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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi III.
törvény

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosításáról*

1. § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) 1. § (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Al kot mány bí ró ság Hi va ta lá nak ve ze tõ je, va la -
mint az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak ve ze tõi az ál lam tit kár -
ral, az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak he lyet tes ve ze tõi, va la -
mint az Al kot mány bí ró ság Hi va ta lá nak he lyet tes ve ze tõ je
a szak ál lam tit kár ral azo nos il let mény ben, il le tõ leg jut ta -
tás ban ré sze sül nek.”

2. § A Ktv. 6. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A mun kál ta tói jo go kat, ha tör vény vagy kor mány -
ren de let el té rõ en nem ren del ke zik, a köz igaz ga tá si szerv
hi va ta li szer ve ze té nek (a to váb bi ak ban: hi va ta li szer ve zet) 
ve ze tõ je, il let ve a tes tü let gya ko rol ja. Az Al kot mány bí ró -
ság Hi va ta lá nak köz tiszt vi se lõi fe lett a mun kál ta tói jo go -
kat az Al kot mány bí ró ság el nö ke gya ko rol ja. Tör vény el té -
rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a mun kál ta tói jog kör gyakor -
lása ve ze tõ meg bí zá sú köz tiszt vi se lõ re írás ban átruház -
ható. Az át ru há zott mun kál ta tói jog kör nem ru ház ha tó
 tovább.”

3. § A Ktv. 17. § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[A köz szol gá la ti jog vi szony – a (4) be kez dés ben fog lalt
kor lá to zás sal – fel men tés sel ak kor szün tet he tõ meg, ha]

„d) a köz tiszt vi se lõ nyug dí jas nak mi nõ sül;
e) az al kot mány bí ró törzs ka rá ba be osz tott köztiszt -

viselõ ese té ben az al kot mány bí ró meg bí za tá sa bár mely
ok ból meg szûnt.”

4. § A Ktv. 32. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A fõ ta nács adói, ta nács adói mun ka kör be töl té sé re
vo nat ko zó meg bí zás ha tá ro zat lan idõ re szól, nem mi nõ sül
ve ze tõi meg bí zás nak, és az kü lön in do ko lás nél kül bár mi -
kor vissza von ha tó. A meg bí zás ról a köz tiszt vi se lõ in do ko -
lás nél kül bár mi kor le mond hat. Az e mun ka kör ben fog lal -
koz ta tott köz tiszt vi se lõ – te kin tet nél kül a köz szol gá la ti

jog vi szony ban el töl tött ide jé re – ve ze tõ-fõ ta ná cso si vagy
fõ ta ná cso si be so ro lást kap. A ve ze tõ-fõ ta ná cso si besoro -
lású köz tiszt vi se lõ fõ osz tály ve ze tõi, a fõ ta ná cso si be so ro -
lá sú köz tiszt vi se lõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si il let mény re
jo go sult.”

5. § Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
23/2007. (II. 23.) GKM

rendelete

az egységes európai segélyhívószámra irányuló
segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános

telefonhálózatra vonatkozó mûszaki
követelményekrõl

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az
Eht. 145.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a gazda -
sági és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának i) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az Eht. 188.  §-ának 87. pont já ban meg ha tá ro zott

nyil vá nos te le fon há ló zat ra (a továb biak ban: te le fon há ló -
zat),

b) az Eht. 188.  §-ának 86. pont já ban meg ha tá ro zott
nyil vá no san el ér he tõ te le fon szol gál ta tást nyúj tó elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tó ra (a továb biak ban: te le fon szol -
gál ta tó),

c) a 112-es egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szá mon elér -
hetõ se gély hí vó szol gá lat ra, és

d) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ra (a továb biak -
ban: NHH).
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Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) 112-es se gély hí vó szol gá lat: az Eht. 188.  §-ának

99. pont ja sze rin ti egy sé ges eu ró pai se gély hí vá sok fo ga -
dá sá ra a te rü le ti leg ille té kes se gély szol gá la ti ál lo má sok
 által fenn tar tott szol gá lat;

b) 112-es se gély szol gá la ti ál lo más: jog sza bály ren del -
ke zé se, il let ve meg ál la po dás alap ján mû kö dõ te rü le ti leg
ille té kes szer ve ze ti egy ség, amely a te le fon há ló za ton
– az ille té kességi te rü le té rõl kez de mé nye zett hí vás sal –
a 112-es se gély hí vó szám mal el ér he tõ;

c) el sõd le ges ille té kességi te rü let: a 112-es se gély szol -
gá la ti ál lo más mû kö dé sé nek az a – leg alább egy me gyét,
il let ve el kü lö nül ten leg alább Bu da pes tet ma gá ban fog -
laló – föld raj zi te rü le te, ame lyen ez a 112-es se gély szol gá -
la ti ál lo más az elsõ he lyi fe le lõs a 112-es hí vó szám ra irá -
nyu ló se gély hí vá sok ki szol gá lá sá ért;

d) má sod la gos ille té kességi te rü let: az a föld raj zi te rü -
let, amely rõl a 112-es se gély szol gá la ti ál lo más ab ban az
eset ben szol gál ki se gély hí vá so kat, ha az el sõd le ges ille té -
kességû 112-es se gély szol gá la ti ál lo más nem ér he tõ el;

e) fi zi kai te le fon szám: a 112-es se gély szol gá la ti ál lo -
más vo nat ko zá sá ban az az egye di te le fon szám, amely re az
ille té kességi te rü le tén kez de mé nye zett, 112-es hí vó szám -
ra irá nyu ló se gély hí vá sok to váb bít ha tók;

f) üze net há ló zat: olyan, a nyil vá no san hoz zá fér he tõ
 internethálózaton a 112-es se gély hí vó szol gá lat ál tal
 kialakított vir tu á lis ma gán há ló zat, ame lyen a te le fon szol -
gál ta tó az e há ló zat hoz kap cso ló dó elekt ro ni kus hír köz lõ
esz kö ze i vel a 112-es se gély szol gá la ti ál lo más szá má ra
azon na li üze ne tet küld het;

g) kap cso la tos cím: a 112-es se gély szol gá la ti ál lo más
vo nat ko zá sá ban az az üze net há ló za ti cím, amely re a
112-es se gély szol gá la ti ál lo más fi zi kai te le fon szá má ra
 irányított se gély hí vás ra vo nat ko zó hely meg ha tá ro zá si
ada tok to váb bí tan dók.

A segélyhívások kezelésének szabályai

3.  §

(1) A 112-es se gély szol gá la ti ál lo más nak ren del kez nie
kell

a) a te le fon há ló zat hoz való olyan – egye di fi zi kai te le -
fon szám mal cí mez he tõ – hoz zá fé rés sel, amely al kal mas
több te le fon hí vás egy ide jû fo ga dá sá ra, to váb bá

b) az üze net há ló zat hoz való – egye di kap cso la tos cím -
mel cí mez he tõ – hoz zá fé rés sel.

(2) A te le fon szol gál ta tók nak a te le fon há ló zat felügye -
letük alá tar to zó mû sza ki esz kö ze it olyan mû sza ki ké pes -
sé gek kel kell el lát ni uk, és azok nak az egy más kö zöt ti, il le -
tõ leg az üze net há ló zat tal való együtt mû kö dé sét ak ként

kell biz to sí ta ni uk, hogy a te le fon há ló zat – el há rít ha tat lan
aka dály fel me rü lé se ki vé te lé vel – al kal mas le gyen

a) a 112-es hí vó szám ra kez de mé nye zett se gély hí vás -
nak a hoz zá ren del he tõ te rü le ti leg el sõd le ge sen ille té kes
112-es se gély szol gá la ti ál lo más, il le tõ leg an nak el ér he tet -
len sé ge ese tén a te rü le ti leg má sod la go san ille té kes 112-es
se gély szol gá la ti ál lo más fi zi kai te le fon szá má ra tör té nõ
 továbbítására, to váb bá

b) az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott for má tu -
mú, az üze net há ló za ton el kül dött azon na li üze net ré vén
a se gélyt hívó fél hí vó szá má nak és hely meg ha tá ro zá si
ada tá nak az a) pont sze rint kap csolt se gély szol gá la ti ál lo -
más kap cso la tos cí mé re való au to ma ti kus to váb bí tá sá ra.

(3) 112-es se gély hí vás ese tén a te le fon há ló zat ban ren -
del ke zés re álló leg pon to sabb hely meg ha tá ro zá si mód szer
al kal ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni a (2) be kez dés b) pont ja
sze rin ti hely meg ha tá ro zá si ada tot.

