te gó ria:
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül,
amely a IV. ka te gó ria szín vo na lát nem éri el.

330 269 192 165

b) Gyógy- és üdü lõ he lye ken, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken idény jel leg gel mû kö dõ, há rom hó nap nál
hosszabb, de hat hó nap nál rö vi debb ide ig ze nét fel hasz ná ló ven dég lá tó üzletek esetén na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 20 órá ig nyit va

I. ka te gó ria:
Éj sza kai szó ra ko zó he lyek (ki vé tel disz kó).

2042 – – –

II. ka te gó ria:
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó
üz le tei, va la mint az ez zel meg egye zõ szín vo na lú
szol gál ta tást nyúj tó ven dég lá tó üz le tek (ki vé ve az
I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek), ame lyek a III. ka te gó ria
szín vo na lát meg ha lad ják.

1788 1353 1095 841

III. ka te gó ria:
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se és
szol gál ta tá sa át la gon fe lü li, ki vé ve az I. és II. ka te gó ri á ba 
so rolt üz le tek (pl. gyors ét te rem, ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó,
nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk rász da, étel- és
sa lá ta bár), ame lyek a IV. ka te gó ria szín vo na lát
meg ha lad ják.

1232 792 655 567

IV. ka te gó ria:
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, 
to váb bá cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és mind azon 
üz le tek, ame lyek az V., il let ve VI. ka te gó ria 
szín vo na lát meg ha lad ják, de a III. ka te gó ria szín vo na lát
nem érik el.

759 550 423 346

V. ka te gó ria:
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé stb., amely a IV. ka te gó ria
szín vo na lát nem éri el.

562 418 346 291

VI. ka te gó ria:
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül,
amely a IV. ka te gó ria szín vo na lát nem éri el.

319 253 182 159
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c) Gyógy- és üdü lõ he lye ken, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken idény jel leg gel mû kö dõ, hat hó nap nál hosszabb 
idõ tar tam ban ze nét szol gál ta tó ven dég lá tó üzletek esetén na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 20 órá ig nyit va

I. ka te gó ria:
Éj sza kai szó ra ko zó he lyek (ki vé tel disz kó).

2042 – – –

II. ka te gó ria:
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó 
üz le tei, va la mint az ez zel meg egye zõ szín vo na lú
szol gál ta tást nyúj tó ven dég lá tó üz le tek (ki vé ve az
I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek), ame lyek a III. ka te gó ria
szín vo na lát meg ha lad ják.

1788 1353 1095 841

III. ka te gó ria:
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se 
és szol gál ta tá sa át la gon fe lü li, ki vé ve az I. és
II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek (pl. gyors ét te rem, ét te rem,
sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá
cuk rász da, étel- és sa lá ta bár), ame lyek a IV. ka te gó ria
szín vo na lát meg ha lad ják.

1166 754 639 517

IV. ka te gó ria:
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá 
cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és mind azon üz le tek,
ame lyek az V., il let ve VI. ka te gó ria szín vo na lát
meg ha lad ják, de a III. ka te gó ria szín vo na lát nem érik el.

732 517 413 330

V. ka te gó ria:
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé stb., amely a IV. ka te gó ria
szín vo na lát nem éri el.

545 401 341 286

VI. ka te gó ria:
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül,
amely a IV. ka te gó ria szín vo na lát nem éri el.

308 248 176 159

d) Gyógy- és üdü lõ he lye ken, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken egész év ben ze nét szol gál ta tó ven dég lá tó
üzletek esetén na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 20 órá ig nyit va

I. ka te gó ria:
Éj sza kai szó ra ko zó he lyek (ki vé tel disz kó).

2030 – – –

II. ka te gó ria:
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó
üz le tei, va la mint az ez zel meg egye zõ szín vo na lú
szol gál ta tást nyúj tó ven dég lá tó üz le tek (ki vé ve az
I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek), ame lyek a III. ka te gó ria
szín vo na lát meg ha lad ják.

1771 1353 1089 836
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24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 20 órá ig nyit va

III. ka te gó ria:
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se és
szol gál ta tá sa át la gon fe lü li, ki vé ve az I. és II. ka te gó ri á ba 
so rolt üz le tek (pl. gyors ét te rem, ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó,
nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk rász da, étel- és
sa lá ta bár), ame lyek a IV. ka te gó ria szín vo na lát
meg ha lad ják.

