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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
19/2008. (II. 5.) Korm.

rendelete

egyes sporttárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A Kor mány a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 79.  §-a
(1) be kez dé sé nek c)–h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az olim pi ai köz pon tok ról  szóló 38/2004. (III. 12.)
Korm. ren de let

a) 6.  §-ában a „Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke (a továb -
biak ban: NSH el nö ke)” szö veg rész he lyé be a „sport igaz -
ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg,

b) 7.  §-ában az „az NSH el nö ke” szö veg rész he lyé be az 
„a sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg
lép.

2.  §

(1) A Nem zet Spor to ló ja Cím rõl  szóló 40/2004.
(III. 12.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R1.)

a) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Sport hi va tal
el nö ké nek (a továb biak ban: NSH el nö ke)” szö veg rész he -
lyé be a „sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek” szö veg,

b) 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „az NSH el nö ke” szö -
veg rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ je” szö -
veg,

c) 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Sport hi va tal
(a továb biak ban: NSH)” szö veg rész he lyé be a „sport igaz -
ga tá si szerv” szö veg,

d) 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um
költ ség ve té si fe je zet” szö veg rész he lyé be a „sport igaz ga -
tá si szerv költ ség ve té si fe je ze te” szö veg,

e) 5.  §-ában az „az NSH el nö ké nek” szö veg rész he lyé -
be az „a sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek” szö veg,

f) mel lék le té nek II. pont já ban a „Nem ze ti Sport hi va tal” 
szö veg rész he lyé be a „sport igaz ga tá si szerv” szö veg
lép.
 (2) Az R1. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § A Cím el nye ré sé re ja va sol tak név so rát az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a Kor mány elé ter -
jesz ti.”

3.  §

(1) Az olim pi ai já ra dék ról  szóló 41/2004. (III. 12.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R2.)

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Sport hi va -
tal nak (a továb biak ban: NSH)” szö veg rész he lyé be a
„sport igaz ga tá si szerv nek” szö veg,

b) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az NSH-nak” szö -
veg rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv nek” szö veg,

c) 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az NSH-t” szö veg -
rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szer vet” szö veg,

d) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az NSH-hoz” szö -
veg rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv hez” szö veg,

e) 3.  §-ának (2) és (5) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 10.  §-ában az
„Az NSH” szö veg rész he lyé be az „A sport igaz ga tá si
szerv” szö veg,

f) 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az NSH-nak” szö -
veg rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv” szö veg,

g) 3.  §-ának (4)–(6) be kez dé sé ben, 6.  §-ának
(2)–(5) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az
NSH” szö veg rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv”
szö veg,

h) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az NSH el nö ké hez”
szö veg rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé -
hez” szö veg,

i) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „Az
NSH el nö ke” szö veg rész he lyé be az „A sport igaz ga tá si
szerv ve ze tõ je” szö veg,

j) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az NSH-tól” szö veg -
rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv tõl” szö veg,

k) 11.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az NSH-nál” szö -
veg rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv nél” szö veg
lép.
 (2) Az R2. 1–3. szá mú mel lék le te i nek he lyé be e ren de -
let 1–3. mel lék le tei lép nek.

4.  §

A sport ren dez vé nyek biz ton sá gá ról  szóló 54/2004.
(III. 31.) Korm. ren de let

a) 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Sport hi va tal
el nö ke (a továb biak ban: NSH el nö ke)” szö veg rész he lyé -
be a „sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg,

b) 2.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Sport hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „sport igaz ga tá si szerv” szö veg,
a „Bel ügy mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je zet” szö veg rész
he lyé be a „sport igaz ga tá si szerv költ ség ve té si fe je ze te”
szö veg,

c) 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „az NSH el nö ké hez”
szö veg rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé -
hez” szö veg
lép.
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5.  §

Az ál la mi sport in for má ci ós rend szer rõl  szóló 166/2004. 
(V. 21.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R3.)

a) 1.  §-ában a „Nem ze ti Sport hi va tal nak (a továb biak -
ban: NSH)” szö veg rész he lyé be a „sport igaz ga tá si szerv -
nek” szö veg,

b) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 4.  §-ának (1)–(5) és (7) be kez dé sé ben, 5.  §-a (1) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 5.  §-ának (4)–(6) be -
kez dé sé ben, 9.  §-ában és 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
„az NSH” szö veg ré szek he lyé be az „a sport igaz ga tá si
szerv” szö veg,

c) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben, 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 9.  §-ában az „Az NSH”
szö veg rész he lyé be az „A sport igaz ga tá si szerv” szö veg,

d) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Gyer mek-, If jú sá gi és
Sport mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg
lép.

6.  §

A sport or vos lás sza bá lya i ról és a sport egész ség ügyi há -
ló zat ról  szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. ren de let
4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Sport hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „sport igaz ga tá si szerv” szö veg, a „Nem -

ze ti Sport hi va tal el nö ke” szö veg rész he lyé be a „sport igaz -
ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg lép.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba; egy ide jû leg a ha tá lyát vesz ti az R1. 2.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „2004. már ci us 31-ig” szö veg rész, az
R2. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, a sport te -
rü le tén ké pe sí tés hez kö tött te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz
szük sé ges ké pe sí té sek jegy zé ké rõl  szóló 157/2004.
(V. 18.) Korm. ren de let 3.  §-a, az R3. 5.  §-a (1) be kez dé sé -
nek elsõ mon da ta, to váb bá a Nem ze ti Sport hi va tal fel -
ügye le té nek vál to zá sá val össze füg gés ben szük sé ges, va la -
mint egyes sport tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 171/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let.
 (2) Ha tá lyát vesz ti az Or szá gos Lab da rú gó pá lya Lé te sí -
té si Prog ram ke re té ben meg va ló su ló be ru há zá sok tá mo ga -
tá sá ról szó ló 363/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let
1–3. mel lék le te.
 (3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha tá -
lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 41/2004. (III. 12.) Korm. ren de let hez

KÉRELEM

a sportról  szóló 2004. évi I. tör vény alapján folyósítandó olimpiai járadékhoz

1. A ké rel me zõ neve: .......................................................................................................................................................

2. Le ány ko ri neve: ...........................................................................................................................................................

3. Szü le té si he lye, ide je (év, hó, nap): .............................................................................................................................

4. Any ja le ány ko ri neve: ..................................................................................................................................................

5. Ál lam pol gár sá ga: .........................................................................................................................................................

6. Lak cí me: ......................................................................................................................................................................

7. Adó azo no sí tó jele: .......................................................................................................................................................

8. Olim pi ai, Pa ra lim pi ai Já té ko kon, a Si ke tek Vi lág já té ka in vagy 1984. évi „A” ka te gó ri ás nem zet kö zi ver se nyen el ért
elsõ/má so dik/har ma dik he lye zés (a meg fe le lõ, il let ve vá lasz tott rész alá hú zan dó) meg szer zé sé nek ide je (több elsõ
he lye zés ese tén azok meg szer zé sé nek idõ pont ját kü lön fel tün tet ve): .........................................................................

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

A fen ti ada to kon túl meg ad hat ja még le ve le zé si cí mét (amennyi ben az más, mint a lak cí me) és te le fon szá mát:
Le ve le zé si cím: .................................................................................................................................................................
Te le fon szám: .....................................................................................................................................................................

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a fen ti ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Tu do má sul ve szem,
hogy a va lót lan adat szol gál ta tás ból ere dõ kárt kö te les va gyok meg té rí te ni. Tu do má sul ve szem to váb bá, hogy az 1., 5., 6., 
7. pont ban rög zí tett ada tok ban be kö vet ke zõ vál to zást – a vál to zást kö ve tõ 8 na pon be lül – kö te les va gyok az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um nak be je len te ni.
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Hoz zá já ru lok, hogy az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um – a já ra dék meg ál la pí tá sa és fo lyó sí tá sa cél já -
ból – a ké re lem ben fel tün te tett sze mé lyes ada ta i mat az adat ke ze lés re vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint ke zel je, az ada to -
kat a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság gal, a Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság gal, il let ve a Fo gya té ko sok Nem ze ti Sport szö vet sé -
gé vel egyez tes se, va la mint az ada tok ban be kö vet ke zett eset le ges vál to zá so kat a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé -
nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer vé nél el len õriz ze.

Ké rem a já ra dék havi össze gét a
a)..................................................................................................................................................... hitelintézetnél ve ze tett
.........................................................................................................................................szá mú szám lá ra át utal ni, vagy a
b) ....................................................................................................................................................... postai cím re kül de ni.

Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap
......................................................

alá írás”

2. melléklet a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 41/2004. (III. 12.) Korm. ren de let hez

KÉRELEM

a sportról  szóló 2004. évi I. tör vény alapján folyósítandó özvegyi járadékhoz

1. A ké rel me zõ neve: .......................................................................................................................................................

2. Le ány ko ri neve: ...........................................................................................................................................................

3. Szü le té si he lye, ide je (év, hó, nap): .............................................................................................................................

4. Any ja le ány ko ri neve: ..................................................................................................................................................

5. Ál lam pol gár sá ga: .........................................................................................................................................................

6. Ál lan dó la kó he lyé nek címe: .........................................................................................................................................

7. Adó azo no sí tó jele: .......................................................................................................................................................

8. El hunyt há zas tár sá nak neve: ........................................................................................................................................

9. Olim pi ai, Pa ra lim pi ai Já té ko kon, a Si ke tek Vi lág já té ka in vagy 1984. évi „A” ka te gó ri ás nem zet kö zi ver se nyen el ért
   he lye zés meg szer zé sé nek ide je (több elsõ he lye zés ese tén azok meg szer zé sé nek idõpontját külön feltüntetve): ......
  ........................................................................................................................................................................................

A fen ti ada to kon túl meg ad hat ja még le ve le zé si cí mét, il let ve te le fon szá mát:
Le ve le zé si cím: .................................................................................................................................................................
Te le fon szám: .....................................................................................................................................................................

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a fen ti ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Nyi lat ko zom, hogy né -
hai ............................................................ olim pi ai ér mes sel ha lá la kor és az azt meg elõ zõ hat hó nap ban an nak há zas -
tár sa ként, kö zös ház tar tás ban él tem. Tu do má sul ve szem, hogy a va lót lan adat szol gál ta tás ból ere dõ kárt kö te les va gyok
meg té rí te ni. Tu do má sul ve szem to váb bá, hogy az 1., 5., 6., 7. pont ban rög zí tett ada tok ban be kö vet ke zõ vál to zást – a vál -
to zást kö ve tõ 8 na pon be lül – kö te les va gyok az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um nak be je len te ni.