(4) A te le fon szol gál ta tó a (3) be kez dés sze rin ti ada tot
azon na li üze net for má já ban to váb bít ja a se gély szol gá la ti
ál lo más ré szé re.

Átmeneti és záró rendelkezések

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3.  §-a 2008. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) A szol gál ta tók a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
90 na pon be lül meg ál la pod nak egy más kö zött e ren de let
3.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sí té se ér de ké ben
a meg va ló sí tás mód já ra vo nat ko zó mû sza ki, biz ton sá gi és
gaz da sá gi fel té te lek rõl. A meg ál la po dás lét re jöt té nek
 érdekében a te le fon szol gál ta tók kö zöt ti tár gya lá so kat,
ezt köve tõen a te le fon szol gál ta tók nak a te le fon há ló zat
 mûszaki fel ké szí té sé ben való együtt mû kö dé sét az NHH
ko or di nál ja.

(4) A 112-es se gély hí vó szol gá lat ké ré sé re a te le fon -
szol gál ta tó te le fo non bo csát ja a 112-es se gély hí vó szol gá -
lat ren del ke zé sé re az Eht. 145.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg je lölt ada to kat. Az adat ké ré si jo go sult ság ellenõriz -
hetõsége cél já ból a 112-es se gély szol gá la ti ál lo más nak az
adat ké rést a te le fon szol gál ta tók kal elõ ze tesen egyez te tett
fi zi kai hí vó szá mú te le fon ké szü lék rõl kell kez de mé nyez -
nie, el len ke zõ eset ben a te le fon szol gál ta tó kö te les meg -
tagadni a te le fo nos adat ké rés tel je sí té sét.

(5) A (4) be kez dés 2008. de cem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet
a 23/2007. (II. 23.) GKM rendelethez

A 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti üze net fel épí -
té se a kö vet ke zõ:

for má tum kód el ha tá ro ló
kód

hí vó szám el ha tá ro ló
kód

hely meg ha tá -
ro zá si adat

Az el ha tá ro ló kód min den eset ben a „*” (csil lag) ka rak ter.
A hí vó szá mot nem zet kö zi szám for má tum ban kell meg -

ad ni:

+ or szág kód bel föl di szám

Amennyi ben a se gély hí vást kez de mé nye zõ fél hí vó szá -
ma – SIM kár tya nél kül esz kö zölt hí vás kö vet kez té ben –
nem azo no sít ha tó, ab ban az eset ben a fen ti for má tum
mind há rom me ze jé ben egy-egy „ ” (hely köz) ka rak tert
kell meg je le ní te ni.

A for má tum kód ér té ke a hely meg ha tá ro zá si adat tar tal -
mát és for má tu mát ha tá roz za meg a kö vet ke zõk sze rint:

a) Ha a for má tum kód ér té ke 1, ab ban az eset ben a hely -
meg ha tá ro zá si adat lak cí met tar tal maz al fa nu me ri kus
 karakterekbõl kép zett szö veg me zõ for má já ban. A szö veg -
me zõ elsõ 4 kar ak te re a lak cím hez tar to zó pos tai irá nyí tó -
szám, amely nek ki töl té se kö te le zõ. A szö veg me zõ „*”
(csil lag) ka rak tert nem tar tal maz hat.

b) Ha a for má tum kód ér té ke 2, ab ban az eset ben a hely -
meg ha tá ro zá si adat egy föld raj zi pont föld raj zi hosszú sá gi
és szé les sé gi ko or di ná tá it ha tá roz za meg azok fok-, perc-
és má sod perc ada ta i val. A fok- és perc ada tot két je gyû
egész szám mal, a má sod perc ada tot egy ti ze des pontos -
ságú, há rom je gyû va lós szám mal kell meg ad ni a követ -
kezõ for má tum ban:

aa:bb:cc,c-dd:ee:ff,f

c) Ha a for má tum kód ér té ke 3, ab ban az eset ben a hely -
meg ha tá ro zá si adat kör ala kú föld raj zi cel lát ha tá roz meg
a kör név le ges kö zép pont já nak föld raj zi hosszú sá gi és
 szélességi ko or di ná tá i val, va la mint név le ges su ga rá val.
A ko or di ná ták meg adá sa meg egye zik a b) pont be li vel,
a su ga rat ki lo mé ter mér ték egy ség ben ki fe jez ve, egy ti ze -
des pon tos sá gú, há rom je gyû va lós szám mal kell meg ad ni:

aa:bb:cc,c-dd:ee:ff,f-gg,g

d) Ha a for má tum kód ér té ke 4, ab ban az eset ben a hely -
meg ha tá ro zá si adat po li gon ala kú föld raj zi cel lát ha tá roz
meg csú csa i nak föld raj zi ko or di ná tá i val. A ko or di ná ták
meg adá sa meg egye zik a b) pont be li vel:

aa1:bb1:cc,c1-dd1:ee1:ff,f1;aa2:bb2:cc,c2-dd2:ee2:ff,f2; ...;
aan:bbn:cc,cn-ddn:een:ff,fn

A b)–d) pont sze rin ti föld raj zi ko or di ná tá kat a World
Ge o de tic Sys tem 1984 (WGS–84) rend szer nek meg fele -
lõen kell meg ha tá roz ni.

A gazdasági és közlekedési miniszter
24/2007. (II. 23.) GKM

rendelete

az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági
engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási

díjairól és megfizetésének módjáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban és az il le té kek rõl
 szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a továb biak ban: Itv.)
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
i) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben – az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed – az an ten nák, an ten na -
tar tó szer ke ze tek, va la mint az azok hoz tar to zó mû tár gyak,
to váb bá a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del -
mi és ka to nai célú épít mé nyek ki vé te lé vel – az elekt ro ni -
kus hír köz lé si nyom vo na las és nyom vo nal jel le gû épít mé -
nyek és egyéb mû tár gyak (a továb biak ban együtt: elekt ro -
ni kus hír köz lé si épít mé nyek) lé te sí té sé re (elvi en ge dé -
lyez te té sé re, épí té sé re, hasz ná lat ba vé te lé re, fenn ma ra dá -
sá ra) és bon tá sá ra.

(2) A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság (a továb biak ban:
NHH) épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sa i ért e ren de let mellék -
letében meg ha tá ro zott mér té kû igaz ga tá si szol gál ta tá si
 díjat (a to váb bi ak ban: díj) kell fi zet ni.

2.  §

(1) A dí jat az ügy fél elõ re, a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ en kö te les meg fi zet ni, az NHH Ma gyar Ál lam kincs -
tár nál ve ze tett 10032000-00287247-00000000 szá mú elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra. A fi ze tés meg tör -
tén tét bank szám lá já nak meg ter he lé sét tar tal ma zó napi
bank ki vo nat tal (a to váb bi ak ban: be fi ze té si bi zony lat) a
 kérelem be nyúj tá sa kor kell iga zol ni. A be fi ze té si bi zony -
la ton a be fi ze tés jog cí mét fel kell tün tet ni.

(2) A díj az NHH be vé te le. A be fi ze tett díj ról az ere de ti
be fi ze té si bi zony lat alap ján az NHH szám lát ál lít ki.
A  díjak nyil ván tar tá sá ra és el szá mo lá sá ra az ál lam ház tar -
tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kötelezett -
ségeinek sa já tos sá ga i ról  szóló jog sza bá lyok elõ írásait kell
al kal maz ni.

(3) Egy ké re lem ben elõ ter jesz tett több, díj fi ze tés re
 kötelezett el já rás ese tén a fi ze té si kö te le zett ség el já rá son -
ként áll fenn.
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(4) Az NHH túl fi ze tés ese tén a díj több le tet hi va tal ból,
har minc na pon be lül vissza té rí ti, ha a ké re lem és a be fi ze -
tést iga zo ló ira tok alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a kérel -
mezõ a mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té ket meg ha la dó
össze gû dí jat fi ze tett.

3.  §

(1) Az új ra fel vé te li el já rás díja meg egye zik az elsõ fokú
el já rás dí já val.

(2) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek re az
Itv. 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 28.  §-ának (2)–(3) be kez -
dé sé ben, 31.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben és (4)–(7) be -
kez dé sé ben, 32.  §-ában, 82.  §-ában, 87.  §-ában, 88.  §-ában 
fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép
 hatályba, ren del ke zé se it az ezt köve tõen kez de mé nye zett
ha tó sá gi el já rá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a pos tai és táv köz lé si ha tó sá gi el já rá sok kal kap -
csolatos dí jak ról  szóló 8/1991. (III. 14.) KHVM ren de let,
va la mint az azt mó do sí tó 12/1991. (VI. 15.) KHVM ren de -
let és 10/1993. (IV. 9.) KHVM ren de let.