1127 726 610 500

IV. ka te gó ria:
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá 
cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és mind azon üz le tek,
ame lyek az V., il let ve VI. ka te gó ria szín vo na lát
meg ha lad ják, de a III. ka te gó ria szín vo na lát nem érik el.

687 495 385 314

V. ka te gó ria:
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé stb., amely a IV. ka te gó ria
szín vo na lát nem éri el.

523 391 324 269

VI. ka te gó ria:
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül,
amely a IV. ka te gó ria szín vo na lát nem éri el.

291 231 165 149

e) Bu da pes ten na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 20 órá ig nyit va

I. ka te gó ria:
Éj sza kai szó ra ko zó he lyek (ki vé tel diszkó).

2042 – – –

II. ka te gó ria:
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint az ez zel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást
nyúj tó ven dég lá tó üz le tek (ki vé ve az I. ka te gó ri á ba
so rolt üz le tek), ame lyek a III. kategória színvonalát
meghaladják.

1794 1353 1095 841

III. ka te gó ria:
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se és
szol gál ta tá sa át la gon fe lü li, ki vé ve az I. és II. ka te gó ri á ba
so rolt üz le tek (pl. gyors ét te rem, ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó,
nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk rász da, étel- és
salátabár), amelyek a IV. kategória színvonalát
meghaladják.

1232 798 655 545

IV. ka te gó ria:
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá
cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és mind azon üz le tek,
ame lyek az V., il let ve VI. ka te gó ria szín vo na lát
meg ha lad ják, de a III. ka te gó ria színvonalát nem érik el.

759 550 430 346

V. ka te gó ria:
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé stb., amely a IV. ka te gó ria
szín vo na lát nem éri el.

539 391 336 276
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24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 20 órá ig nyit va

VI. ka te gó ria:
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül,
amely a IV. ka te gó ria szín vo na lát nem éri el.

319 248 176 149

f) 50 000 fõ fö löt ti te le pü lé se ken, me gye szék he lye ken és me gyei jogú vá ro sok ban naponta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 21 órá ig nyit va

I. ka te gó ria:
Éj sza kai szó ra ko zó he lyek (ki vé tel diszkó).

1321 – – –

II. ka te gó ria:
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó
 üz le tei, va la mint az ez zel meg egye zõ szín vo na lú
szol gál ta tást nyúj tó ven dég lá tó üz le tek (ki vé ve az 
I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek), ame lyek a III. kategória
színvonalát meghaladják.

1211 1002 858 666

III. ka te gó ria:
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se
 és szol gál ta tá sa át la gon fe lü li, ki vé ve az I. és 
II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek (pl. gyors ét te rem, 
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, 
to váb bá cuk rász da, étel- és salátabár), amelyek a 
IV. kategória színvonalát meghaladják.

891 660 473 396

IV. ka te gó ria:
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó,
 to váb bá cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és mind azon
üz le tek, ame lyek az V., il let ve VI. ka te gó ria
szín vo na lát meg ha lad ják, de a III. ka te gó ria 
színvonalát nem érik el.

677 468 358 303

V. ka te gó ria:
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé stb., amely a IV. ka te gó ria
szín vo na lát nem éri el.

523 368 324 269

VI. ka te gó ria:
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül,
amely a IV. ka te gó ria szín vo na lát nem éri el.

308 226 165 144

g) Vá ros 20 001–50 000 fõig na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 21 órá ig nyit va

I. ka te gó ria:
Éj sza kai szó ra ko zó he lyek (ki vé tel diszkó).

1304 – – –

II. ka te gó ria:
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó 
üz le tei, va la mint az ez zel meg egye zõ szín vo na lú
szol gál ta tást nyúj tó ven dég lá tó üz le tek (ki vé ve az
I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek), ame lyek a III. kategória
színvonalát meghaladják.

1199 995 848 660
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24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 21 órá ig nyit va

III. ka te gó ria:
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se és
szol gál ta tá sa át la gon fe lü li, ki vé ve az I. és II. ka te gó ri á ba
so rolt üz le tek (pl. gyors ét te rem, ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó,
nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk rász da, étel- és
salátabár), amelyek a IV. kategória színvonalát
meghaladják.

709 550 451 341

IV. ka te gó ria:
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá
cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és mind azon üz le tek,
ame lyek az V., il let ve VI. ka te gó ria szín vo na lát
meg ha lad ják, de a III. ka te gó ria színvonalát nem érik el.