Hoz zá já ru lok, hogy az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um – a já ra dék meg ál la pí tá sa és fo lyó sí tá sa cél já -
ból – a ké re lem ben fel tün te tett sze mé lyes ada ta i mat az adat ke ze lés re vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint ke zel je, az ada to -
kat a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság gal, a Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság gal, il let ve a Fo gya té ko sok Nem ze ti Sport szö vet sé -
gé vel egyez tes se, va la mint az ada tok ban be kö vet ke zett eset le ges vál to zá so kat a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé -
nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer vé nél el len õriz ze.

Ké rem a já ra dék havi össze gét a
a)..................................................................................................................................................... hitelintézetnél ve ze tett
.........................................................................................................................................szá mú szám lá ra át utal ni, vagy a
b) ....................................................................................................................................................... postai cím re kül de ni.

Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap
................................................

alá írás”
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3. melléklet a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 41/2004. (III. 12.) Korm. ren de let hez

KÉRELEM

a sportról  szóló 2004. évi I. tör vény alapján folyósítandó edzõi járadékhoz

 1. Az edzõ neve: .............................................................................................................................................................
 2. Le ány ko ri neve: .........................................................................................................................................................
 3. Szü le té si he lye, ide je (év, hó, nap): ...........................................................................................................................
 4. Any ja le ány ko ri neve: ................................................................................................................................................
 5. Ál lam pol gár sá ga: .......................................................................................................................................................
 6. Ál lan dó la kó he lyé nek címe: .......................................................................................................................................
 7. Adó azo no sí tó jele: .....................................................................................................................................................
 8. Olim pi ai, Pa ra lim pi ai Já té ko kon, a Si ke tek Vi lág já té ka in vagy 1984. évi „A” ka te gó ri ás nem zet kö zi ver se nyen el ért
    he lye zés meg szer zé sé nek ide je (több elsõ he lye zés ese tén azok meg szer zé sé nek idõ pont ját kü lön fel tün tet ve): ....
   ......................................................................................................................................................................................
 9. Az ér mes neve: ...........................................................................................................................................................
10. Le ány ko ri neve: .........................................................................................................................................................
11. Szü le té si he lye, ide je (év, hó, nap): ...........................................................................................................................
12. Any ja le ány ko ri neve: ................................................................................................................................................
13. Ál lam pol gár sá ga: .......................................................................................................................................................
14. Lak cí me: ....................................................................................................................................................................
    Az edzõ a fen ti ada to kon túl meg ad hat ja le ve le zé si cí mét, il let ve te le fon szá mát:
    Le ve le zé si cím: ..........................................................................................................................................................
    Te le fon szám: ..............................................................................................................................................................
15. Az ér mes tá mo gat ja.1

16. A szö vet ség tá mo gat ja.2

(A kö vet ke zõ részt egyet ér tés ese tén az ér mes töl ti ki.)
Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a fen ti ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Nyi lat ko zom,
hogy ..................................................................................... edzõ a 8. pont ban meg ha tá ro zott ver seny re fel ké szí -
tett/való fel ké szí té sem ben a ver senyt meg elõ zõ en köz vet le nül, egy évig fo lya ma to san köz re mû kö dött. Tu do má sul ve -
szem, hogy a va lót lan adat szol gál ta tás ból ere dõ kárt kö te les va gyok meg té rí te ni.

(A kö vet ke zõ részt csak az edzõ írja alá.)
Tu do má sul ve szem, hogy az 1., 5., 6., 7. pon tok ban rög zí tett ada tok ban be kö vet ke zõ vál to zást – a vál to zást kö ve tõ 8 na -
pon be lül – kö te les va gyok az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um nak be je len te ni.

(A kö vet ke zõ részt az ér mes és az edzõ írja alá.)
Hoz zá já ru lok, hogy az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um – a já ra dék meg ál la pí tá sa és fo lyó sí tá sa cél já -
ból – a ké re lem ben fel tün te tett sze mé lyes ada ta i mat az adat ke ze lés re vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint ke zel je, az ada to -
kat a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság gal, a Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság gal, il let ve a Fo gya té ko sok Nem ze ti Sport szö vet sé -
gé vel, va la mint az ada tok ban be kö vet ke zett eset le ges vál to zá so kat a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer vé nél el len õriz ze.

(A kö vet ke zõ részt csak az edzõ töl ti ki.)
Ké rem a já ra dék havi össze gét a
a)..................................................................................................................................................... hitelintézetnél ve ze tett
.........................................................................................................................................szá mú szám lá ra át utal ni, vagy a
b) ....................................................................................................................................................... postai cím re kül de ni.

Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap

........................................................ ......................................................
ér mes alá írá sa szö vet ség el nö ke

........................................................ ......................................................
MOB/MPB/FONESZ el nö ke edzõ alá írá sa

1 Az ér mes a nyom tat vány alá írá sá val iga zol ja az edzõ ké rel mé nek tá mo ga tá sát.
2 A szö vet ség el nö ke a nyom tat vány alá írá sá val iga zol ja az edzõ ké rel mé nek tá mo ga tá sát.”



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter,
valamint a környezetvédelmi 

és vízügyi miniszter
6/2008. (II. 5.) EüM–KvVM

együttes rendelete

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek

korlátozásáról  szóló
41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet

módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  §-a (4) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban és a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va, a
kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes ké szít -
mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá to zá sá ról
 szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:

„3/A.  § (1) Az 1. szá mú mel lék let 52.3. pont ja sze rin ti
el já rást al kal ma zók ezen el já rá sok ról, to váb bá az ott em lí -
tett sze rek gyár tói, for gal ma zói, fog lal ko zás sze rû fel hasz -
ná lói és im por tõ rei ezen ké szít mé nyek rõl be je len tést tesz -
nek az Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té zet nek (a továb -
biak ban: OKBI). Az OKBI nyil ván tar tást ve zet

a) az 1. szá mú mel lék let 52.3. pont já nak c) al pont ja
sze rin ti el té ré sek alá tar to zó fo lya ma tok ról, és a ben nük
fel hasz nált vagy be lõ lük fel sza ba du ló PFOS mennyi sé gé -
rõl,

b) a PFOS-tar tal mú meg lé võ tûz ol tó hab-kész le tek rõl.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás tar tal má ról az

OKBI az egész ség ügyi mi nisz ter út ján tá jé koz tat ja az
 Európai Bi zott sá got.”

2.  §

Az R. 4.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(6) Ez a ren de let a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi
XXV. tör vénnyel együtt az egyes ve szé lyes anya gok és ké -

szít mé nyek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak
kor lá to zá sa i ra vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de le ti és
köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl  szóló, 1976. jú -
li us 27-i 76/769/EGK ta ná csi irány elv nek – az irány elv
I. szá mú mel lék le té nek 29. pont ja ki vé te lé vel –, va la mint
az ezt mó do sí tó 79/663/EGK, 82/806/EGK, 82/828/EGK,
83/264/EGK, 83/478/EGK, 85/467/EGK, 85/610/EGK,
89/677/EGK, 89/678/EGK, 91/157/EGK, 91/173/EGK,
91/338/EGK, 91/339/EGK, 91/659/EGK, 94/27/EK,
94/48/EK, 94/60/EK, 96/55/EK, 97/10/EK, 97/16/EK,
97/56/EK, 97/64/EK, 1999/43/EK, 1999/51/EK,
1999/77/EK, 2001/41/EK, 2001/90/EK, 2001/91/EK,
2002/45/EK, 2002/61/EK, 2002/62/EK, 2003/2/EK,
2003/3/EK, 2003/11/EK, 2003/34/EK, 2003/36/EK,
2003/53/EK, 2004/21/EK, 2004/96/EK, 2004/98/EK,
2005/59/EK, 2005/69/EK, 2005/84/EK, 2006/122/EK
irány el vek nek való meg fe le lést szol gál ja.”

3.  §

Az R. 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) Az 1. szá mú mel lék let 52.1. pont já ban fog lal tak tól
el té rõ en a 2006. de cem ber 27. elõtt for ga lom ba ho zott,
ezen elõ írásoknak meg nem fe le lõ tûz ol tó ha bo kat 2011.
jú ni us 27-ig le het fel hasz nál ni.”

4.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rin ti
52. pont tal egé szül ki.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. jú ni us 27-én lép ha tály ba, és a
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

 (2) Ez a ren de let az egyes ve szé lyes anya gok és ké szít -
mé nyek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak kor -
lá to zá sa i ra vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de le ti és köz -
igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl  szóló 76/769/EGK
ta ná csi irány elv 30. mó do sí tá sá ról (per flu or ok tán-szul fo -
ná tok)  szóló, 2006. de cem ber 12-i 2006/122/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gál ja.

Dr. Hor váth Ág nes s. k., Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter
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Melléklet a 6/2008. (II. 5.) EüM–KvVM együttes rendelethez

[Ve gyi anyag
anyag cso port,

il let ve ké szít mény meg ne ve zé se
Kor lá to zás te rü le te, mód ja]

„52. per flu or ok tán-szul fo ná tok
(PFOS) C8F17SO2X.
[X = OH, fém só (O-M+),
ha lo ge nid, amid és egyéb szár ma zé kok,
be le ért ve a po li me re ket]

52.1. Nem hoz ha tók for ga lom ba anyag ként, il let ve
nem hasz nál ha tók fel ké szít mé nyek össze te võ je ként
0,005 tö meg szá za lé kot el érõ vagy azt meg ha la dó
kon cent rá ci ó ban.

52.2. Nem hoz ha tók for ga lom ba fél kész ter mé kek -
ben vagy áru cik kek ben, vagy azok ré sze i ben, ha a
PFOS-kon cent rá ció el éri vagy meg ha lad ja a 0,1 tö -
meg szá za lé kot a struk tu rá li san vagy mik ro struk tu rá -
li san kü lön ál ló, PFOS-t tar tal ma zó tö meg
vo nat ko zá sá ban szá mít va, vagy tex tí li ák vagy egyéb
be vont anya gok ese té ben, ha a PFOS mennyi sé ge
 eléri vagy meg ha lad ja a be vont anyag 1 µg/m2 ér té -
ket.