5.  §

Ez a ren de let az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok és az
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 2002. már ci us 7-i 2002/20/EK eu ró pai par la men ti és
a ta ná csi irány elv (en ge dé lye zé si irány elv) 12–13. cik ké -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 24/2007. (II. 23.) GKM rendelethez

Elektronikus hírközlési építmények
engedélyezési díjának mértéke

a) Elvi épí té si en ge dély irán ti el já rás díja: 20 000 Ft.

b) Épí té si en ge dély irán ti el já rás díja:
A nyom vo nal hossza (nyom vo nal-ki lo mé ter két ti ze -

des re ke re kí tett ér té ke) alap ján szá mí tan dó a kö vet ke zõ
mó don:

0 km–2,99 km kö zött: 30 000 Ft/km, de mi ni mum
20 000 Ft,

3,00 km–9,99 km kö zött: 90 000 Ft, és ezen fe lül ará -
nyo san a 3 és 9,99 km közé esõ rész után 20 000 Ft/km,

10 km fe lett: 230 000 Ft, és ezen fe lül ará nyo san a 10 km
fe let ti rész után 10 000 Ft/km, de leg fel jebb 600 000 Ft.

c) Hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti el já rás díja:
A nyom vo nal hossza (nyom vo nal-ki lo mé ter két ti ze -

des re ke re kí tett ér té ke) alap ján szá mí tan dó a kö vet ke zõ
mó don:

0 km–2,99 km kö zött: 16 000 Ft/km, de mi ni mum
10 000 Ft,

3,00 km–9,99 km kö zött: 48 000 Ft, és ezen fe lül ará -
nyo san a 3 és 9,99 km közé esõ rész után 10 000 Ft/km,

10 km fe lett: 118 000 Ft, és ezen fe lül ará nyo san a 10 km
fe let ti rész után 6000 Ft/km, de leg fel jebb 300 000 Ft.

d) Fenn ma ra dá si en ge dély irán ti el já rás díja:
A nyom vo nal hossza (nyom vo nal-ki lo mé ter két ti ze -

des re ke re kí tett ér té ke) alap ján szá mí tan dó a kö vet ke zõ
mó don:

0 km–2,99 km kö zött: 40 000 Ft/km, de mi ni mum
20 000 Ft,

3,00 km–9,99 km kö zött: 120 000 Ft, és ezen fe lül ará -
nyo san a 3 és 9,99 km közé esõ rész után 25 000 Ft/km,

10 km fe lett: 295 000 Ft, és ezen fe lül ará nyo san a 10 km
fe let ti rész után 15 000 Ft/km, de leg fel jebb 800 000 Ft.

e) Má sod fo kú el já rás díja: 40 000 Ft.

f) A mó do sí tás, a meg hosszab bí tás és a bon tás irán ti
 eljárás díj men tes, ezen el já rá sok il le ték kö te le sek.

A honvédelmi miniszter
7/2007. (II. 23.) HM

rendelete

a honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl  szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, a
 Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Hjt.) 287.  §-ának (2) be kez dés ac) pont -
já ban, va la mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 52.  §-ának (1) be kez dés
f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a hon vé del mi
mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz ha tó el is me ré sek -
rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de le tet (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:
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1.  §

Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Hon véd ség nél hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén -
tes tar ta lé kos szol gá la tot tel je sí tõk ki emel ke dõ szol gá la ti
és ki kép zé si ér de mei el is me ré sé re

„Szolgálati Érdemjel”-et
ala pí tok.”

2.  §

Az R. az aláb bi 2/A.  §-sal egé szül ki:
„2/A.  § A Hon véd ség nél hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön -

kén tes tar ta lé kos szol gá la tot tel je sí tõk hu za mo sabb idõn át 
vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré sé re

„Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel”-et
ala pí tok.”

3.  §

Az R. az aláb bi 9/A.  §-sal egé szül ki:
„9/A.  § (1) A Hon véd ség ér de ké ben vég zett példa -

mutató szol gá lat tel je sí tés, va la mint a tárgy év ben nyúj tott
 kiemelkedõ tel je sít mény el is me ré sé re

„Az Év Katonája”
ki tün te tõ cí met ala pí tok.

(2) A cím ado má nyo zá sá ra éven te má jus 21-én, a Hon -
vé de lem Nap ján ke rül sor.”

4.  §

Az R. az aláb bi 11/A.  §-sal egé szül ki:
„11/A.  § A Hon véd ség nél szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá -

sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák szol gá la ta
el is me ré sé re nyug ál lo mány ba vo nu lá suk, il let ve a szol gá -
lat ból tör té nõ vég le ges ki vá lá suk em lé ké re

„Honvédségért Emléklap”-ot
ala pí tok.”

5.  §

Az R. az aláb bi 12/A.  §-sal egé szül ki:
„12/A.  § A tár sa dal mi szer ve ze tek, a Ma gyar Hon véd -

ség mun ká ját se gí tõ sze mé lyek, a nyug dí jas klu bok ak ti -
vis tá i nak ál do zat kész mun ká ja el is me ré sé re

„Elismerõ Oklevél”-et
ala pí tok.”

6.  §

Az R. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16.  § (1) A haza vé del mé ben, a ka to nai fel de rí tés ér de -
ké ben ki fej tett, ki e mel ke dõ en ered mé nyes te vé keny ség el -
is me ré sé re

„Koncz Márton-díj”-at
ala pí tok.

(2) A díj ado má nyo zá sá ra éven te, no vem ber 11-én, a
fel de rí tõk nap ján ke rül sor.”

7.  §

Az R. 22.  §-ának c)–e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Az 50. ju bi le u mi szü le tés nap al kal má ból név re  szóló
szál fegy ver ado má nyoz ha tó az aláb bi ak sze rint:]

„c) Dísz tõr (arany ki vi tel ben) fõ tiszt nek,
 d) Dísz tõr (ezüst ki vi tel ben) fõ törzs zász lós nak,
 e) Dísz tõr (bronz ki vi tel ben) törzs zász lós nak, 

zász lós nak.”

8.  §

Az R. 32/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„32/A.  § A Se be sü lé si Szol gá la ti Ér dem jel a hi va tá sos,

szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to ná nak, il let ve a
Hon véd ség te vé keny sé gét se gí tõ sze mély nek a mû ve le -
tek kel össze füg gõ, el len sé ges te vé keny ség kö vet kez té ben
el szen ve dett, or vo si el lá tást igény lõ se be sü lé se  miatt ado -
má nyoz ha tó.”

9.  §

(1) Az R. 33.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Szol gá la ti Ér dem jel el is me rés re a hi va tá sos, szerzõ -
déses és ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány azon tag ja ja va sol -
ha tó:”

(2) Az R. 33.  §-a az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az egy mást kö ve tõ ado má nyo zá si al kal mak kö zött

– ki vé ve a rend kí vü li helyt ál lás ese te it – leg alább 3 év nek
kell el tel nie.”

10.  §

Az R. az aláb bi 35/A.  §-sal egé szül ki:
„35/A.  § (1) A Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti

 Érdemjel ado má nyo zá sá ra, il let ve meg vo ná sá ra a
33–35.  §-ban fog lal ta kat kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

(2) A Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti Ér dem jel
csak an nak ado má nyoz ha tó, aki a Szol gá la ti Ér dem jel
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(vagy an nak elõ dei) leg alább két fo ko za tá val ren del ke zik,
ame lyek kö zül az egyik arany fo ko zat.”

11.  §

Az R. az aláb bi 42/A.  §-sal egé szül ki:
„42/A. § Az Év Ka to ná ja Ki tün te tõ Cím a Ma gyar Hon -

véd ség leg alább 10 éves tény le ges szol gá la ti idõ vel ren -
del ke zõ hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú, a
9/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel
ren del ke zõ tag já nak ad ha tó.”

12.  §

(1) Az R. 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Hon véd sé gért Em lék pla kett nem ado má nyoz ha -
tó azok ré szé re, akik nek szol gá la ti vi szo nya a Hjt. 56.  §
d)–f) pont jai, az 59.  § (2) be kez dé sé nek a) és c)–d) pont ja,
a 62.  § (1) be kez dé sé nek b), d)–e), va la mint g)–i) pont jai
alap ján ke rül meg szün te tés re.”