627 435 324 291

V. ka te gó ria:
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé stb., amely a IV. ka te gó ria
szín vo na lát nem éri el.

506 346 308 248

VI. ka te gó ria:
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül,
amely a IV. ka te gó ria szín vo na lát nem éri el.

297 220 159 137

h) Vá ros 10 001–20 000 fõig na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 21 órá ig nyit va

I. ka te gó ria:
Éj sza kai szó ra ko zó he lyek (ki vé tel diszkó).

1304 – – –

II. ka te gó ria:
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint az ez zel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást
nyúj tó ven dég lá tó üz le tek (ki vé ve az I. ka te gó ri á ba so rolt 
üz le tek), ame lyek a III. kategória színvonalát
meghaladják.

1199 995 848 660

III. ka te gó ria:
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, 
va la mint mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se és
szol gál ta tá sa át la gon fe lü li, ki vé ve az I. és II. ka te gó ri á ba 
so rolt üz le tek (pl. gyors ét te rem, ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó,
nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk rász da, étel- és
salátabár), amelyek a IV. kategória színvonalát
meghaladják.

682 539 440 324

IV. ka te gó ria:
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá
cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és mind azon üz le tek,
ame lyek az V., il let ve VI. ka te gó ria szín vo na lát
meg ha lad ják, de a III. ka te gó ria színvonalát nem érik el.

589 413 308 269

V. ka te gó ria:
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé stb., amely a IV. ka te gó ria
szín vo na lát nem éri el.

478 330 291 236

VI. ka te gó ria:
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kül,
amely a IV. ka te gó ria szín vo na lát nem éri el.

286 209 149 132
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i) Vá ros 10 000 fõ alatt na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 21 órá ig nyit va

I. ka te gó ria:
Éj sza kai szó ra ko zó he lyek (ki vé tel diszkó).

1304 – – –

II. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 
valamint az ezzel megegyezõ színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek (kivéve az I. kategóriába sorolt 
üzletek), amelyek a III. kategória színvonalát
meghaladják.

1199 995 848 660

III. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és
szolgáltatása átlagon felüli, kivéve az I. és II. kategó-
riába sorolt üzletek (pl. gyorsétterem, étterem, sörözõ,
borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda, étel-
és salátabár), amelyek a IV. kategória színvonalát
meghaladják.

655 512 418 314

IV. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel- és salátabár és mindazon üzletek,
amelyek az V., illetve VI. kategória színvonalát
meghaladják, de a III. kategória színvonalát nem érik el.

555 391 297 253

V. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé stb., amely a IV. kategória
színvonalát nem éri el.

451 324 286 220

VI. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélkül,
amely a IV. kategória színvonalát nem éri el.

281 204 144 121

j) Egyéb te le pü lés 5000 fõ fö lött na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 21 órá ig nyit va

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek (kivétel diszkó).

918 – – –

II. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 
valamint az ezzel megegyezõ színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek (kivéve az I. kategóriába sorolt 
üzletek), amelyek a III. kategória színvonalát
meghaladják.

848 660 572 440

III. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és
szolgáltatása átlagon felüli, kivéve az I. és II. kategóriába 
sorolt üzletek (pl. gyorsétterem, étterem, sörözõ, borozó,
nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és
salátabár), amelyek a IV. kategória színvonalát
meghaladják.

594 423 319 253
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24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 21 órá ig nyit va

IV. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá 
cukrászda, étel- és salátabár és mindazon üzletek,
amelyek az V., illetve VI. kategória színvonalát
meghaladják, de a III. kategória színvonalát nem érik el.

457 341 236 204

V. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé stb., amely a IV. kategória
színvonalát nem éri el.

396 319 192 171

VI. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélkül,
amely a IV. kategória színvonalát nem éri el.

248 165 132 94

k) Egyéb te le pü lés 1001–5000 fõig na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 21 órá ig nyit va

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek (kivétel diszkó).

918 – – –

II. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzletei, valamint az ezzel megegyezõ színvonalú
szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek (kivéve az
I. kategóriába sorolt üzletek), amelyek a III. kategória
színvonalát meghaladják.

848 660 572 440

III. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és
szolgáltatása átlagon felüli, kivéve az I. és II. kategóriába 
sorolt üzletek (pl. gyorsétterem, étterem, sörözõ, borozó,
nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és
salátabár), amelyek a IV. kategória színvonalát
meghaladják.