52.3. Az 52.1. és az 52.2. al pont nem al kal ma zan dó
a kö vet ke zõ cik kek re, il let ve az azok el ké szí té sé hez
szük sé ges anya gok ra és ké szít mé nyek re:

a) fény ál ló vagy fény vissza ve rõ ré te gek fo to li tog rá -
fi ai el já rá sok ban,

b) fil mek hez, pa pí rok hoz vagy nyom da ipa ri kli sék -
hez al kal ma zott fo to grá fi ai ré te gek,

c) nem de ko ra tív, ke mény króm (VI) be vo nat hoz 
al kal ma zott pá rát la ní tó el já rá sok, és a sza bá lyo zott
gal va ni zá ló rend sze rek ben al kal ma zott ned ve sí tõ
sze rek, amennyi ben a kör nye zet be ki bo csá tott
PFOS-mennyi ség mi ni ma li zált – a kör nye zet -
szennye zés in teg rált meg elõ zé sé rõl és csök ken té sé rõl 
 szóló, 1996. szep tem ber 24-i 96/61/EK ta ná csi irány -
elv ke re té ben ki dol go zott el ér he tõ leg jobb tech ni kák
tel jes körû al kal ma zá sá val,

d) légi köz le ke dés ben hasz ná la tos hid ra u li kus fo lya -
dé kok.

52.4. Az 52.1. és 52.2. al pon tot a mo só- és tisz tí tó -
sze rek rõl  szóló, 2004. már ci us 31-i 648/2004/EK 
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let sé rel me nél kül 
kell al kal maz ni.”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2008. (II. 5.) KvVM

rendelete

a természetvédelmi kezelési tervek
készítésére, készítõjére és tartalmára

vonatkozó szabályokról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
36.  § (4) be kez dé sé ben és 85.  § b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § b) 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:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv: a vé dett ter mé sze ti 

te rü let [a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör -
vény (a továb biak ban: Tvt.) 4.  § g) pont] és ter mé sze ti
ér té kei meg óvá sát, fenn tar tá sát, hely re ál lí tá sát, va la -
mint be mu ta tá sát szol gá ló ter mé szet vé del mi ke ze lé si
mó do kat, to váb bá – egye bek mel lett gaz da sá gi, gaz dál -
ko dá si te vékenységekre vo nat ko zó – kor lá to zá so kat, ti -
lal ma kat és egyéb kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó do ku -
men tum, amely a ter ve zé si te rü let vo nat ko zá sá ban elõ -
írásokat ál la pít meg,

b) ter ve zé si te rü let: vé dett ter mé sze ti te rü let, vé det té
nyil vá ní tá si el já rás alá vont te rü let vagy ezek rész te rü le te,
amely re a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv ké szül.

2.  §

(1) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv tar tal mi ele me it
e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

(2) Ha a ter ve zé si te rü let nem ze ti park, a ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si terv tar tal maz za a kü lön jog sza bály sze rin ti, 
nem ze ti par kok ra vo nat ko zó öve ze ti be so ro lást.

Az országos jelentõségû
védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi

kezelési terv elkészítése

3.  §

(1) Az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let re
vo nat ko zó ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv elõ ké szí té sé ért
az a nem ze ti park igaz ga tó ság (a továb biak ban: igaz ga tó -
ság) fe le lõs, amely nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mû kö dé si te rü le tén a ter ve zé si te rü let ta lál ha tó.

(2) Az igaz ga tó ság a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv
elõ ké szí té se so rán szer kesz tett, a ter ve zé si te rü let le ha tá -
ro lá sát meg je le ní tõ tér kép be  való be te kin tést szék he lyén
biz to sít ja.

4.  §

(1) Az igaz ga tó ság a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv ter -
ve ze té re vo nat ko zó an be szer zi a ter ve zé si te rü let tel érin -
tett

a) köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei,

b) te le pü lé si ön kor mány za tok,

c) tu laj do no sok, va gyon ke ze lõk, gaz da sá gi te vé keny -
sé get foly ta tók

vé le mé nyét.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv ter ve ze té vel kap -
cso lat ban a ter mé szet vé del mi cél ra ala kult tár sa dal mi és
ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek is jo go sul tak vé le ményt
nyil vá ní ta ni.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ér de ké ben az igaz ga -
tó ság írás ban meg ke re si az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze -
rin ti szer ve ket, és meg kül di ré szük re a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si terv ter ve ze tét. A ter ve zet tel kap cso lat ban a szer -
vek – te vé keny sé gi kö rü ket érin tõ en – 30 na pon be lül jo -
go sul tak vé le ményt adni.

(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott szer vek 
vé le mé nyét a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv ter ve ze té nek
vég le ge sí té se so rán figye lembe kell ven ni, ki vé ve ha az
ab ban fog lal tak a ter mé szet vé del mi cé lok meg -
valósításával el len té te sek. Vé le mény el té rés ese tén meg
kell kí sé rel ni a vé le mény kü lönb ség egyez te tés út ján tör té -
nõ meg szün te té sét.

(5) Az (1) be kez dés c) pont já ban fel so rol tak vé le mé nyé -
nek meg is me ré se, to váb bá a (2) be kez dés ben fog lal tak ér -
vé nye sí té se ér de ké ben a ter ve zé si te rü let tel érin tett te le pü -
lé si ön kor mány zat és az igaz ga tó ság a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si terv ter ve ze tét a hir de tõ táb lá já ra 30 nap ra ki füg -
gesz ti, va la mint ez zel egy ide jû leg a hi va ta los hon lap ján is
köz zé te szi. A ki füg gesz tés nap já tól szá mí tott 45 na pon be -
lül a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv ter ve ze té re az (1) be -
kez dés c) pont ja sze rin ti sze mé lyek, il let ve a (2) be kez dés
sze rin ti szer ve ze tek is ész re vé telt te het nek.

5.  §

(1) Az igaz ga tó ság a 4.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint
elõ ké szí tett ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv ter ve ze tét fel -
ter jesz ti a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter nek
(a továb biak ban: mi nisz ter).

(2) A fel ter jesz tés ben rög zí te ni kell a 4.  § (4) be kez dé se
sze rin ti egyez te tés té nyét, a kép vi selt ál lás pon to kat és
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azok in do ka it, va la mint az egyez te tés el le né re fenn ma radt
vé le mény el té rést.

(3) Amennyi ben a ter ve zé si te rü let ter mé szet vé del mi
ol ta lom alatt nem álló te rü let, a ter mé szet vé del mi ke ze lé si
terv ter ve ze tét a te rü let vé det té nyil vá ní tá sá ra vo nat ko zó
Tvt. 25.  § (8) be kez dé se sze rin ti ja vas lat tal együtt kell fel -
ter jesz te ni.

A helyi jelentõségû védett természeti területre vonatkozó
természetvédelmi kezelési terv elkészítése

6.  §

Az igaz ga tó ság a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek,
fõ jegy zõ jé nek meg ke re sé se ese tén a he lyi je len tõ sé gû te -
rü let vé det té nyil vá ní tá sá ról  szóló ön kor mány za ti ren de -
let be fog lalt ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv ter ve ze tét
szak mai szem pon tok sze rint vé le mé nye zi.

A természetvédelmi kezelési terv felülvizsgálata,
módosítása

7.  §

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vet szük ség sze rint, de
leg alább tíz éven ként fe lül kell vizs gál ni, és – amennyi ben
in do kolt – e ren de let elõ írásai sze rint mó do sí ta ni kell.

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg a ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter -
vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

(2) E ren de let ren del ke zé se it azon fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell, ame lyek ben a ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si terv vé le mé nye zés re bo csá tá sá ra még nem
ke rült sor.

(3) Az e ren de let hatályba lépése elõtt lé te sí tett vé dett
ter mé sze ti te rü le ten lévõ erdõ ese té ben a te rü let elsõ ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé nek hatályba lépésekor ér vé -
nyes – a mi nisz ter egyet ér té sé vel meg ál la pí tott – kör ze ti
er dõ terv ben fog lal tak az er dõ terv ér vé nyes sé gé nek vé gé ig
ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv nek te kin ten dõk.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelethez

A természetvédelmi kezelési terv tartalmi
követelményei

1. Ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

A fe je zet a ter ve zé si te rü le ten kí vá na tos és el éren dõ cél -
ál la po tot, il let ve az el éren dõ ter mé szet vé del mi cé lok meg -
fo gal ma zá sát tar tal maz za tö mö ren, kö zért he tõ en, pon tok -
ba szed ve. Egyes (pl. vé dett vagy fo ko zot tan vé dett) ter -
mé sze ti ér té kek re vo nat ko zó spe ci á lis cél ki tû zé sek, cél ál -
la po tok ki emel he tõk. Ál ta lá nos jel le gû és rész le te sen meg -
ha tá ro zott cél ki tû zé sek egy aránt ré szét ké pez he tik az 1. fe -
je zet nek. A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv kö te le zõ en elõ -
írt fe lül vizs gá la ti idõ sza kán (tíz éven) be lül meg -
valósítandó ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek ese tén meg
kell je löl ni az adott cél ki tû zés el éré sé nek ter ve zett ide jét.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

A fe je zet az 1. fe je zet ben meg ha tá ro zott ter mé szet vé -
del mi cél ki tû zé sek, il let ve cél ál la pot el éré se ér de ké ben
kö ve ten dõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si irány el ve ket, il let ve
a cél ál la pot el éré se esz kö ze i nek ál ta lá nos jel le gû meg ha tá -
ro zá sát tar tal maz za tö mö ren, kö zért he tõ en, pon tok ba
szed ve.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A fe je zet ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá -
sok és ti lal mak rész le tes, nor ma tív jel le gû meg ha tá ro zá sát
tar tal maz za, a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek nek és a ter -
mé szet vé del mi stra té gi ák nak meg fele lõen. Mû ve lé si ág -
hoz köt he tõ, il let ve a ter ve zé si te rü let egé szén ér vé nye sü -
lõ, adott te vé keny sé gi kör re vo nat ko zó, vagy ter mé sze ti,
táji ér ték tí pus hoz köt he tõ elõ írásokat kü lön-kü lön, e fe je -
zet 3.1. és 3.2. pont já ban kell meg ha tá roz ni a ter ve zé si te -
rü let sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével.