(2) Az R. 44.  §-a az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A Hon véd sé gért Em lék pla kett csak a leg alább

10 év tény le ges szol gá la ti idõ vel ren del ke zõk ré szé re ado -
má nyoz ha tó. Az ön kén tes tar ta lé ko sok ese té ben a ren del -
ke zés re ál lás szem pont já ból figye lembe ve he tõ szol gá la ti
idõt kell szá mí tás ba ven ni.”

13.  §

Az R. az aláb bi 44/A.  §-sal egé szül ki:
„44/A.  § (1) A Hon véd sé gért Em lék la pot an nak kell

ado má nyoz ni, aki nem ren del ke zik a nyug ál lo mány ba
 vonulás, il let ve a szol gá lat ból tör té nõ vég le ges ki vá lás
idõ pont já ban 10 év tény le ges szol gá la ti idõ vel. Az ön kén -
tes tar ta lé ko sok ese té ben a ren del ke zés re ál lás szem pont -
já ból figye lembe ve he tõ szol gá la ti idõt kell szá mí tás ba
ven ni.

(2) Hon véd sé gért Em lék lap ado má nyo zá sá nál a 44.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal -
maz ni.”

14.  §

(1) Az R. 46.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A dí jak oda íté lé sé re sze mé lyi ja vas la tot te het nek
a) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Kol lé gi u ma tag jai,
b) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõk,
c) a Ma gyar Hon véd ség kö zép szin tû ve ze tõ szer vé nek

pa rancs no ka,

d) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um szer ve ze tek, a hon vé -
del mi mi nisz ter köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to -
zó szer ve ze tek ve ze tõi,

e) a hon vé del mi tár cá val kap cso lat ban álló tár sa dal mi,
kul tu rá lis és ha gyo mány õr zõ szer ve ze tek ve ze tõi.”

(2) Az R. 46.  §-ának (6) be kez dé se az aláb bi e) pont tal
egé szül ki:

[Sze mé lyi ja vas la tot olyan sze mély re le het ten ni, aki]
„e) te vé keny sé gé vel je len tõ sen hoz zá já rult a Ma gyar

Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gá nak vé del mé hez.”

15.  §

Az R. 52.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az el is me rés ben éven te fo ko za ton ként 250 fõ ré -
sze sül het.”

16.  §

Az R. az aláb bi 52/A.  §-sal egé szül ki:
„52/A.  § (1) A Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti Ér -

dem jel ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok fel ter jesz té -
sé re az 52.  § (1) be kez dé sé nek elõ írásait kell al kal maz ni.

(2) Az el is me rés ben éven te 150 fõ ré sze sül het.”

17.  §

Az R. az aláb bi 58/A.  §-sal egé szül ki:
„58/A. § (1) Az Év Ka to ná ja Ki tün te tõ Cím re a ja vas la -

to kat az át adás elõtt két hó nap pal szol gá la ti úton, a HM
Hon véd Ve zér kar Fõ nö ké nek kell meg kül de ni, aki dön té -
sét fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter nek.

(2) Az el is me rés ben éven te 20 fõ ré sze sül het.
(3) A ki tün te tõ cí met a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke

adja át.”

18.  §

Az R. 60.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„60.  § A Hon véd sé gért Em lék pla kett és a Hon véd sé gért

Em lék lap ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot a szol gá -
la ti vi szony meg szün te té si ja vas lat tal együtt, sze mé lyi
 javaslati la pon, il let ve név jegy zé ken kell fel ter jesz te ni az
ese dé kes ség elõtt 30 nap pal a HM sze mély ügyért fe le lõs
szer vé hez.”

19.  §

Az R. az aláb bi 60/A.  §-sal egé szül ki:
„60/A.  § Az El is me rõ Ok le vél éven te 100 fõ nek ado má -

nyoz ha tó.”
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20.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi 2/A. pont tal egé -
szül ki:

„2/A. Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti Ér dem jel:
Elõ lap ján négy he lyen ívelt szé lû pánt tal dí szí tett, il let ve
sza lag gal át kö tött, sti li zált, arany szí nû ová lis ba bér ko szo -
rú ban su ga ras dí szí té sû, fe hér zo mánc ala pon a Ma gyar
Köz tár sa ság arany szí nû cí me re lát ha tó. Hát lap ján négy
 helyen ívelt szé lû pánt tal dí szí tett, il let ve sza lag gal
 átkötött, sti li zált, arany szí nû ová lis ba bér ko szo rú ban
„A HAZÁÉRT” fél kör íves fel irat alatt he gyé vel jobb ra
mu ta tó kar dot mar ko ló, ki ter jesz tett szár nyú, jobb ra nézõ
ra ga do zó ma dár, alat ta fe hér pó lyá val vá gott vö rös-zöld
tár csa pajzs, a hát tér ben kör ívet for má ló, ke reszt be fek te -
tett tölgy- és ba bér ág. Nem ze ti szí nû far kas fo gak kal sze gé -
lye zett ok ker sár ga sza la gon függ, ame lyen zöld zo mán cos, 
sti li zált ba bér ko szo rú ékít mény van.”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi 11/A. pont tal
egé szül ki:

„11/A. Az Év Ka to ná ja Ki tün te tõ Cím em lék pla kett je
egy szí nû arany, vert ki vi te lû, kör ala kú, 80 mm át mé rõ jû
érem. A te te jén a kör ívét kö vet ve a szí vós mun ka min dent
le gyõz, az al ján Az Év Ka to ná ja fel irat ol vas ha tó 16-os be -
tû mé ret tel, Im pact be tû tí pus sal, nagy be tû vel szed ve. Az
érem kö ze pén az MH hi va ta los emb lé má ja, alat ta 4 hat ágú
ro zet ta he lyez ke dik el a fel irat ívét kö vet ve. Az MH emb -
lé má ban a ba bér és az olaj ág ta lál ko zá sá nál a mi nõ sí tett év
év szá ma he lyez ke dik el.

A jel vény fe hér tûz zo mánc, kör ala kú, 20 mm át mé rõ jû,
raj ta az MH hi va ta los emb lé má ja. Az emb lé ma alatt 4 hat -
ágú, arany szí nû ro zet ta. A ba bér és az olaj ág ta lál ko zá sá -
nál a mi nõ sí tett év év szá ma he lyez ke dik el.

A jel vényt a zub bony bal fel sõ zseb ta ka ró ján, a gomb és
a bel sõ szé le kö zött, kö zé pen kell el he lyez ni.”

21.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te az aláb bi 16/A. pont tal
egé szül ki:

„16/A. Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti Ér dem jel,”

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 34. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„34. 1948–1990 kö zött ala pí tott ki tün te té sek (Vi se lé sük 
csak sza lag sá von en ge dé lye zett. Ka to nai te me té sek al kal -
má val a rend jel vi võ pár nák ra ere de ti for má juk ban he lyez -
he tõk el, ki vé ve a Mun kás-Pa raszt Ha ta lo mért Em lék érem
és a Ma gyar Sza bad ság Ér dem ren det.)”

22.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. 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) az R. 24.  §-a és 49.  §-a, il let ve az azo kat meg elõ zõ
al cím, va la mint az R. 62.  §-a és az R. 65.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben a „sza lag sá von” szö veg rész,

b) az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben
egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról, va la -
mint ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 7/2005. (III. 23.) HM
ren de let 10.  § (8) be kez dé sé nek b) és c) pont ja.

(3) Az R. 21/A.  § (1) be kez dé sé ben, a 38.  § (4) be kez dé -
sé ben, az 54.  § (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Hon véd ség”
szö veg rész he lyé be a „Hon véd ség”; a 46.  § (5) be kez dé sé -
ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé -
be a „HM ka bi net fõ nö ke”; az 56/A.  § (1) be kez dé sé ben a
„HM hu mán po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he -
lyé be a „HM ka bi net fõ nök”; a 31.  §-ban, va la mint a 46.  §
(3) be kez dé sé ben a „HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály” szö -
veg rész he lyé be a „HM kom mu ni ká ci ós fel ada to kért fe le -
lõs szer ve”; a 46.  § (8) be kez dé sé ben a „HM Hu mán po li ti -
kai Fõ osz tály ra” szö veg rész he lyé be a „HM kom mu ni ká -
ci ós fel ada to kért fe le lõs szer vé hez”; a 31.  §-ban, va la mint
a 32.  § (6) be kez dé sé ben a „HM Sze mély ze ti Fõ osz tály”
szö veg rész he lyé be a „HM sze mély ügyért fe le lõs szer ve”;
a 32.  § (3) és (5) be kez dé sé ben, a 48.  § (1) be kez dé sé ben,
az 52.  § (1) be kez dé sé ben, az 53.  §-ban, az 55/B.  § (1) be -
kez dé sé ben, az 56/A.  § (3) be kez dé sé ben, az 58.  §-ban és a 
61.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ra”
szö veg rész he lyé be a „HM sze mély ügyért fe le lõs szer vé -
hez”; a 48.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Sze mély ze ti Fõ osz -
tállyal” szö veg rész he lyé be a „Hon véd ség köz pon ti sze -
mély ügyi szer vé vel” szö veg rész lép.