562 413 308 248

IV. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel- és salátabár és mindazon üzletek,
amelyek az V., illetve VI. kategória színvonalát
meghaladják, de a III. kategória színvonalát nem érik el.

435 314 220 182

V. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé stb., amely a IV. kategória
színvonalát nem éri el.

380 308 182 165

VI. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélkül,
amely a IV. kategória színvonalát nem éri el.

236 159 99 88
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l) Egyéb te le pü lés 1000 fõ alatt na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl nyit va 24 órá ig nyit va 22 órá ig nyit va 21 órá ig nyit va

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek (kivétel diszkó).

918 – – –

II. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
 üzletei, valamint az ezzel megegyezõ színvonalú
szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek (kivéve az
I. kategóriába sorolt üzletek), amelyek a III. kategória
színvonalát meghaladják.

848 660 572 435

III. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és
szolgáltatása átlagon felüli, kivéve az I. és II. kategóriába 
sorolt üzletek (pl. gyorsétterem, étterem, sörözõ, borozó,
nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és
salátabár), amelyek a IV. kategória színvonalát
meghaladják.

380 303 226 182

IV. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel- és salátabár és mindazon üzletek,
amelyek az V., illetve VI. kategória színvonalát
meghaladják, de a III. kategória színvonalát nem érik el.

303 226 171 149

V. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé stb., amely a IV. kategória
színvonalát nem éri el.

231 176 144 105

VI. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélkül,
amely a IV. kategória színvonalát nem éri el.

204 121 82 82

2. Ha az 1. pont ban meg ha tá ro zott 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. pont ban
meg ál la pí tott összeg 20%-kal emelkedik.

3. 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 (élõ zene) ese tén az
1. pont ban meg ál la pí tott összeg 150%-a a fizetendõ jogdíj.

b) 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. pont ban meg ál la pí tott összeg 120%-a a
fizetendõ jogdíj.

c) 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. pont ban meg ál la pí tott összeg 105%-a a
fizetendõ jogdíj.

d) Ha a fel hasz ná ló tech ni kai esz köz zel és élõ zene út ján is meg va ló sít fel hasz ná lást, a tech ni kai esz köz zel meg va ló -
sí tott ze ne fel hasz ná lás ra esõ jog dí jat az 1. 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 szol gál ta tás megkezdésének idõpontjáig lenne csak nyitva.

e) Az a)–c) pon tok alap ján az élõ zene 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 zene fel hasz ná lás sal össze füg gõ, a je len fe je zet 14. 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 tett. 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 évre (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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4. Disz kóp rog ram, tán cos ren dez vény ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

a) Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, va la mint
Bu da pes ten ese ten ként

5 730 Ft

b) Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 4 530 Ft

c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 3 030 Ft

5. Ze nés tán cos ren dez vény ese tén, ha an nak so rán ki zá ró lag élõ zene fel hasz ná lá sa tör té nik, az aláb bi össze gû szer -
zõi jog dí jat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, va la mint
Bu da pes ten ese ten ként

5 940 Ft

b) Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 4 750 Ft

c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 3 320 Ft

6. Elõ adó mû vész (éne kes, 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,
ha a ren dez vény so rán gép ze ne fel hasz ná lá sa tör té nik, az aláb bi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, va la mint
Bu da pes ten ese ten ként

2 290 Ft

b) Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 2 060 Ft

c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 1 600 Ft

7. Elõ adó mû vész (éne kes, tán cos, ar tis ta stb.) fel lé pé se ese tén, ha a ren dez vény so rán ki zá ró lag élõ zene fel hasz ná lá -
sa tör té nik, az aláb bi össze gû szer zõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, va la mint
Bu da pes ten ese ten ként

2 260 Ft

b) Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 1 950 Ft

c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 1 500 Ft

8. Az 1., 3., 4., 5., 6. és 7. pont ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj té te lek al kal ma zá sa kor, ab ban az eset ben, ha 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, az üz let befogadóképességét alapul véve:

1–50 fõig az alap szer zõi jog díj fi ze ten dõ,
51–100 fõig a szer zõi jog díj té te lek 10%-kal emel ked nek,
101–200 fõig a szer zõi jog díj té te lek 20%-kal emel ked nek,
201–300 fõig a szer zõi jog díj té te lek 50%-kal emel ked nek,
301 fõ fe lett a szer zõi jog díj té te lek 100%-kal emel ked nek.
A 20 fõ be fo ga dó ké pes sé get meg nem ha la dó üz le tek szer zõi jog díj té te le 20%-kal csökkenthetõ.