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

Föld ta ni, fel szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té kek, bar lan gok
vé del me

A ter ve zé si te rü le ten elõ for du ló vé dett, fo ko zot tan vé -
dett föld ta ni, fel szín al ak ta ni ér té kek meg õr zé sé re – bar -
lang ese té ben a bar lang ra ha tást gya kor ló fel szín re – vo -
nat ko zó ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok
és ti lal mak meg ha tá ro zá sa.

Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
A ter ve zé si te rü le ten meg õr zen dõ, il let ve a ter ve zé si

te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti ér té kek fenn ma ra dá sa
szem pont já ból je len tõs élõ he lyek re vo nat ko zó ter mé -
szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak
meg ha tá ro zá sa.
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Fa jok vé del me

A ter ve zé si te rü le ten elõ for du ló vé dett, fo ko zot tan vé -
dett, to váb bá ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs
egyéb nö vény- és ál lat fa jok, il let ve élet kö zös sé ge ik meg -
õr zé sé re, élet fel té te le ik biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ter mé szet -
vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak meg ha -
tá ro zá sa.

Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó táji ér té kek és kul túr tör -
té ne ti ér té kek meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra vo nat ko zó elõ -
írások, ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok,
ti lal mak meg ha tá ro zá sa.

Lá to ga tás

A ter ve zé si te rü let re  való be lé pés re, il let ve az ott-tar -
tóz ko dás ra vo nat ko zó elõ írások, kor lá to zá sok meg ha tá -
ro zá sa.

Ok ta tás és be mu ta tás

A ter ve zé si te rü le ten foly ta tott ter mé szet vé del mi célú
ok ta tás ra, ne ve lés re, a ter mé sze ti ér té kek, te rü le tek, tá jak
be mu ta tá sá ra, il let ve az eh hez kap cso ló dó te vé keny sé gek -
re vo nat ko zó elõ írások, kor lá to zá sok és ti lal mak meg ha tá -
ro zá sa.

Ku ta tás, vizs gá la tok

A ter ve zé si te rü le ten ter mé szet vé del mi és egyéb cél ból
vég zett ku ta tá si te vé keny ség re vo nat ko zó elõ írások, kor -
lá to zá sok és ti lal mak meg ha tá ro zá sa.

Te rü let- és föld hasz ná lat

A ter ve zé si te rü let ré szé re vagy egé szé re ki ter je dõ gaz -
dál ko dá si, gaz da sá gi, köz le ke dé si, ipa ri, bá nyá sza ti, épí té -
si, vad gaz dál ko dá si stb. te vé keny sé gek re, a fel so rol tak kal
kap cso la tos fej lesz té sek re vo nat ko zó elõ írások, kor lá to zá -
sok és ti lal mak meg ha tá ro zá sa.

Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra

A Tvt. 36.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ter mé szet -
vé del mi ke ze lést szol gá ló lé te sít mé nyek re vo nat ko zó elõ -
írások, eset le ges kor lá to zá sok és ti lal mak meg ha tá ro zá sa.

3.2. Mû ve lé si ág hoz, il let ve föld hasz ná la ti mód hoz köt -
he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti -
lal mak

Szán tó mû ve lé si ágú te rü le tek ke ze lé se

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti, táji ér té kek
meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra vo nat ko zó olyan ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak meg ha tá -
ro zá sa, ame lyek a szán tó mû ve lé si ág ban lévõ te rü le tek re
és az ott vég zett te vé keny sé gek re vo nat koz nak.

Gyep (rét és le ge lõ) mû ve lé si ágú te rü le tek ke ze lé se

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti, táji ér té kek
meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra vo nat ko zó olyan ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak meg ha tá -
ro zá sa, ame lyek a gyep mû ve lé si ág ban lévõ te rü le tek re és
az ott vég zett te vé keny sé gek re vo nat koz nak.

Szõ lõ, kert és gyü möl csös mû ve lé si ágú te rü le tek ke ze -
lé se

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti, táji ér té kek
meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra vo nat ko zó olyan ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak meg ha tá -
ro zá sa, ame lyek a szõ lõ és gyü möl csös mû ve lé si ág ban
lévõ te rü le tek re és az ott vég zett te vé keny sé gek re vo nat -
koz nak.

Ná das mû ve lé si ágú te rü le tek ke ze lé se

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti, táji ér té kek
meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra vo nat ko zó olyan ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak meg ha tá -
ro zá sa, ame lyek a ná das mû ve lé si ág ban lévõ te rü le tek re
és az ott vég zett te vé keny sé gek re vo nat koz nak.

Er dõk ke ze lé se

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti, táji ér té kek
meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra vo nat ko zó olyan ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak meg ha tá -
ro zá sa, ame lyek az erdõ mû ve lé si ág ban lévõ, vagy az er -
dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vény
ha tá lya alá tar to zó, az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár ban
er dõ ként nyil ván tar tott te rü le tek re és az ott vég zett te vé -
keny sé gek re vo nat koz nak.

Fá sí tott te rü let mû ve lé si ágú te rü le tek ke ze lé se

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti, táji ér té kek
meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra vo nat ko zó olyan ter mé szet -
vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak meg -
ha tá ro zá sa, ame lyek a fá sí tott te rü let mû ve lé si ág ban
lévõ te rü le tek re és az ott vég zett te vé keny sé gek re vo -
nat koz nak.

Ha las tó mû ve lé si ágú te rü le tek ke ze lé se

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti, táji ér té kek
meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra vo nat ko zó olyan ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak meg ha tá -
ro zá sa, ame lyek a ha las tó mû ve lé si ág ban lévõ te rü le tek re
és az ott vég zett te vé keny sé gek re vo nat koz nak.

Mû ve lés alól ki vett te rü le tek ke ze lé se

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti, táji ér té kek
meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra vo nat ko zó olyan ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak tö mör,
köz érthetõ meg fo gal ma zá sa, ame lyek a ter ve zé si te rü le ten 
ta lál ha tó, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki vett mû -
ve lé si ágú te rü le tek hez köt he tõk, il let ve az ott vég zett te -
vé keny sé gek re ér tel mez he tõk.

A ter ve zé si te rü le ten ta lál ha tó be épí tett, il let ve be épí -
tés re szánt te rü le tek ter mé sze ti és táji, te le pü lés ké pi, te -
le pü lés szer ke ze ti, zöld fe lü le ti ér té ke i nek meg õr zé sé re,
fenn tar tá sá ra vo nat ko zó olyan ter mé szet vé del mi, táj vé -
del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak is itt ke -
rül nek meg ha tá ro zás ra, ame lyek a be épí tett, be épí tés re
szánt te rü le tek re és az ott vég zett te vé keny sé gek re vo -
nat koz nak.
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint a földmûvelésügyi

és vidékfejlesztési miniszter
8/2008. (II. 5.) ÖTM–FVM

együttes rendelete

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
 az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból,

 az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alapból, valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi

Eszközbõl származó támogatásokhoz kapcsolódó
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának 

rendjérõl  szóló
21/2007. (VIII. 23.) MeHVM–FVM együttes rendelet

módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 53.  § (7) be kez dé sé ben, va la -
mint az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény
59.  § (10) be kez dé sé ben meg ál la pí tott fel adat kör ben, to -
váb bá a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben – a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 

(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ál la pí tott
fe le lõs sé gi kö ré ben el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai
Szo ci á lis Alap ból, a Ko hé zi ós Alap ból, az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból, va la mint a
Ha lá sza ti Ori en tá ci ós Pénz ügyi Esz köz bõl szár ma zó tá -
mo ga tá sok hoz kap cso ló dó egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl  szóló 21/2007.
(VIII. 23.) MeHVM–FVM együt tes ren de let mel lék le te
he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, majd az ezt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k., Gráf Jó zsef s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter  mi nisz ter
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Melléklet a 8/2008. (II. 5.) ÖTM–FVM együttes rendelethez

„Mel lék let a 21/2007. (VIII. 23.) MeHVM–FVM együt tes ren de let hez

In téz ke dé sek, kom po nen sek, il let ve ked vez mé nye zet tek, ame lyek ese té ben, il let ve ame lyek szá má ra fej lesz té si tá mo -
ga tás pá lyáz ta tás nél kül nyújt ha tó:

Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram

Tér sé gi inf ra struk tú ra és te le pü lé si kör -
nye zet fej lesz té se

– –

A hu mán erõ for rás-fej lesz tés re gi o ná lis
dimen ziójának erõ sí té se

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil szer -
ve ze tek ka pa ci tás épí té se
1. Kom po nens: A he lyi köz igaz ga tás
kapa citásépítése kép zé si prog ra mok ré vén

Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont; regio -
nális köz igaz ga tá si hi va ta lok

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil szer -
ve ze tek ka pa ci tás épí té se
2. Kom po nens: A te rü let fej lesz tés ben
érin tett in téz mé nyek, valamint a ci vil sze -
rep lõk ka pa ci tás épí té se

VÁTI Kht.

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil szer -
ve ze tek ka pa ci tás épí té se
3. Kom po nens: Re gi o ná lis és kis tér sé gi
szin tû együtt mû kö dé sek ösz tön zé se

re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök sé gek, 
Ba la ton In teg rá ci ós Kht.



Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

3.2. He lyi fog lal koz ta tá si kez de mé nye zé -
sek tá mo ga tá sa

Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

3. Kom po nens: A he lyi fog lal koz ta tá si
kez de mé nye zé sek hosszú távú fenn tart-
h atóságához szük sé ges szak mai ka pa ci tá -
sok ki épí té se és meg erõ sí té se

3.4. Ré gió spe ci fi kus szak mai kép zé sek
tá mo ga tá sa
1. Kom po nens: A re gi o ná lis munkaerõ -
piaci ke res let és kí ná lat kö zöt ti össz hang
erõ sí té se

Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra,
keres kedelmi és ipar ka ma rák

3.4. Ré gió spe ci fi kus szak mai kép zé sek
tá mo ga tá sa
2. Kom po nens: Szak kép zé si és szak mai
to vább kép zé si prog ra mok le bo nyo lí tá sa

VÁTI Kht.

Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram, XV. GKM

Be ru há zá sösz tön zé si elõ irány zat 1.3. Pro-ak tív be ru há zá sösz tön zé si
tanács adás

Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem fej -
lesz té si Kht. (ITDH)

Kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té se
elõ irány zat

2.2. Vál lal ko zói kul túr a és is me re tek fej -
lesz té se /
2.2.1. Alap szin tû ta nács adás kom po nens

he lyi vál lal ko zói köz pon tok

Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram, XVI. KvVM

Kör nye zet vé del mi elõ irány zat 1.5. Ter mé szet vé de lem és fenn tart ha tó
ár víz vé de lem;

1.5. nem ze ti park igaz ga tó sá gok, kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok, 
Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti
Igaz ga tó ság

1.6. A le ve gõ szennye zés és a zaj ter he -
lés mé ré se

1.6. kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi
és víz ügyi fel ügye lõ sé gek; Bu da pest Fõ -
vá ros Ön kor mány za ta; Kör nye zet vé del mi
és Víz gaz dál ko dá si Ku ta tó In té zet

Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram, XV. GKM

Köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se elõ -
irány zat

2.1. A fõ út há ló zat mû sza ki szín vo na lá -
nak eme lé se;
2.2. Kör nye zet ba rát köz le ke dé si inf ra -
struk tú ra fej lesz té se

2.1. NIF Zrt.

2.2. MÁV ZRt.; Észak-Du nán tú li Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság
(ÉDUKÖVIZIG); MAHART-Szabad -
kikötõ Zrt.

Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram

Ak tív mun ka erõ-pi a ci po li ti kák tá mo ga tá -
sa

1.1. A mun ka nél kü li ség meg elõ zé se
és ke ze lé se /
1.1.1. Mun ka nél kü li és inak tív sze mé lyek 
tar tós mun ka nél kü li vé vá lá sá nak meg elõ -
zé se, mun ka erõ-pi a ci in teg rá ci ó juk elõ -
segítése

re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok

1.2. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja /
1.2.1. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja

Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal,
továb bá re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem 
a mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be lé pés se gít-
sé gé vel

2.1. Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók esély -
egyen lõ sé gé nek biz to sí tá sa az ok ta tá si
rend szer ben /
2.1.1. A hát rá nyos hely ze tû, el sõ sor ban a
roma és sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me -
kek, ta nu lók ok ta tá sá ban érin tett szak em -
be rek kép zé se, az in teg rá ci ós ok ta tás sal
kap cso la tos ok ta tá si prog ra mok ki fej lesz -
té se

„Su li No va” Köz ok ta tás-fej lesz té si
és  Pedagógus-továbbképzési Köz hasz nú
Tár sa ság

2.2. A tár sa dal mi be fo ga dás elõ se gí té se a 
szo ciá lis te rü le ten dol go zó szak em be rek
kép zé sé vel, valamint a szo ciá lis és mun -
ka ügyi szol gál ta tá sok együtt mû kö dé si
mo dell jé nek ki dol go zá sá val

Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet,
Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal

Egész éle ten át tar tó ta nu lás és al kal maz -
ko dó ké pes ség tá mo ga tá sa

3.1. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás hoz
szük sé ges kész sé gek, ké pes sé gek és kom -
pe ten ci ák fej lesz té se /
3.1.1. Pe da gó gu sok és ok ta tá si szak ér tõk
fel ké szí té se kom pe ten cia ala pú kép -
zés és ok ta tás fel ada ta i ra

„Su li No va” Köz ok ta tás-fej lesz té si
és  Pedagógus-továbbképzési Köz hasz nú
Tár sa ság, Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té -
zet, Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.

3.2. A szak kép zés tar tal mi, mód szer ta ni
és szer ke ze ti fej lesz té se /
3.2.1. Új szak kép zé si szer ke zet ki a la kí-
tá sa

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
In té zet, Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó
Kht., Aper tus Köz ala pít vány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej -
lesz té se /
3.5.1. Kor sze rû fel nõtt kép zé si mód sze rek 
ki dol go zá sa és al kal ma zá sa

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
In té zet, Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va -
tal, re gi o ná lis kép zõ köz pon tok

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej -
lesz té se /
3.5.2. In téz mény há ló zat ki ala kí tá sa a hát -
rá nyos hely ze tû fel nõt tek di gi tá lis ok ta tá -
sá nak és szak mai kép zé sé nek
tá mo ga tá sá ra és fog lal koz ta tá suk elõ se gí -
té sé re

Aper tus Köz ala pít vány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej -
lesz té se /
3.5.3. Lépj egyet elõ re

Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal

Az ok ta tá si, szo ci á lis és egész ség ügyi 
inf ra struk tú ra fejlesztése

4.3. Egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz -
té se az el ma ra dott ré gi ók ban /
4.3.1. Re gi o ná lis egész ség cent rum 
mo dell in téz mény létrehozása

Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség -
tu do má nyi Centrum

Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram

1–2. pri o ri tás Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség,
Pénz ügy mi nisz té ri um, KEHI, 
Pénzügy minisztérium Nem ze ti 
Prog ram en ge dé lye zõ Iro da, 
Ma gyar Ál lam kincs tár

”
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
39/2008. (II. 5.) KE

határozata

kitüntetéses doktorrá avatásról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 65.  §
(1) be kez dé se alap ján hoz zá já ru lok, hogy a Sem mel we is
Egye tem rek to ra Kiss Do rottya ok le ve les gyógy sze rész,
ösz tön dí jas PhD hall ga tót Pro mo tio sub aus pi ci is pra e si -
den tis Rei Pub li cae ki tün te tés sel dok tor rá avas sa.

Bu da pest, 2007. de cem ber 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 29.

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

KEH ügy szám: V-2/5012/2007.

A Köztársasági Elnök
40/2008. (II. 5.) KE

határozata

rektori megbízásról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100.  §-ának a) pont ja alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek – a fenn tar tó val egyet ér tés -
ben tett – ja vas la tá ra

az And rás sy Gyu la Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te -
men

dr. Ma sát And rás egye te mi ta nárt, Col le gi um Hun ga ri -
cum Ber lin igaz ga tó ját

– 2008. feb ru ár 1-jé tõl 2011. ja nu ár 31-éig ter je dõ idõ -
tar tam ra – 

meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. ja nu ár 16.

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

KEH ügy szám: IV-3/00207/2008.

A Köztársasági Elnök
41/2008. (II. 5.) KE

határozata

államtitkári megbízatás lemondás miatti
megszûnésének megállapításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 48.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz tésére meg ál la pí tom, hogy Sze tey Gá bor -
nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá nak e meg bí za -
tá sa 2008. január 31-ei hatállyal megszûnik.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/00705/2008.
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A Köztársasági Elnök
42/2008. (II. 5.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére

San ko Aposz to losz Ar sze nov nak, a Vár nai II. Ulász ló
Mú ze um és Em lék park nyu gal ma zott igaz ga tó já nak,

Szar ka Irén nek, a Szó fi ai Ma gyar Kul tu rá lis In té zet
nyu gal ma zott gaz da sá gi ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 1.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/00717/2008.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

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 alábbiak szerint határozza meg:

1. Ze ne gé pek ben tör té nõ fel hasz ná lás cél já ból ké szült
több szö rö zés

1.1. A fel hasz ná ló a hang fel vé tel nek ze ne gép tá ro ló já -
ba tör té nõ több szö rö zé sé re te kin tet tel a kö zös jog ke ze lõ
szer ve zet nek fi ze ten dõ jog dí jat az aláb bi A) és B) pon tok -
ban le ír tak bár me lyi ke sze rint, vagy la go san tel je sít he ti.
Amennyi ben a fel hasz ná ló több ze ne gé pet mû köd tet, úgy
az egyes ze ne gé pek te kin te té ben is jo go sult a két jog díj fi -
ze té si for ma kö zött vá lasz ta ni. A fel hasz ná ló je len jog díj -
köz le mény ki hir de té sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les
írás ban kö zöl ni a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet tel, hogy az
egyes ze ne gé pek be tör té nõ több szö rö zést az aláb bi ak kö -
zül mely for má ban kí ván ja jo go sí ta ni. A felhasználónak
nincs lehetõsége egy adott zenegép vonatkozásában év
közben módosítani a választott jogosítási formát.

A) Áta lány dí jas jo go sí tás

A fel hasz ná ló ha von ta ze ne gé pen ként 4000 Ft + áfa (évi 
48 000 Ft + áfa) dí jat kö te les meg fi zet ni. E díj meg fi ze té se
mel lett a fel hasz ná ló kor lát lan mennyi sé gû hang fel vé telt
jo go sult a ze ne gép tá ro ló já ra töl te ni, de azok csak 2008.
de cem ber 31-ig te kint he tõk jo go sí tott nak. Áta lány dí jas jo -
go sí tás ra csak olyan fel hasz ná ló tér het át, amelynek a
korábbi évekrõl nincs jog díj hát ra lé ka.

A fel hasz ná ló a fent meg je lölt jog díj össze gét min den
hó nap ötö dik nap já ig kö te les szám la el le né ben meg fi zet ni. 
Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj meg fi ze té sé vel ti zen öt
nap ké se de lem be esik, úgy e ha tár idõ le jár tát köve tõen
e fel hasz ná ló ze ne gé pe i ben meg ta lál ha tó hang fel vé te le ket 
jo go sí tat lan nak kell te kin te ni és a fel hasz ná ló a továb biak -
ban kizárólag hangfelvételenként végezheti a jogosítást.

Amennyi ben a fel hasz ná ló az egész évre fi ze ten dõ jog -
dí jat a je len jog díj köz le mény ki hir de té sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül egy összeg ben fi ze ti meg, úgy a fi ze ten dõ
jog díj ból 15% ked vez mény ben ré sze sül, azaz a 2008. évre
fi ze ten dõ jog díj össze ge 40 800 Ft + áfa/ze ne gép.