(4) Az Év Ka to ná ja Ki tün te tõ Cím át adá sá ra elsõ al ka -
lom mal 2007. ok tó ber 23-án ke rül sor.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2007. (II. 23.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szervek

fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról
és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény (a továb biak ban: Nbtv.) 78.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – az Nbtv. 71.  §-ának (3) be kez dé sé re fi gye lem mel
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

E ren de let ha tá lya a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztériumra és a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
ter irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer vek re ter -
jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek nél a fon tos és
 bizalmas mun ka kö rö ket, to váb bá a biz ton sá gi el len õr zés
szint jét az Nbtv. 2. szá mú mel lék le té nek 18. pont já ban
fog lal tak alap ján e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

(2) Amennyi ben a fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõ 
sze mély a mel lék let I/1. és I/2. pont ja alap ján is biz ton sá gi
el len õr zés re kö te le zett, ese té ben a ma ga sabb szin tû el len -
õr zést kell le foly tat ni.

3.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott fon tos és bi zal mas mun ka kört
 betöltõ sze mély nem zet biz ton sá gi el len õr zé sét – amennyi -
ben leg alább a mel lék let sze rin ti el len õr zé si szin tû ér vé -
nyes biz ton sá gi szak vé le ménnyel nem ren del ke zik – leg -
ké sõbb a hatályba lépést kö ve tõ har ma dik hó nap utol só
nap já ig kell kez de mé nyez ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa,
il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer vek fon tos és bi zal mas
mun ka kö re i nek meg ál la pí tá sá ról és a nem zet biz ton sá gi el -
len õr zés szint jé rõl  szóló 11/2006. (II. 24.) KvVM ren de let.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Mel lék let az 5/2007. (II. 23.) KvVM ren de let hez

Szer ve zet és mun ka kö rök
A nem zet biz ton sá gi

el len õr zés szint je

I. A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban:

 

I/1. – ka bi net fõ nök C

– po li ti kai fõ ta nács adó, ta nács adó B

– mi nisz te ri fõ ta nács adó, ta nács adó B

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes B

– ti tok vé del mi fel ügye lõ C

– adat vé del mi meg bí zott C

– biz ton sá gi meg bí zott C

– köz pon ti TÜK ve ze tõ C

– tit kos ügy ke ze lõ C

– a mun ka kö ri le írá sa sze rint ti tok vé del mi fel ada tot el lá tó köz tiszt vi se lõ és ügy ke ze lõ B

I/2. – Mi nisz te ri Ka bi net köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je B

– ál la mi ve ze tõ (mi nisz ter, ál lam tit kár, szak ál lam tit kár) tit kár sá gá nak köz tiszt vi se lõ je,
  ügy ke ze lõ je B

– El len õr zé si Fõ osz tály köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je C

– Hu mán po li ti kai Osz tály köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je C

– Kö zös sé gi és Nem zet kö zi Fõ osz tály köz tiszt vi se lõ je B

– Kö zös sé gi és Nem zet kö zi Fõ osz tály ügy ke ze lõ je A

– Tu laj do no si Osz tály köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je C



Szer ve zet és mun ka kö rök
A nem zet biz ton sá gi

el len õr zés szint je

II. A mi nisz ter irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer vek nél:

II/1. – az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat el nö ke, gaz da sá gi ve ze tõ je C

– az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat el nök he lyet te se, fõ osz tály ve ze tõ je, az el nö ki
   titkárság ügy in té zõ je B

– az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség fõ igaz-
  ga tó ja, gaz da sá gi ve ze tõ je, fõ igaz ga tó-he lyet te si fel ada to kat is el lá tó fõ osz tály ve ze tõ je C

– az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség fõ osz-
  tály ve ze tõ je, he lyi adat vé del mi meg bí zott ja, hu mán po li ti kai fel ada to kat el lá tó köztiszt -
  vi se lõ je B

– a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek fõ igaz ga tó ja C

– a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga igaz ga tó ja, igaz ga tó-he lyet te se, fõ osz tály ve ze tõ je C

– a II/1. pont ban fel so rolt szerv nél a mun ka kö ri le írá sa sze rint ti tok vé del mi fel ada tot 
    ellátó köz tiszt vi se lõ és ügy ke ze lõ B

II/2. – a te rü le ti szerv igaz ga tó ja C
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
79/2007. (II. 21.) 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 Pe da gó gu sok Szak szer ve ze te (1068 Bu da pest, Város -
ligeti fa sor 10.) kép vi se le té ben el já ró Var ga Lász ló ál tal
 benyújtott 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 a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (1051
Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729) le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Var ga Lász ló 2007. ja nu ár 26-án or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta

be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá nak 28/D.  §-a alap -
ján, alul írot tak kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû lés
tûz ze na pi rend jé re és tár gyal ja meg azt a köz al kal ma zot ti
elõ me ne te li rend szert, amely iga zo dik a mi ni mál bér hez, és
biz to sít ja az Al kot mány 70/B.  § (3) be kez dé sé ben meg fo -
gal ma zott, a vég zett mun ka mennyi sé gé vel és mi nõ sé gé vel 
ará nyos jö ve de lem hez való jog ér vé nye sü lé sét az Or szág -
gyû lés 63/2002. (X. 4.) OGY ha tá ro za tá nak meg fele lõen.”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren de -
let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem
 felel meg a Ve.-ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom nak és
a Ren de let ben meg ha tá ro zott min tá nak.

Hi ány zik ugyan is, il let ve nem pon tos az alá írás gyûj tõ ív
több ro va ta, így nem sze re pel raj ta a hi te le sí tés re szol gá ló
szö veg rész, az „alá írás gyûj tõ ív” cím, az „Alul írot tak
 országos népi kez de mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér -
dés ben:” fej rész, va la mint a fel hí vás, amely sze rint egy
 választópolgár a kez de mé nye zést csak egy alá írás sal
 támogathatja. Nem a Ren de let ben meg ha tá ro zott min tá nak
meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce és „az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa” szö veg rész, to váb bá az alá írás gyûj tõ íven
több let tar ta lom sze re pel a ren de let be li min tá hoz  képest.

A fen ti ek alap ján 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 megta -
gadta.



II.

A ha tá ro zat 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,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 131.  §-án, 131/A.  §-ának b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, 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

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének
(MAHASZ) jogdíjközleménye a hangfelvételek nem
kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történõ
többszörözéséért fizetendõ hangfelvétel-elõállítói
jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A MAHASZ a hang fel vé te lek nem ke res ke del mi for ga -
lom ba ho za tal cél já ból tör té nõ több szö rö zé sé ért [1999. évi 
LXXVI. tör vény (Szjt.) 76.  § (1) be kez dés a) pont] fi ze ten -
dõ hang fel vé tel-elõ ál lí tói jog dí ja kat és e fel hasz ná lá sok
egyéb fel té te le it az aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg:

I. Zenegépekben történõ felhasználás céljából készült
többszörözés

1. A jog díj mér té ke hang fel vé te len ként és több szö rö zé -
sen ként 150 + áfa Ft.

2. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

Fel hasz ná ló a hang fel vé te lek je len jog díj köz le mény ben 
meg je lölt célú má so lá sát meg elõ zõ en hoz zá já ru lást kér a
kö zös jog ke ze lõ szer ve zet tõl a több szö röz ni kí vánt hang -
fel vé tel cí mé nek, elõ adó já nak, ki adó já nak és a több szö rö -
zé sek szá má nak írás ban tör té nõ meg je lö lé sé vel. A fel hasz -
ná ló egy ide jû leg írás ban köz li azok nak a ze ne gé pek nek a
gyá ri, il let ve azo no sí tó szá mát, mû köd te té si he lyét, me -
lyek nek tá ro ló já ra a több szö rö zé sek ke rül nek, va la mint a
ze ne gé pek nek az adott fris sí tés utá ni ak tu á lis tar tal mát gé -
pen kén ti bon tás ban. A ze ne gép re vo nat ko zó, elõb bi ek ben
fel so rolt adat szol gál ta tás hoz ké pest tör tént bár mi lyen vál -
to zást a fel hasz ná ló azon na li ha tállyal kö te les be je len te ni
a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet nél. Amennyi ben a több szö -
röz ni kí vánt hang fel vé tel az ere de ti hang fel vé tel ka ra o ke
vál to za ta, úgy a fel hasz ná ló a ka ra o ke vál to zat alap já ul
szol gá ló ere de ti hang fel vé tel elõ adó ján és a dal cí mén kí -
vül a hang fel vé telt egy „K” be tû jel zés sel kü lön böz te ti meg 
az ere de ti hang fel vé tel tõl. A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet a
fel hasz ná ló ál tal meg je lölt hang fel vé te lek után fi ze ten dõ
jog díj ról szám lát ál lít ki és azt el jut tat ja a fel hasz ná ló hoz.