9. Az 1–8. pon tok ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kon fe lül a kö vet ke zõ ese tek ben a to váb bi jog dí ja kat kell fizetni:
a) Be lé põ díj sze dé se ese tén a he lyi ség be fo ga dó ké pes sé gét ala pul véve min den meg kez dett 50 fõ után a két leg drá -

gább be lé põ díj nak megfelelõ összeget.
b) Kö te le zõ fo gyasz tá si díj ese tén a he lyi ség be fo ga dó ké pes sé gét ala pul véve min den meg kez dett 50 fõ után egy kö -

te le zõ fo gyasz tá si díj nak megfelelõ összeget.

10. Ke res ke del mi szál lás he lye ken tör té nõ ze ne fel hasz ná lás

a) Szál lo dák, gyógy szál lo dák, well ness szál lo dák, il let ve gar ni szál lo dák, csil lag be so ro lás sal ren del ke zõ apart man -
há zak kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.) tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén he lyi sé gen ként (a ven dég -
lá tó-ipa ri ki szol gá lás ke re te in kívül) az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

5* és 4* szál lo dák ban 17 400 Ft

3* szál lo dák ban 11 400 Ft

2* és 1* szál lo dák ban 6 220 Ft
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b) Szál lo dák, gyógy szál lo dák, well ness szál lo dák, il let ve gar ni szál lo dák, csil lag be so ro lás sal ren del ke zõ apart man -
há zak kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy lég tér ben, azo nos üze mel te tõ vel mû kö dõ drink bá rok ban, presszók ban
köz pon ti lag tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

5* és 4* szál lo dák ban 36 400 Ft

3* szál lo dák ban 21 600 Ft

2* és 1* szál lo dák ban 14 600 Ft

A fen ti jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi ség) vég zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne 
jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö zös he lyi ség gel egy lég tér ben más
ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény ben egyébként megállapított jogdíjat
kell fizetni.

c) Szál lo dák, gyógy szál lo dák, well ness szál lo dák, il let ve gar ni szál lo dák, csil lag be so ro lás sal ren del ke zõ apart man -
há zak szo bá i ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén, a szál lás hely szo ba szá má tól füg gõ en, az alábbi havi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:

10 szo bá ig 4 530 Ft

11–25 szo bá ig 7 500 Ft

26–50 szo bá ig 15 140 Ft

51–100 szo bá ig 22 720 Ft

101–150 szo bá ig 30 700 Ft

151–200 szo bá ig 38 500 Ft

201–250 szo bá ig 39 900 Ft

251–300 szo bá ig 42 000 Ft

301–350 szo bá ig 44 200 Ft

351–400 szo bá ig 47 600 Ft

401–500 szo bá ig 50 300 Ft

501 szo ba fe lett 52 500 Ft

d) Pan zi ók, fo ga dók, mo te lek, csil lag be so ro lás nél kü li apart man há zak kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.) tör té -
nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén (a ven dég lá tó-ipa ri ki szol gá lás ke re te in kí vül) az aláb bi havi szer zõi jog dí jat
kell fi zet ni:

– Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, 
va la mint Bu da pes ten

8 620 Ft

– Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban 7 860 Ft

– Vá ro sok ban 5 680 Ft

– Egyéb te le pü lé sen 4 590 Ft

A fen ti jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi ség) vég zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne 
jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö zös he lyi ség gel egy lég tér ben más
ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény ben egyébként megállapított jogdíjat
kell fizetni.

e) Pan zi ók, fo ga dók, mo te lek, csil lag be so ro lás nél kü li apart man há zak kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy
lég tér ben azo nos üze mel te tõ vel mû kö dõ drink bá rok ban, presszók ban köz pon ti lag tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió
stb.) ese tén az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

– Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken,
va la mint Bu da pes ten

15 600 Ft

– Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban 14 080 Ft

– Vá ro sok ban 10 150 Ft

– Egyéb te le pü lé sen 8 400 Ft

A fen ti jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi ség) vég zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne 
jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö zös he lyi ség gel egy lég tér ben más
ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény ben egyéb ként meg ál la pí tott jog dí jat
kell fi zet ni.
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f) Pan zi ók, fo ga dók, mo te lek, csil lag be so ro lás nél kü li apart man há zak szo bá i ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió
stb.) ese tén a szál lás hely szo ba szá má tól füg gõ en az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