A fel hasz ná ló fél éven ként kö te les rész le tes adat szol gál -
ta tást nyúj ta ni az ál ta la vég zett több szö rö zé sek rõl Ex cel
táb lá zat ban, pon to san meg ad va a hang fel vé te lek elõ adó -
ját, cí mét, elõ ál lí tó ját és az adott hang fel vé tel rõl ké szí tett
több szö rö zé sek szá mát. Az adat szol gál ta tást a kö vet ke zõ
idõ sza kok ra kell tel je sí te ni: a 2008. ja nu ár 1. és jú ni us
30-ig ké szí tett több szö rö zé sek te kin te té ben 2008. jú li us
30-ig, a 2008. jú ni us 30. és de cem ber 31. kö zött vég zett
több szö rö zé sek te kin te té ben pe dig 2009. ja nu ár 31-ig kell
a több szö rö zé sek rõl tá jé koz ta tást nyúj ta ni. Amennyi ben a
fel hasz ná ló az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek a fen ti
ha tár idõk ben, a meg adott tar ta lom mal és for má tum ban
ma ra dék ta la nul ele get tesz, úgy jo go sult a je len pont elsõ
be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog dí jat 10%-kal csök ken te -
ni. Ezen en ged ményt a fel hasz ná ló mind két adat köz lés tel -
je sí té se után ér vé nye sít he ti a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet tel
szem ben, amely az en ged mény össze gét a fel hasz ná ló vá -
lasz tá sa sze rint vagy a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ jog díj ból 
írja jóvá, vagy azt szám la el le né ben vissza té rí ti a fel hasz -
ná ló nak.
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A 2008. év fo lya mán üzem be ál lí tott ze ne gé pek ese tén,
amennyi ben a fel hasz ná ló a ze ne gé pet áta lány dí jas rend -
szer ben kí ván ja jo go sí ta ni, úgy a ki he lye zés nap ján fo lyó
hó nap ra vo nat ko zó jog díj teljes összegét kell megfizetnie.

Áta lány dí jas rend szer bõl több szö rö zé sen kén ti jo go sí -
tás ra való át té rés ese tén a fel hasz ná ló a 2009. év ja nu ár
31-ig be je len ti e szán dé kát a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet nél, 
majd ezt köve tõen össze ve ti a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet -
tel a gép 2007. de cem ber 31-én rög zí tett tar tal ma és a be je -
len tés nap ján fenn ál ló tar ta lom kö zöt ti el té rést. Mind azon
hang fel vé te lek után, me lyek a ko ráb bi idõ pont ban nem
sze re pel tek a ze ne gép tárolóján, a felhasználó megfizeti a
többszörözésenként fizetendõ jogdíjat.

B) Több szö rö zé sen kén ti jo go sí tás
A jog díj mér té ke hang fel vé te len ként és több szö rö zé -

sen ként 160 Ft + áfa.
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 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 20 forinttal történõ
csökkentésére.

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 kiegyenlítését köve tõen
jogosult elvégezni a többszörözést.

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.

1.2. Az 1.1.-ben le írt jo go sí tá si for mák kö zös sza bá lyai
Je len Jog díj köz le mény 1. pont já ban le írt fel hasz ná lás

te kin te té ben fel hasz ná ló nak a ze ne gép tu laj do no sa és nem
a több szö rö zést tech ni ka i lag vég zõ sze mély (ter mé sze tes
vagy jogi) mi nõ sül. A ze ne gép tu laj do no sá nak el sõ sor ban

a nyil vá nos he lyet mû köd te tõ cég vagy ma gán sze mély te -
kin ten dõ, ki vé ve, ha az szer zõ dés sel tud ja bi zo nyí ta ni,
hogy a ze ne gép egyéb jog cí men mû kö dik a nyil vá nos he -
lyen (pl. bér le ti szer zõ dés). Ez eset ben a szer zõ dést kötõ
má sik cég vagy ma gán sze mély te kin ten dõ a ze ne gép tu laj -
do no sá nak, azaz fel hasz ná ló nak.

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 számát.

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 ka ra o ke vál to zat elõ ál lí tó -
ját is kö te les fel tün tet ni és egy „K” be tû jel zés sel meg kü -
lön böz tet ni az ere de ti hang fel vé tel tõl. A ka ra o ke meg je lö -
lé se ön ma gá ban nem men te sí ti a fel hasz ná lót a ka ra o ke
hang fel vé tel elõ ál lí tó já nak fel tün te té se alól.

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 tar 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 jo go sí tat lan hang fel vé te len ként a je len köz le -
mény 1.1. B) 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) bek. 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.

2. A hang fel vé tel – az 1. pont ban le írt fel hasz ná lá si
mód tól el té rõ – több szö rö zé se

2.1. 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) és B) pon tok ban le ír tak bár me lyi ke sze rint,
vagylagosan teljesítheti:

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.

Amennyi ben az éves dí jat a fel hasz ná ló egy összeg ben
és leg ké sõbb a je len jog díj köz le mény ki hir de té sé tõl szá -
mí tott har minc na pig meg fi ze ti, úgy 15% en ged mény ben
ré sze sül.
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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 2.1. 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. Magánszemély esetén az igazolvány
kizárólag a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.

A fel hasz ná ló fél éven ként kö te les rész le tes adat szol gál ta -
tást nyúj ta ni az ál ta la vég zett több szö rö zé sek rõl Ex cel táb lá -
zat ban, pon to san meg ad va a hang fel vé te lek elõ adó ját, cí mét,
elõ ál lí tó ját és az adott hang fel vé tel rõl ké szí tett több szö rö zé -
sek szá mát. Az adat szol gál ta tást a kö vet ke zõ idõ sza kok ra
kell tel je sí te ni: a 2008. ja nu ár 1. és jú ni us 30-ig ké szí tett
több szö rö zé sek te kin te té ben 2008. jú li us 30-ig, a 2008. jú ni -
us 30. és de cem ber 31. kö zött vég zett több szö rö zé sek ese tén
2009. ja nu ár 31-ig a több szö rö zé sek rõl tá jé koz ta tást nyúj ta ni. 
Amennyi ben a fel hasz ná ló az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gé nek a fen ti ha tár idõk ben, a meg adott tar ta lom mal és for má -
tum ban ma ra dék ta la nul ele get tesz, úgy jo go sult a je len pont
elsõ be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog dí jat 10%-kal csök ken -
te ni. Ezen en ged ményt a fel hasz ná ló mind két adat köz lés tel -
je sí té se után ér vé nye sít he ti a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet tel
szem ben, amely az en ged mény össze gét a fel hasz ná ló vá -
lasz tá sa sze rint vagy a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ jog díj ból
írja jóvá, vagy azt szám la el le né ben vissza té rí ti a fel hasz ná ló -
nak.

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 fizet 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 át -
vé te li 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 el vesz té sé ért 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 Szö vet sé -
ge 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.

2.2. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei
A je len jog díj köz le mény 2.1. A) pont ja alap ján jo go sí -

tott több szö rö zé sek csak 2008. de cem ber 31-ig te kint he -
tõk jo go sí tott nak.

Amennyi ben a fel hasz ná ló a 2. pont sze rin ti fel hasz ná -
lás sze rint CD-re vagy a szá mí tó gép me rev le me zé re olyan
ka ra o ke hang fel vé telt kí ván má sol ni, ame lyet a Chris Midi 
Stú dió Szol gál ta tó Bt. (1165 Bu da pest, Huny ad vár
u. 37/B) vagy a Greg Midi Stú dió Szol gál ta tó Bt. (1172
Bu da pest, Tar csai u. 7/B) cé gek tõl vá sá rolt, úgy az erre
vo nat ko zó en ge délyt az elõb bi ek ben em lí tett két cég tõl
köz vet le nül kell be sze rez ni.

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.

Je len jog díj köz le mény 2. pont já ban le írt fel hasz ná lás te -
kin te té ben 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 -
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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 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 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.

3. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá nak egyéb fel té te lei

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.

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 a Ma -
gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let ré szé re.

4. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá nak idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2008. ja nu ár
1. nap já tól 2008. de cem ber 31. nap já ig érvényesek.

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. no vem ber 25.

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

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
k ö z l e m é n y e

I 08
zenemûvek nyilvánosság számára egyedi lehívásra (,,on demand”) hozzáférhetõvé tétele fejében fizetendõ

szerzõi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl

A már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû vet, ki vé ve a ze ne drá mai mû ve ket vagy je le ne te i ket vagy ke reszt met sze te i ket
[azaz ún. kis jo gos ze ne mû ve ket (lásd II. fe je zet B) al fe je zet 7. a) pont ját)], vagy azok rész le te it szá mí tó gé pes há ló zat út -
ján le hí vás ra a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé tevõ szol gál ta tó [lásd II. fe je zet A) al fe je zet 5.1. pont] ál tal tör té nõ
fel hasz ná lás te kin te té ben az ARTISJUS a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 16.  §
(1) be kez dé sé ben, 18.  §-ában, 26.  § (8) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 27.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint 90.  §
(1) be kez dé sé ben és 92.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján ze ne mû vek nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra
(,,on de mand”) hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé lye zé se fe jé ben fi ze ten dõ aláb bi szer zõi jog dí ja kat, va la mint a fel hasz ná lás
egyéb fel té te le it ál la pít ja meg:

I. Fejezet

AZ ENGEDÉLY FEJÉBEN FIZETENDÕ SZERZÕI JOGDÍJ

1. Letöltést nem engedõ felhasználás

A mû sza ki fel té te lek tõl füg gõ en a nyil vá nos ság tag ja szá má ra el sõ sor ban csu pán ér zé ke lést (meg hall ga tást), nem pe -
dig le töl tést (tar tós má so lat ké szí tést) en ge dõ fel hasz ná lás kor az aláb bi, a fel tett mû vek szá má tól füg gõ áta lány díj fi ze -
ten dõ:



1.1. Ze ne mû és vi deo klip in gye nes hoz zá fér he tõ vé té te le ese té ben:

Mû rész let/mû szá ma
db

Nem ke res ke del mi célú szol gál ta tás

Ke res ke del mi célú szol gál ta tás [le -
tölt he tõ tar ta lom ként nyúj tott szer zõi
mû vek elekt ro ni kus ke res ke del mé re

irá nyu ló szol gál ta tás]

Egyéb ke res ke del mi célú szol gál ta tás

Mû rész let 1 perc
alatt
Ft/hó

Mû rész let és tel -
jes mû 1–7 per cig

Ft/hó

Mû rész let 1 perc
alatt
Ft/hó

Mû rész let és tel -
jes mû 1–7 per cig

Ft/hó

Mû rész let 1 perc
alatt
Ft/hó

Mû rész let és tel -
jes mû 1–7 per cig

Ft/hó

1–10-ig 2 000 3 000 2 000 3 000 2 000 3 000

11–100-ig 9 000 24 000 6 000 24 000 12 000 24 000

101–500-ig 28 000 42 000 16 000 42 000 32 000 42 000

501–1000-ig 50 000 56 000 23 000 56 000 50 000 56 000

1000 fe lett (ha a szol gál-
ta tó le töl tést is en ged)

52 000 60 000 52 000 60 000

1000 fe lett (ha a szol gál-
ta tó le töl tést nem en ged)

52 000 +
 mû ven ként

 5 Ft

60 000 +
 mû ven ként

10 Ft

26 000 60 000 52 000 +
 mû ven ként

 5 Ft

60 000 +
 mû ven ként

10 Ft

A 7 per cet meg ha la dó mû/mû rész let a jog díj szá mí tás szem pont já ból min den to váb bi meg kez dett hét perc után újabb
mû nek mi nõ sül. Ezt a ren del ke zést nem kell al kal maz ni a ke res ke del mi célú, több mint 1000 mû le hí vás ra hoz zá fér he tõ -
vé té te lét nyúj tó szol gál ta tá sok ese té ben, ha a szol gál ta tó a 2. pont sze rint le töl tést is en ged.