A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet hoz zá já ru lá sát ki zá ró lag a
jog díj meg fi ze té sét köve tõen le het meg adott nak te kin tet -
ni, en nek meg fele lõen a fel hasz ná ló ki zá ró lag a szám la ki -
egyen lí té sét köve tõen jo go sult el vé gez ni a több szö rö zést.
A jog díj fi ze tés nél kül vég zett má so lás jo go sí tat lan több -
szö rö zés nek mi nõ sül, mely cse lek mény ki me rí ti a Btk.
329/A. §-sal bün tet ni ren delt szer zõi vagy szer zõi jog hoz
kap cso ló dó jo gok meg sér té se bûn cse lek ményt. A fel hasz -
ná ló kö te le zett sé get vál lal arra néz ve, hogy az ál ta la több -
szö rö zött hang fel vé te le ket ön ál ló an, a ze ne gép tá ro ló ján
kí vü li más adat hor do zón nem ter jesz ti.

A fel hasz ná ló fi ze té si kö te le zett sé gé nek oly mó don tesz 
ele get, hogy a több szö rö zés meg kez dé se elõtt a je len pont
elsõ be kez dé sé ben le írt adat szol gál ta tást nyújt ja a kö zös
jog ke ze lõ szer ve zet szá má ra, mely adat szol gál ta tás nak
meg fele lõen a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet szám lát bo csát
ki. A szám lát a fel hasz ná ló an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 8 na pon be lül kö te les ki egyen lí te ni. A je len köz le mény 
sze rin ti fel hasz ná lást a fel hasz ná ló csak a szám la ki egyen -
lí té sét köve tõen kezd he ti meg.

Fel hasz ná ló hoz zá já ru lá sát adja ah hoz, hogy az ál ta la
be je len tett ze ne gé pek tar tal mát a kö zös jog ke ze lõ szer ve -
zet vagy an nak meg bí zott ja a hely szí nen el len õriz ze. Fel -
hasz ná ló a ze ne gé pen könnyen hoz zá fér he tõ he lyen fel -
tün te ti fel hasz ná ló ne vét vagy el ne ve zé sét, lak he lyét, il let -
ve szék he lyét és te le fon szá mát (cé gek ese tén a kép vi se lõ
te le fon szá mát), va la mint a ze ne gép azo no sí tó szá mát.

Amennyi ben a fel hasz ná ló je len köz le mény ben meg ha -
tá ro zott fel té te le ket akár az adat köz lés, akár a jog díj meg -
fi ze té se te kin te té ben nem tart ja be, úgy az adat köz lés hi á -
nyos sá gai vagy a díj fi ze tés el mu lasz tá sa  miatt ke let ke zõ
jog díj hát ra lék ér vé nye sí té se kor a kö zös jog ke ze lõ szer ve -
zet jo go sult a je len köz le mény I/1. pont já ban meg ha tá ro -
zott jog díj mér ték két sze re sét kö ve tel ni a fel hasz ná ló tól.

A fel hasz ná lás egyéb fel té te le i rõl a MAHASZ és a fel -
hasz ná lók szer zõ dés ben ál la pod nak meg.

Je len jog díj köz le mény ha tá lya nem ter jed ki azok ra a
fel hasz ná lá sok ra, ami kor a fel hasz ná ló nem a ze ne gép tá -
ro ló já ra ké szít több szö rö zést, ha nem egy ál ta la üze mel te -
tett köz pon ti szá mí tó gép tá ro ló já ról to váb bít ja (ká be len
vagy bár mi lyen más mó don) a ze ne gép be a hang fel vé telt.
Ez a fel hasz ná lá si mód az Szjt. 76.  § (1) be kez dés c) pont -
já ban le írt fel hasz ná lást va ló sít ja meg, mely nek jo go sí tá -
sá ra a hang fel vé tel elõ ál lí tó já nak van ki zá ró la gos joga.

II. A hangfelvétel – az I. pontban leírt felhasználási
módtól eltérõ – többszörözése

1. A fel hasz ná ló a hang fel vé tel több szö rö zé sé re te kin -
tet tel a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tet meg il le tõ jog dí jat az
aláb bi A), B) pon tok ban le ír tak bár me lyi ke sze rint, vagy la -
go san tel je sít he ti:

A) Áta lány dí jas jo go sí tás

A fel hasz ná ló évi 80 000 Ft + áfa jog díj meg fi ze té se
mel lett sze rez hoz zá já ru lást a hang fel vé te lek több szö rö zé -
sé hez.
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Amennyi ben az éves dí jat a fel hasz ná ló egy összeg ben
és leg ké sõbb 2007. már ci us 31-ig meg fi ze ti, úgy 25% en -
ged mény ben ré sze sül.

Amennyi ben a fel hasz ná ló az éves dí jat négy egyen lõ
rész ben kí ván ja meg fi zet ni, úgy az ese dé kes rész le tet a fel -
hasz ná ló nap tá ri ne gyed éven ként elõ re, leg ké sõbb a nap -
tá ri ne gyed év kez de te elõt ti hó nap hu sza dik nap já ig fi ze ti
meg a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet bank szám lá já ra (Ma gyar
Hang le mez ki adók Szö vet sé ge, OTP XIII. ke rü le ti fiók
11713005-20413435) tör té nõ kész pénz be fi ze tés sel, mely
be fi ze tés bár mely OTP fi ók nál tel je sít he tõ. A be fi ze tést
köve tõen a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet szám lát ál lít ki a
jog díj össze gé rõl a fel hasz ná ló ré szé re.

A fel hasz ná ló a je len pont ban meg je lölt jog díj meg fi ze -
té sé vel hoz zá já ru lást sze rez ah hoz, hogy a hang fel vé te le -
ket je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott ter je de lem -
ben (te hát nem ke res ke del mi for ga lom ba ho za tal cél já ból)
bár mi lyen adat hor do zó ra (szá mí tó gép me rev le me ze, ír ha -
tó CD, DVD stb.) több szö röz ze.

A je len jog díj köz le mény II/A) pont sze rin ti jo go sí tást
vá lasz tó fel hasz ná ló szá má ra a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet
iga zol ványt bo csát ki, mely vagy a több szö rö zést ké szí tõ,
il let ve be mu ta tó ma gán sze mély vagy nyil vá nos hely ne vé -
re szól. A fel hasz ná ló kö te les az iga zol ványt ma gá nál, il -
let ve a nyil vá nos he lyen tar ta ni. Fel hasz ná ló a kö zös jog -
ke ze lõ szer ve zet, il let ve bár mi lyen a több szö rö zé sek jo go -
sí tá sát el len õriz ni kí vá nó ha tó ság szá má ra kö te les az iga -
zol ványt be mu tat ni. Ma gán sze mély ese tén az iga zol vány
ki zá ró lag a sze mé lyi iga zol vánnyal együtt ér vé nyes.

B) Pél dá nyon kén ti jo go sí tás

A fel hasz ná ló min den egyes má so la tért 1600 Ft + áfa/má -
so lat jog dí jat fi zet meg.

A fel hasz ná ló kö te les min den egyes má so lat el ké szí té -
sét meg elõ zõ en írás ban kö zöl ni a kö zös jog ke ze lõ szer ve -
zet tel az ír ha tó CD-re több szö röz ni kí vánt hang fel vé te lek
lis tá ját, meg je löl ve az elõ adó mû vészt, a hang fel vé tel cí -
mét és ki adó ját.