5 szo bá ig 3 690 Ft

6–10 szo bá ig 4 680 Ft

11–25 szo bá ig 6 190 Ft

26 szo ba fe lett 7 430 Ft

g) Kem pin gek és üdü lõ há zak kö zös he lyi sé ge i ben tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén (a ven dég lá tó-ipa ri
ki szol gá lás ke re te in kí vül) 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 6 000 Ft

– min den to váb bi meg kez dett 100 fõ fé rõ hely után to váb bi havi 800 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

h) Kem pin gek és üdü lõ há zak kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy lég tér ben, azo nos üze mel te tõ vel mû kö dõ
drink bá rok ban, presszók ban köz pon ti lag tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén ha von ta

500 fé rõ he lyig 11 790 Ft

– ezen fe lül min den meg kez dett 100 fõ fé rõ hely után to váb bi havi 1 550 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta.

A fen ti g) és h) pont sze rin ti jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi ség) vég zett,
ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö zös he lyi ség -
gel egy lég tér ben más ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény ben egyéb ként
meg ál la pí tott jog dí jat kell fi zet ni.

i) A kem pin gek és üdü lõ há zak szo bá i ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén a szál lás hely fé rõ he lye i nek
szá má tól füg gõ en az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

50 fé rõ he lyig 2 390 Ft

100 fé rõ he lyig 3 210 Ft

100 fé rõ hely fe lett 3 470 Ft

j) Tu ris ta há zak, hos te lek, mun kás szál lá sok és egyéb szál lás he lyek kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.) tör té nõ
ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén (ven dég lá tó ki szol gá lás ke re te in kí vül) he lyi sé gen ként havi 4 040 Ft szer zõi jog -
dí jat kell fi zet ni.

k) Tu ris ta há zak, hos te lek, mun kás szál lá sok és egyéb szál lás he lyek kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy lég -
tér ben, azo nos üze mel te tõ vel mû kö dõ drink bá rok ban, presszók ban köz pon ti lag tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.)
ese tén havi 7 800 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

A fen ti j) és k) pont ban meg ha tá ro zott jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi ség)
vég zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö zös
he lyi ség gel egy lég tér ben más ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény ben
egyéb ként meg ál la pí tott jog dí jat kell fi zet ni.

l) Tu ris ta há zak, hos te lek, mun kás szál lá sok és egyéb szál lás he lyek szo bá i ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.)
ese tén a szál lás hely fé rõ he lyé tõl füg gõ en az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

50 fé rõ he lyig 1 560 Ft

100 fé rõ he lyig 1 870 Ft

100 fé rõ hely fe lett 2 130 Ft

m) Üdü lõk ben, üdü lõ szö vet ke ze tek ben és egész ség ügyi in téz mé nyek ben ke res ke del mi szál lás hely ként ér té ke sí tett
szo bák ban tör té nõ nyil vá nos ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén a szál lo dai szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

na) Az a)–k) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben élõ zene ese tén az a)–k) pon tok ban meg ál la pí tott összeg 160%-a a
fi ze ten dõ jog díj.

nb) 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 a)–k) pon tok ban meg ál la pí tott összeg 130%-a a
fi ze ten dõ jog díj.
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nc) 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 a)–k) pon tok ban meg ál la pí tott összeg
110%-a a fi ze ten dõ jog díj.

nd) Az na)–nc) pon tok alap ján az élõ zene 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 zene fel hasz ná lás sal össze füg gõ, a je len fe je zet 14. 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 évre (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.

11. Nem ke res ke del mi szál lás he lye ken tör té nõ nyil vá nos ze ne fel hasz ná lás ese tén az aláb bi össze gû szer zõi jog dí jat
kell fi zet ni:

a) Üdü lõk és üdü lõ szö vet ke ze tek kö zös he lyi sé ge i ben (a ven dég lá tó-ipa ri ki szol gá lás ke re te in kí vül) tör té nõ ze ne fel -
hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén a szál lás hely fé rõ he lyé tõl füg gõ en he lyi sé gen ként az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi -
zet ni:

20 fé rõ he lyig 3 600 Ft

21–50 fé rõ he lyig 4 490 Ft

51–100 fé rõ he lyig 5 390 Ft

101–300 fé rõ he lyig 7 180 Ft

300 fé rõ hely fe lett 8 980 Ft

b) Üdü lõk és üdü lõ szö vet ke ze tek kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy lég tér ben, azo nos üze mel te tõ vel mû kö -
dõ, el té rõ pro fi lú ér té ke sí té si he lye ken köz pon ti lag tör té nõ ze ne fel hasz ná lás (tv, rá dió stb.) ese tén a szál lás hely fé rõ he -
lyé tõl füg gõ en az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

20 fé rõ he lyig 7 180 Ft

21–50 fé rõ he lyig 8 970 Ft

51–100 fé rõ he lyig 10 740 Ft

101–300 fé rõ he lyig 14 300 Ft

300 fé rõ hely fe lett 17 900 Ft

A fen ti a) és b) pont ban meg ál la pí tott jog díj té te lek ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi -
ség) vég zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö -
zös he lyi ség gel egy lég tér ben más ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény -
ben egyéb ként meg ál la pí tott jog dí jat kell fi zet ni.

ca) Az a)–b) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben élõ zene ese tén az a)–b) pon tok ban meg ál la pí tott összeg 160%-a
a fi ze ten dõ jog díj.

cb) 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 a)–b) pon tok ban meg ál la pí tott összeg 130%-a
a fi ze ten dõ jog díj.

cc) 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 a)–b) pon tok ban meg ál la pí tott összeg
110%-a a fi ze ten dõ jog díj.

cd) A ca)–cc) pon tok alap ján az élõ zene 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 zene fel hasz ná lás sal össze füg gõ, a je len fe je zet 14. 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 az adat szol gál ta tás sal érin tett nap tá ri évet (idényt) kö ve tõ
nap tá ri évre (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.

d) Ma gán szál lás he lye ken (fi ze tõ-ven dég lá tás, fa lu si szál lás adás) ke re té ben vég zett ze ne fel hasz ná lás ese tén havi
3 490 Ft jog dí jat kell fi zet ni.
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12. 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 az aláb bi napi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

a) Gép ze ne b) Élõ zene c) Disz kó, mû sor

1–100 fõig 1 380 Ft 2 780 Ft 6 890 Ft

101–200 fõig 1 640 Ft 3 280 Ft 6 890 Ft

201–500 fõig 2 130 Ft 4 160 Ft 6 890 Ft

500 fõ fe lett 2 780 Ft 5 530 Ft 6 890 Ft

13. Az 1., 2., 4., 6., 8., 9., 10. a)–m), 11. a)–b) és d) és 12. a) és c) pon tok ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kon fe lül to -
váb bi 20% 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 jog dí jat is meg kell fi zet ni azok ban a ven dég lá tó üz le tek ben és egyéb, 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.

14. 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 zene) ese tén a fel -
hasz ná ló kö te les az elõ adott mû vek cí mét, szer zõ jét, el hang zá si gya ko ri sá gát az ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett ûr la pon
kö zöl ni [Szjt. 92.  § (5) be kez dés].

II. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

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 en ge délyt sze rez.

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 – kell elõ ze tesen 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 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 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. 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), 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.
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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 el len ér té két
kell figye lembe ven ni. 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.

3.3. 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 való rész vé tel nek (be lé põ jegy, mû sor meg vál tás, ado -
mány jegy,  meg hí vó 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 ven dég lá tó ipa ri szol gál ta tá so kon kí vü li ré szé re be sze dett rész vé te li 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 tesen kö te les az
 ARTISJUS-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 köve tõen, 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
sze rin ti ha tá lyos sá vá lá sá nak nap já ig kell fi zet ni.

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  szóló 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 járó 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 álló ada tok alap ján ál la pít ja meg. 

6. 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 elõ adás) ese tén
a fel hasz ná ló kö te les a fel hasz nált mû vek cí mét, szer zõ jét, el hang zá si gya ko ri sá gát az ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett
ûr la pon kö zöl ni [Szjt. 92.  § (5) be kez dés].

7.1. 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, va la mint 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 figye lembe véte lével, hogy a fel hasz ná lás mi lyen mér ték ben szol gál ja jö ve de lem szer zés vagy -fo ko zás cél ját
[Szjt. 38.  § (2) be kez dés], az ARTISJUS, a MAHASZ és az MSZSZ-EJI ha tá roz za meg.