1.2. Ze ne mû/ze ne mû vek bõl álló al bum és vi deo klip le töl tést nem en ge dõ for má ban, díj fi ze tés el le né ben tör té nõ le hí -
vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le ese tén az 1.1. pont ban írt dí jon fe lül le hí vá son ként az aláb bi jog díj fi ze ten dõ:

Ze ne mû meg kez dett 7 per cen ként a le hí vá sért fi ze tett díj vagy az elõ fi -
ze té si díj 10%-a, de leg alább a jog -
díj mi ni mum:

14 Ft

Tel jes, ze ne mû vek bõl álló ze nei al bum
egy ben tör té nõ le hí vá sa ese tén

mû ven ként 11 Ft

Vi deo klip 14 Ft

1.3. Film al ko tás, egyéb au di o vi zu á lis mû, il let ve ezek rész le te

1.3.1. Le töl tést nem en ge dõ for má ban in gye ne sen tör té nõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel ese tén a 30 Ft/film/hó.

1.3.2. Le töl tést nem en ge dõ for má ban, díj fi ze tés el le né ben tör té nõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel ese tén az aláb bi dí -
jak fi ze ten dõk:

Film al ko tás tel jes hossza: leg fel jebb 
30 perc

a le hí vá sért fi ze tett díj 6%-a, de leg -
alább a jog díj mi ni mum:

le hí vá son ként 10 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: 
31–60 perc kö zött

le hí vá son ként 20 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: 60 perc fe lett le hí vá son ként 30 Ft

Film al ko tás ese té ben – amennyi ben a szol gál ta tó a ze ne fel hasz ná lás ra vo nat ko zó an elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gét tel je sí ti – a szer zõi jog díj a film be li ze ne fel hasz ná lás idõ tar ta má nak a tel jes film ját szá si ide jé hez vi szo nyí tott ará -
nyá ban fi ze ten dõ.

1.4. Hí vó dal lam (,,ring back tone”, „fun dial”, „csen ge té si vissz hang” stb.)

Hí vó dal lam-szol gál ta tás ese tén az aláb bi össze gû jog díj fi ze ten dõ:

– a szol gál ta tó nak fi ze tett elõ fi ze té si díj 8%-a, va la mint

– a szol gál ta tó ál tal a ze ne mû-ki vá lasz tá sért fel szá mí tott díj 8%-a, de leg alább 18 Ft/mû, va la mint

– a szol gál ta tó ál tal a ze ne mû hí vó szám hoz ren de lé sé ért fel szá mí tott díj 8%-a, de leg alább hí vó szá mon ként 18 Ft.
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2. Letöltést engedõ felhasználás

2.1. Ze ne mû/ze ne mû vek bõl álló al bum, film al ko tás, egyéb au di o vi zu á lis mû, csen gõ hang ként, MMS-be vagy egyéb
ha son ló, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt üze net be fog lalt mû „down lo ad”-tí pu sú, va gyis a le töl tést (tar tós má so lat ké -
szí té sét) is le he tõ vé tevõ fel hasz ná lá sá ért a je len fe je zet 1. pont já ban meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül az aláb bi dí jak fi ze ten -
dõk:

Ka te gó ri ák Fi ze ten dõ díj Jog díj mi ni mum

Ze ne mû meg kez dett 7 per cen ként a le töl té sért fi ze tett díj vagy az elõ fi ze té si díj
10%-a, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban az egyéb
(rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel 6%-a, de
leg alább a jog díj mi ni mum:

28 Ft

Tel jes, ze ne mû vek bõl álló ze nei al bum
egy ben tör té nõ le töl té se ese tén

mû ven ként 22 Ft

Vi deo klip 28 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: leg fel jebb 
30 perc

a le töl té sért fi ze tett díj vagy az elõ fi ze té si díj
6%-a, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban az egyéb
(rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel 6%-a, de
leg alább a jog díj mi ni mum

20 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: 31–60 perc
kö zött

40 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: 60 perc fe lett 60 Ft

Csen gõ hang ként fel kí nált leg fel jebb 
1 perc idõ tar ta mú ze ne mû vagy ze ne mû -
rész let

a le töl té sért fi ze tett díj vagy az elõ fi ze té si díj
10%-a, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban az egyéb
(rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel 6%-a, de
leg alább a jog díj mi ni mum

22 Ft

Egyéb, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt
üze net

20 Ft

2.1.1. Film al ko tás ese té ben – amennyi ben a szol gál ta tó a ze ne fel hasz ná lás ra vo nat ko zó an elõ írt adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gét tel je sí ti – a szer zõi jog díj a film be li ze ne fel hasz ná lás idõ tar ta má nak a tel jes film ját szá si ide jé hez vi szo nyí -
tott ará nyá ban fi ze ten dõ.

2.1.2. Amennyi ben a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben a szol gál ta tó nem ér el be vé telt, a jog díj mi ni mum fi ze ten dõ.

2.2. Ha a kö zön ség tag ja ál tal tör té nõ le töl tés kül föl dön va ló sul meg, a fi ze ten dõ jog díj a kül föl di cél or szág ban fi ze -
ten dõ jog díj, de leg alább a je len Jog díj köz le mény be fog lalt jog díj.

II. Fejezet

A) A JOGDÍJKÖZLEMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel a ze ne mû vek nek vagy azok rész le te i nek (a továb -
biak ban együtt: „mû vek”) ve ze ték út ján vagy bár mely más esz köz zel vagy mó don tör té nõ olyan 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 (,,le hí vás”) (a továb biak ban: „le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel” vagy „fel -
hasz ná lás”).

2. 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 hor do zó ra le tölt he tik-e.

3. A je len Jog díj köz le mény kö ré ben az ARTISJUS a sa ját ne vé ben jo go sult a szol gál ta tók nak a fel hasz ná lá si en ge dé -
lye ket meg ad ni, ve lük szem ben a jog díj igé nye ket ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a szol gál ta tók nak szám lát ki bo csá ta -
ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé nye sí tés kö ré ben el jár ni. Az ARTISJUS a je len Jog díj köz le mény alap ján és
kö ré ben a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te szi füg gõ vé. A szol gál ta tó az en ge délyt a jog díj
meg fi ze té sé vel egy idõ ben, utó la gos jog díj fi ze tés ese tén vissza me nõ le ges ha tállyal szer zi meg.
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4.1. A már nyil vá nos ság ra ho zott mû vek le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé hez az en ge délyt ki zá ró lag a je len
Jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott mû vek re és fel hasz ná lá sok ra, és ki zá ró lag ab ban az eset ben le het meg adott nak te -
kin te ni, ha a szol gál ta tó [lásd je len fe je zet A) 5.1.1. pont] tel je sí ti a je len Jog díj köz le mény I. fe je ze té ben fog lalt fel té te le -
ket.

4.2. A je len jog díj köz le ménnyel nem érin tett szer zõi mû [lásd II. fe je zet B) al fe je zet 7/b) pont ja] vagy au di o vi zu á lis
mû vagy hang fel vé tel le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te lé hez a je len Jog díj köz le mény sze rin ti szer zõi en ge dé lyen fe lül az
egyéb érin tett jo go sul tak (szer zõi mû ese té ben a szer zõi jo go sult, au di o vi zu á lis mû, il let ve hang fel vé tel ese té ben a film -
elõ ál lí tó, il let ve a hang fel vé tel-elõ ál lí tó és az elõ adó mû vész) en ge dé lye is szük sé ges.

5.1. A szol gál ta tó fo gal ma, tar to zás át vál la lás

5.1.1. A je len Jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban „szol gál ta tó” a mû vet le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel cél já ra több szö -
rö zõ, a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel re fel aján ló, to váb bá a hoz zá fér he tõ vé té tel cél já ra fel aján lott mû höz tör té nõ hoz zá -
fé rés biz to sí tá sá ban részt vevõ olyan sze mély vagy szer ve zet, amely az Szjt. 19.  §-ban, il let ve a 26.  § (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si cse lek ményt va ló sít meg.

5.1.2. a) Amennyi ben a je len jog díj köz le ménnyel érin tett fel hasz ná lá si fo lya mat ban több olyan sze mély vagy szer ve -
zet mû kö dik köz re, amely az 5.1.1. pont sze rint szol gál ta tó nak mi nõ sül, köz tük a je len Jog díj köz le mény alap ján fi ze ten -
dõ jog díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la lás nak az ARTISJUS írás ba fog lalt hoz zá já ru lá sa ese tén van he lye.
Ezen hoz zá já ru lás fel té te le kü lö nö sen, hogy a tar to zást át vál la ló szol gál ta tó

– a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel tel jes fel hasz ná lá si fo lya ma tá ban az összes köz re mû kö dõt és köz re mû kö dõn ként a
ta nú sí tott fel hasz ná lá si cse lek ményt (több szö rö zés, il let ve nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés) az AR TIS JUS-szal leg ké sõbb a
szol gál ta tás meg kez dé se kor írás ban meg je löl je, va la mint

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

5.1.3. Az ARTISJUS hoz zá já rul hat ah hoz is, hogy a tar to zást a kül föl di szol gál ta tó bel föl di kép vi se lõ je vál lal ja át, ha
a kép vi se lõ iga zol ja, hogy fel van jo go sít va a sa ját ne vé ben a szol gál ta tó ja vá ra, vagy a szol gál ta tó ne vé ben és kép vi se le -
té ben bár mely más, a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel fo lya ma tá ban részt vevõ szol gál ta tó val szer zõ dést köt ni és/vagy
e kör ben el len ér té ket át ven ni, il let ve az AR TIS JUS-szal fel hasz ná lá si szer zõ dést köt ni, és en nek fe jé ben jog dí jat fi zet ni.