A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet a fel hasz ná ló ál tal meg je -
lölt több szö rö zé sek re te kin tet tel fi ze ten dõ dí jat tar tal ma zó
szám lát el jut tat ja a fel hasz ná ló hoz. A kö zös jog ke ze lõ
szer ve zet hoz zá já ru lá sát ki zá ró lag a jog díj meg fi ze té sét
köve tõen le het meg adott nak te kin te ni, kö vet ke zés kép pen
fel hasz ná ló ki zá ró lag a szám la ki egyen lí té sét köve tõen vé -
gez he ti el a több szö rö zést. A MAHASZ jo go sí tott ír ha tó
hang hor doz ón ként egy da rab szá mo zott ho log ra mos cím -
két bo csát a fel hasz ná ló ren del ke zé sé re, pos tai úton (ajánl -
va) vagy sze mé lyes át adás át vé tel út ján, mely cím két a fel -
hasz ná ló kö te les köz vet le nül az ír ha tó hang hor do zó ra fel -
ra gasz ta ni. A cím ke át adá sát át vé te lét a fel hasz ná ló átvé -
teli el is mer vény alá írá sá val iga zol ja. Amennyi ben a fel -
hasz ná ló a cím két pos tai úton vet te át, úgy a cím ke át vé te -
lét iga zo ló át vé te li el is mer vényt ha la dék ta la nul vissza jut -
tat ja (sze mé lye sen vagy aján lott pos tai kül de mény for má -
já ban) a MA HASZ-hoz. To váb bi cím kék át vé te lé re a fel -
hasz ná ló csak ab ban az eset ben jo go sult, amennyi ben a

ko ráb ban át vett cím kék re vo nat ko zó át vé te li el is mer vé -
nye ket vissza jut tat ta a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet hez. A
cím ke pos tai úton tör té nõ kéz be sí té se ese tén a kö zös jog -
ke ze lõ szer ve zet a kül de mény nek a pos ta ál tal tör té nõ
elveszté séért nem vál lal fe le lõs sé get.

Amennyi ben ezen adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek a
fel hasz ná ló elekt ro ni kus for má ban (Ac cess vagy Ex cel
for má tum ban) tesz ele get, úgy jo go sult a min den en ge dé -
lye zett má so lat után fi ze ten dõ jog díj 200 fo rint tal tör té nõ
csök ken té sé re.

A fen ti dí ja kat a fel hasz ná ló a kö zös jog ke ze lõ szer ve -
zet bank szám lá já ra (Ma gyar Hang le mez ki adók Szövet -
sége, OTP XIII. ke rü le ti fiók 11713005-20413435) tel je sí -
ti át uta lás sal vagy kész pénz be fi ze tés sel, mely be fi ze tés
bár mely OTP fi ók nál tel je sít he tõ. A be fi ze tést köve tõen
a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet szám lát ál lít ki a jog díj össze -
gé rõl a fel hasz ná ló ré szé re.

A má so la tok nem ké szül het nek új ra ír ha tó CD-R-re
(CD-RW) sem bár mi lyen más új ra ír ha tó for má tum ra. A
CD-R-t csak az a sze mély hasz nál hat ja, aki a jog dí jat meg -
fi zet te.

2. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

A je len jog díj köz le mény II/1. A) pont ja alap ján jo go sí -
tott több szö rö zé sek csak 2007. de cem ber 31-ig te kint he -
tõk jo go sí tott nak.

Amennyi ben a fel hasz ná ló a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet
hoz zá já ru lá sa nél kül vég zi a hang fel vé te lek több szö rö zé -
sét, úgy a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet a jog díj utó la gos ér vé -
nye sí té se kor jo go sult több szö rö zött hang fel vé te len ként
300 Ft + áfa össze get kö ve tel ni.

A fel hasz ná lás egyéb fel té te le i rõl a MAHASZ és a fel -
hasz ná lók szer zõ dés ben ál la pod nak meg.

Az en ge dély, il let ve jog díj fi ze tés nél kül vég zett má so -
lás jo go sí tat lan több szö rö zés nek mi nõ sül, mely cse lek -
mény ki me rí ti a Btk. 329/A. §-sal bün tet ni ren delt szer zõi
vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se bûn cse -
lek ményt.

III. A jogdíjközlemény alkalmazásának egyéb feltételei

Je len jog díj köz le mény ha tá lya nem ter jed ki a hang fel -
vé tel ke res ke del mi for ga lom ba ho za tal cél já ból tör té nõ
több szö rö zé sé re. A hang fel vé tel ilyen jel le gû több szö rö -
zé sé hez a hoz zá já ru lást a hang fel vé tel elõ ál lí tó já tól le het
köz vet le nül meg sze rez ni. Ke res ke del mi for ga lom ba ho za -
tal nak mi nõ sül kü lö nö sen a több szö rö zés nagy- vagy kis -
ke res ke del mi bol tok ban, cso mag kül dõ szol gá la ton vagy
in ter ne ten ke resz tül tör té nõ ter jesz té se, il let ve nyil vá nos -
ság szá má ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te le.

Je len jog díj köz le mény szem pont já ból fel hasz ná ló nak
mi nõ sül a több szö rö zést ké szí tõ vagy be mu ta tó ter mé sze -
tes vagy jogi sze mély, il let ve a nyil vá nos hely üze mel te tõ -
je vagy tu laj do no sa, ahol a má so lat meg ta lál ha tó. A hang -
fel vé tel több szö rö zé sé re te kin tet tel fi ze ten dõ jog dí jat a kö -
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zös jog ke ze lõ szer ve zet bár me lyik – az elõb bi ek ben fel so -
rolt – fel hasz ná ló val szem ben egye tem le ge sen jo go sult ér -
vé nye sí te ni, a fel so rolt fel hasz ná lók a jog díj meg fi ze té sért
egye tem le ge sen fe lel nek.

A nyil vá nos he lyen fel lel he tõ má so lat nem te kint he tõ
ma gán cé lú má so lat nak [Szjt. 33.  § (2)–(3) bek. 35.  §
(1)–(3) bek.]. Nyil vá nos nak mi nõ sül min den hely, ahol a
csa lá don és an nak tár sa sá gi, is me rõ si kö rén kí vü li sze mé -
lyek gyûl nek össze [Szjt. 24.  § (3) bek.].

A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog díj meg -
fi ze té sén túl a hang fel vé tel ben fog lalt mû több szö rö zé sé -
hez [Szjt. 18.  § (1) bek.] hoz zá já ru lást kell kér ni a Ma gyar
Szer zõi Jog vé dõ Iro dá tól. A hang fel vé te lek nyil vá nos ság -
hoz köz ve tí té se [Szjt. 77.  § (1) bek.] után fi ze ten dõ jog dí -
jat a nyil vá nos hely üze mel te tõ je kö te les meg fi zet ni az
 ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let ré -
szé re.

IV. A jogdíjközlemény alkalmazásának idõbeli hatálya*

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2007. ja nu ár
1. nap já tól 2007. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.

MAHASZ

————————

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

Bu da pest, 2007. feb ru ár 19.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

* Az Szjt. 90.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás
egyéb fel té te le it tar tal ma zó díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar
Köz löny ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni
 akkor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták,
idõ köz ben le járt.

A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ
Társasága Egyesület Díjszabása

2007.

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.

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 sé re te kin tet tel azon ban az Szjt.
le he tõ vé tet te, hogy a jo go sul tak (a szer zõ vagy jog utó da)
ezen jog rész be ni gya kor lá sát egy erre a cél ra lét re jött szer -
ve zet nek, a HUN GART-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 20%-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, egye di má so la tok,
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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 fel hasz ná lá sá hoz,
e) ki ál lí tás hoz.
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 – amennyi ben
azok szer zõi jog vé de lem alatt áll nak – 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
 során 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, il le 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.

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, 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. Olyan mû vek nél, ame lyek a tan könyv lis tá ra ke rül -
nek, az alap díj ból 35% ked vez ményt kell adni, s a jog dí jat
meg fi zet ni csak a lis tá ra fel ke rü lést kö ve tõ 8 na pon be lül
kell.

16. Ugyan ab ban a mé di um ban tör té nõ is mét lés, újabb
ki adás ese tén, to váb bá több mé di um ban tör té nõ egy ide jû
meg je len te tés ese tén 25% ked vez ményt kell adni.

17. 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.