7.2. Ha va la mely fel hasz ná ló nál (ven dég lá tó-ipa ri üz let ben stb.) egy na pon be lül több fé le ze ne fel hasz ná lás (pl. élõ
zene, tech ni kai esz kö zök kel szol gál ta tott zene 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.

7.3. Ha va la mely ven dég lá tó-ipa ri üz let ben vagy ke res ke del mi szál lás he lyen több ér té ke sí tõ he lyen 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 tech ni kai esz köz zel tör té nik.

8. 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 fele lõen 
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 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- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek az Szjt. 92.  § (5) be kez dés re fi gye lem mel ele get tett,
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– 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 gos ér dek-kép vi se le ti szerv ben való 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 teszi.

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, azaz azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked -
vez mé nye ket biz to sít.

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) 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 szer zõi jog díj fi ze té si
kö te le zett sé get egész ben vagy rész ben átvállalja.

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 há rom 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- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek 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.

11. 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 el ve i nek és ará nya i nak al kal ma zá sá val az ARTISJUS ál tal ese ten ként
meg ál la pí tott jog díj fi ze ten dõ.

12. A jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, 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) bek.], 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, il let ve hang fel vé te lek bár mely nyil vá -
nos ság hoz köz ve tí té sé vel [Szjt. 77.  § (1) bek.] járó 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 jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy az iro dal mi és ze ne mû vek nyil vá nos elõ adá sá nak 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 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.

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 vényes áfát 
is tar tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

III. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fen ti jog díj köz le mény 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2007. de cem ber 31-ig ha tá lyos.

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

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jóváhagyom:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 16.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkezõ
magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ technikai szám

kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. évi
CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 1997. évi CXXIX. tör vény 11. §-ának (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be kez dé se sze rin ti ked vez mé nye -
zett ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai szá mot adja:

Sor szám Ked vez mé nye zett Tech ni kai szám

1. Dhar ma ling Ma gyar or szág Ti be ti Budd his ta Kö zös ség 1476

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal el nö ke
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

13786A

369597B

617886C

004268D

021004F

127136B

593214C

906420A

913744A

189997B

179973E

053830E

893866D

852005C

275846A

249832D

337962C

047163D

334617B

882700A

305235D

834362F

125492C

640045F

147934A

010200C

033667B

807724D

305592D

325635D

971644F

524712E



028298A

200110C

947249C

734043B

472638E

740358A

493787C

833944D

144977B

627801F

850396D

928816B

469039E

636354F

014768C

417957B

120173B

011099A

043436D

804643C

714355A

611800C

069644B

639515E

194782E

986886A

592324E

654516D

234481C

128139E

854735E

447411A

722092E

845954E

213948D

181173F

322694F

281379C

306001B

158985F

532105F

291551A

582262E

555935A

881821A

001799A

235015E

034016E

224759B

540366C

354277C

685839F

567344A

389717F

722675B

145135E

329778D

333066A

601463B

002938F

383408B

987518B

020753A

733641F

935182D

537254E

674547D

228405D

721415A

714666D

065826A

163375B

529459C

365033F

162213B

287582B
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910652C

352449F

719490A

592795C

908741A

312576B

361421F

547430C

785752B

651349A

043630E

749808B

061668A

505636F

704137A

446780C

024620B

962889D

641888E

170047A

176188F

935330C

712907B

661190A

041332D

291560E

661375A

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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He lyes bí tés:  A Ma gyar Köz löny 2006. évi 13. szá má ban ki hir de tett, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te -
té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl szó ló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
4/2006. (II. 7.) HM ren de let 22. §-ának szö ve ge he lye sen:

»22. §
Az R. a kö vet ke zõ 79/A. §-sal egé szül ki:
„79/A. § Ha az ön kén tes tar ta lé kost az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tiszt sé gek egyi ké be meg vá lasz tot ták, ön kén tes tar ta lé kos jog vi szo nyát meg kell

szün tet ni”«
(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 15. szá má ban ki hir de tett, a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb gép jár mû és tech ni kai esz -
köz ál lo má nyá ról szó ló 7/2006. (II. 10.) BM ren de let mel lék le té ben a II. szer ve zé si ka te gó ri á ra vo nat ko zó táb lá zat Baja (Bács-Kis kun me gye) hely ség név vel
kez dõ dõ sora he lye sen:

,,
Baja (Bács-Kis kun me gye)  2  1  1     1 1**

”

(Nyom da hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.0587 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