18. Amennyi ben a fel hasz ná lót több jog cí men is meg -
illeti 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. A tan -
könyv lis tá ra fel ke rü lõ mû vek ese té ben a díj az egyéb ként
meg ál la pí tan dó díj té tel 40%-áig csök kent he tõ.

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

19. 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 2 400 4 600 6 800 9 000 11 000

50 000 4 100 5 900 8 600 12 600 13 800
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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 5 800 7 800 12 600 15 200 16 600

200 000 7 400 9 600 14 600 19 400 19 300

200 000 fe lett 9 000 12 600 17 500 23 100 21 000

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 1 700 3 000 5 600 7 000 10 800

10 000-ig 2 700 5 300 7 800 10 400 15 200

25 000-ig 3 900 7 000 9 800 14 100 21 200

50 000-ig 4 900 9 000 12 400 18 100 27 000

100 000-ig 6 100 11 100 12 900 21 700 32 900

250 000-ig 7 100 12 900 17 600 25 800 38 700

250 000 fe lett 8 200 15 100 19 300 29 900 44 000

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

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig dup la ol da lig

Ft

500 700 1 300 3 200 4 200 6 500

1 000 1 300 2 100 4 700 7 000 12 600

1 500 2 100 3 900 5 900 8 300 12 600

3 000 2 600 4 700 7 000 9 500 14 700

5 000 3 100 5 900 8 300 12 600 17 400

7 500 3 700 6 800 9 300 13 400 19 400

10 000 4 200 8 300 12 600 15 200 23 500

15 000 5 300 9 600 14 100 19 300 27 000

20 000 5 800 10400 15 200 20 600 30 600

30 000 6 500 12 600 17 000 23 500 35 300

50 000 7 000 13 500 19 400 25 800 38 700

75 000 7 600 14 600 20 500 28 500 44 000

100 000 8 400 15 800 22 900 30 600 46 500

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.

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 -
séges.

7. En cik lo pé di ák, tan köny vek 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), pla kát

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 és a
ki ál lí tást hir de tõ pla ká tok cél já ra, me lyet az adott ki ál lí tás
ke re té ben vagy hir de té se cél já ból 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 az zal, 
hogy 70% ked vez ményt kell adni.

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, pla ká ton és az In ter ne ten, ame lyet a mû al ko -
tá sok ke res ke del mi for ga lom ban való ér té ke sí té se cél já ból 
a köz re mû kö dõ auk ci ós (ár ve ré si) há zak, ga lé ri ák 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.

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
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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/mû ven ként

kár tya nap tár A5-ig A5 A4 A3

Ft

2 000 4 400 7 800 10 400 12 900 15 200

3 000 5 600 10 400 12 900 15 200 19 400

5 000 6 600 13 000 15 200 18 100 25 800

7 500 7 800 15 200 19 400 23 500 32 300

10 000 8 800 18 100 23 500 28 200 38 700

25 000 10 000 22 000 27 000 33 600 45 300

50 000 11 000 24 700 32 300 41 200 51 700

100 000 12 200 27 000 37 600 46 900 56 400

250 000 fe lett 13 200 29 400 41 200 51 700 62 200

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 8 800 12 900 25 800 38 700 44 100

100 11 000 38 700 58 100 77 500 96 900

250 13 200 58 100 83 900 109 800 156 500

500 15 400 77 500 116 200 155 000 193 700

1 000 17 600 103 300 155 000 206 600 258 300

2 000 19 800 129 300 193 700 258 300 322 900

3 000 22 100 155 000 232 600 310 100 387 600

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

Kul tu rá lis ren dez vé nyek (szín ház, hang ver seny, fel ol -
va sás stb.) ese té ben 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 net tó kis ke res ke del mi ár 12%-a.

Levelezõlap, dia, diafilm, projektorfólia

A díj a fel hasz ná ló ál tal ter ve zett és a HUNGART ré szé -
re meg adott net tó kis ke res ke del mi 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 1 700 3 000 5 600 7 000

50-ig 2 700 5 100 7 800 10 400

100-ig 3 900 7 000 9 800 14 100

100 fe lett 4 900 9 000 12 400 18 100

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

12 900 25 800 51 700 129 300 258 000 +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
3400 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 -
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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 11 000 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 te le, 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.

Filmben megjelenített mûalkotás

A mû al ko tás film ben tör té nõ meg je le ní té se má sod per -
cen ként 85 Ft.

CD-ROM, videokazetta, DVD

Pél dány szám az aláb bi 
da rab szá mo kig

Ft/al ko tás

100 3 200

500 4 200

1 000 6 300

3 000 10 400

5 000 12 900

7 500 16 800

10 000 20 600

15 000 25 800

20 000 32 300

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%.

Reklámbrosúra, 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 5 500 7 800 10 400 12 900

2 000 8 100 10 400 15 500 19 400

5 000 10 600 12 900 20 600 25 800

10 000 18 200 20 600 25 800 32 300

50 000 23 400 25 800 32 300 41 200

100 000 29 800 32 300 41 400 51 700

100 000 fe lett 37 400 39 900 43 300 54 900

Reklámhirdetés

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 3 000 5 100 6 400 8 000

10 000 4 700 10 400 12 900 15 900

50 000 6 400 19 400 25 800 32 300

100 000 8 100 25 800 38 700 45 300

250 000 9 700 41 200 52 800 64 600

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 25 800 51 700 77 500 90 400 103 300

10-ig 38 700 77 500 116 200 148 500 180 800

50-ig 58 800 116 200 173 800 203 100 232 500

50 fe lett 84 600 161 900 221 900 265 300 300 800

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 1 700 2 200 3 400

500 2 700 3 600 4 500

1 000 5 100 7 000 9 000

5 000 9 000 10 400 12 900

10 000 11 600 15 500 19 400

50 000 fe lett 15 500 20 600 25 800

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 kis ke res ke del mi el adá si ár szá za lé kos ará nyá ban
ke rül meg ál la pí tás ra és a net tó el adá si ár 10%-át te szi ki.
Amennyi ben a kis ke res ke del mi 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 kis ke res ke del mi 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.

2007/21. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1009



Kártya (telefonkártya, bankkártya, klubkártya,
egyéb kártya)

Pél dány szám az 
aláb bi da rab szá mig

Ft

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

500 2 730 3 570 4 500

1 000 5 145 7 035 9 000

5 000 9 030 10 395 12 900

10 000 11 550 15 540 19 400

50 000 fe lett 15 540 20 580 25 800

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
össze ge: 21 000 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
össze ge: 42 000 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 
össze ge: 63 000 Ft;

ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma a
100-at nem éri el, a fi ze ten dõ jog -
díj össze ge: 94 500 Ft;

ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma a
200-at nem éri el, a fi ze ten dõ jog -
díj össze ge: 157 500 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 fi zet ni.

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, 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
kép zõ-, 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
5900 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;
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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
 annak 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 (il let 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 5 300 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 14 000 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 27 600 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 68 900 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 110 300 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 220 600 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 336 000 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma a 500-at
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 430 500 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma az 1000-et 
nem éri el, a le hívások szá má tól
füg get le nül 703 500 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma a 2000-et
nem éri el, a le hí vá sok szá má tól
füg get le nül 798 000 Ft/év

– le hív ha tó mû vek szá ma a 3000-et
nem éri el, a le hívások szá má tól
füg get le nül 892 500 Ft/év

– 3000-nél több mû hív ha tó le, a le -
hí vá sok szá má tól füg get le nül 976 500 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 nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra (,,on de mand”)
hoz zá fér he tõ vé té tel kö zös sza bá lyai, a hoz zá fé rést
biz to sí tó szol gál ta tók fe le lõs sé gé nek 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 le l, 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 -
határozott 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 -
szabásban meg ha tá ro zott fel hasz ná lást is meg va ló sít,
a HUN GART-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
 lefolytatásának 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 zé sét vissza iga zol ni.
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A fen ti jog díj köz le mény 2007. évre vo nat ko zik az zal,
hogy a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel tõl a 2008.
évre vo nat ko zó köz le mény meg je le né sé ig al kal ma zan dó.

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, 2007. feb ru ár 19.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 15. szá má ban ki hir de tett, az akk re di tá ci ós el já rás és kö ve tel mény rend szer rész le tes sza bá lya i ról szó ló
24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 4/2007. (II. 12.) SZMM ren de let 21. §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lye sen:

„a) 12. §-ával meg ál la pí tott 23. §-a (1) be kez dé sé nek r) pont ja,
b) 13. §-a (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 27. §-a (3) be kez dé sé nek o) pont ja,”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

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

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.0539 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