5.2. A hoz zá fé rést biz to sí tó szol gál ta tók fe le lõs sé ge kor lá to zá sá nak sza bá lyai

5.2.1. Ha 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 (a továb biak ban: Ektv.) 2.  § k) és l) pont ja i ban meg ha tá ro zott
szol gál ta tó az Ektv. 9–11.  §-ok ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ te vé keny sé ge ket vég zi, és egyéb ként úgy jár
el, ahogy az a szol gál ta tó tól az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó, az ARTISJUS és az ARTISJUS ál tal kép vi selt bel-
és kül föl di ze nei és iro dal mi szer zõi jo go sul tak irá nyá ban a szer zõi jog sér té sért az Szjt. 94.  § (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ken (a jog sér tés tõl el til tás és ab ba ha gyás ra kö te le zés) túl nem fe lel, így en ge délyt sem
kell kér nie, és jog díj fi ze té si kö te le zett sé ge sem áll fenn.

5.2.2. Ha a je len fe je zet 5.2.1. pont sze rint el já ró szol gál ta tó ön ként vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po dás
alap ján le foly tat ja az Ektv. 13.  § sze rin ti el já rást, men te sül az Szjt. 94.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mény tõl is.

5.2.3. A je len fe je zet 5.2.2. pont sze rin ti meg ál la po dás az Ektv. 13.  §-ban meg ha tá ro zott tar tal mon fe lül az Ektv. 13.  § 
(11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat tar tal maz za:

– a szol gál ta tó ál tal vég zett, a je len fe je zet 5.2.1. pont já ban fel so rolt te vé keny sé gek szer zõi jogi fel hasz ná lást va ló sí -
ta nak meg;

– az ARTISJUS 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 [Szjt. 27.  §, 91.  § (1) be kez dés, 92.  § (3) be kez -
dés] 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, a hi va ta los lap ban meg je lent 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 va gyo ni jog ér vé nye -
sí té se iránt lép fel, amely a meg je lölt 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.
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5.3. A hoz zá fé rést biz to sí tó szol gál ta tók kal szem ben fenn ál ló adat szol gál ta tá si igény
Az 5.2. pont ban írt fe le lõs ség kor lá to zás nem érin ti az ARTISJUS ál tal az Szjt. 94.  § (4) be kez dés c) pont ja alap ján

azon hoz zá fé rést biz to sí tó szol gál ta tók kal szem ben tá maszt ha tó adat szol gál ta tá si igényt, ame lyek ke res ke del mi mér ték -
ben nyúj tot tak szol gál ta tást jog sér tés el kö ve té sé hez.

B) A JOGDÍJKÖZLEMÉNY ALAPJÁN KÖTHETÕ FELHASZNÁLÁSI SZERZÕDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

6.1. A je len Jog díj köz le mény ben em lí tett egyéb (rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé te len a bár mi lyen for rás ból szár ma -
zó mind azon be fi ze té se ket és do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tá so kat ér te ni kell, ame -
lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel -
mé ben ki ter jed.

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

7. a) Az I. fe je zet 1. és 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott jog díj ma gá ban fog lal ja a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû -
vek kö zül az ún. kis jo gos – azaz az aláb bi b) pont alá nem tar to zó – ze ne mû vek bel- és kül föl di, a je len Jog díj köz le mény -
ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sa el len ér té két is. Ha az I. fe je zet 1–3. pont ja i ban meg ha tá ro zott, le töl tést is le he tõ vé tevõ
le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel nyo mán a kö zön ség tag ja ál tal tör té nõ le töl tés kül föl dön va ló sul meg, és a le töl tés he lye
sze rin ti kö zös jog ke ze lõ tár sa ság gal kö tött köl csö nös kép vi se le ti szer zõ dés vagy több, az EGT-ben ré szes tag ál lam te rü -
le tén mû kö dõ kö zös jog ke ze lõ tár sa ság ál tal a több or szág te rü le tén meg va ló su ló le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel kö zös
en ge dé lye zé sé re, és az en ge dé lye zés alap ján be folyt jog díj fel osz tá sá ra kö tött szer zõ dés ek ként ren del ke zik, a fi ze ten dõ
jog díj a le töl tés re a le töl tés ál la má ban mû kö dõ, a szer zõ dés ben fél ként részt vevõ kö zös jog ke ze lõ szer ve zet ál tal az adott 
ál lam ban ha tá lyos jog sza bály nak vagy – ha jog sza bály erre ren del ke zést nem tar tal maz – az érin tett jo go sul tak kal kö tött
tag sá gi meg ál la po dás nak meg fele lõen meg ál la pí tott jog dí jat is ma gá ban fog lal ja. Ezt a ren del ke zést meg fele lõen al kal -
maz ni kell arra az eset re is, ha a fel hasz ná lá si en ge délyt az elõ zõ mon dat ban em lí tett meg ál la po dá sok va la me lyi ke alap -
ján kül föl di kö zös jog ke ze lõ szer ve zet ön ál ló an, vagy az ARTISJUS köz ve tí té sé vel, vagy kül föl di kö zös jog ke ze lõ szer -
ve zet és az ARTISJUS kö zö sen adja meg. Ha az ARTISJUS és a szol gál ta tó kö zött lét re jött fel hasz ná lá si szer zõ dés be
fog lalt en ge dély csak bel föld re ha tá lyos, a föld raj zi te rü let he lyett a bel föld más is mérv vel is (pl. a Ma gyar Köz tár sa sá got 
je lö lõ or szág hí vó szám) meg ha tá roz ha tó.

b) Az I. fe je zet 1. és 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott jog díj nem fog lal ja ma gá ban a szín pad ra szánt ze ne drá mai mû -
vek vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik le hí vás ra nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek, és a ze nei nagy jog fo gal ma alá
tar to zó egyéb ze ne mû vek le hí vás ra nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek szer zõi jog dí ját, va la mint a zene rek lám cél ra tör té -
nõ rög zí té sé nek (hang fel vé te lé nek), va la mint meg vál toz ta tá sá nak, át dol go zá sá nak szer zõi jog dí ját, amely re néz ve a
szol gál ta tók az egyes szer zõk kel vagy más iga zolt jo go sul tak kal köz vet le nül kö te le sek meg ál la pod ni.

c) Ha az ARTISJUS és a szol gál ta tó kö zött a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés en ge dé lye zé sé re lét re jött szer zõ dés más ként 
nem ren del ke zik, a fel hasz ná lá sok fe jé ben az I. fe je zet 1. és 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott és szer zõ dés sze rû en meg fi -
ze tett jog díj a mû vek nek a szol gál ta tók el len õr zé se alatt álló szá mí tó gép re vagy bár mely di gi tá lis hor do zón rög zí tett
elekt ro ni kus adat bá zis ba tör té nõ, az is mé telt le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té telt is le he tõ vé tevõ rög zí té sé ért járó (me cha ni -
kai) jog dí jat is ma gá ban fog lal ja.

d) A je len díj sza bás ban áta lány-jel leg gel meg ha tá ro zott jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy ezek ben az
ese tek ben az ARTISJUS ál tal gya ko rolt kö zös jog ke ze lés ha tá lya alá nem tar to zó mû vek [szer zõi jogi vé de lem alatt a vé -
del mi idõ el tel te  miatt már nem álló, vagy olyan mû vek, ame lyek te kin te té ben szer zõ jük az Szjt. 92.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jog sze rû nyi lat ko za tot tett] fel hasz ná lá sa is meg tör tén het. A for gal mi ala pú (egyes mû vek fel hasz ná lá sá ra 
te kin tet tel meg ál la pí tott) dí ja kat csak olyan mû vek fel hasz ná lá sa fe jé ben kell meg fi zet ni, ame lyek re az ARTISJUS ál tal
el lá tott kö zös jog ke ze lés ha tá lya ki ter jed. Amennyi ben az ARTISJUS ál tal meg adott fel hasz ná lá si en ge dély ha tá lya alá
tar to zó mû vek szá má nak/ará nyá nak meg ál la pí tá sát a hi á nyos szol gál ta tói adat szol gál ta tás nem te szi le he tõ vé, a dí jat az
összes fel hasz nált mûre meg kell fi zet ni. Ez eset ben az ARTISJUS ál tal meg adott fel hasz ná lá si en ge dély ha tá lya alá
nem  tar to zó mû vek re meg fi ze tett jog dí jat a szol gál ta tó nak a rész le tes adat tisz tá zást köve tõen (el szá mo lás) alap ján
vissza fi ze ti.

e) Amennyi ben a szol gál ta tó fel hasz ná lá si szer zõ dés re irány adó díj fi ze té si idõ sza kon be lül vál toz tat ja a le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé tett mû vek kí ná la tát, az adott díj fi ze té si idõ szak ra vo nat ko zó díj meg ha tá ro zá sa kor a hoz zá fér he tõ vé tett
mû vek vagy mû rész le tek díj ala pot ké pe zõ da rab szá má ba be le szá mít min den olyan mû vagy mû rész let, ame lyet a szol -
gál ta tó az adott díj fi ze té si idõ szak ban hoz zá fér he tõ vé tett.

f) Amennyi ben a je len díj sza bás alap ján az au di o vi zu á lis mû vek be fog lalt zene idõ tar ta má nak az au di o vi zu á lis
mû tel jes hosszá hoz vi szo nyí tott ará nyá ban fi ze ten dõ meg a jog díj, de ezen arányt a szol gál ta tó adat köz lé se so rán az
AR TIS JUS-szal nem köz li, a jog díj meg ál la pí tá sa kor a ze ne fel hasz ná lás ará nyát 100%-nak kell te kin te ni.
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8. Amennyi ben a szol gál ta tó az I. fe je zet 2. és 3. pont já ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lás so rán ki zá ró lag szer zõi jogi
vé de lem alatt nem álló mû ve ket hasz nál fel, és ezt a tényt hi telt ér dem lõ en iga zol ja, fel hasz ná lá si en ge dély ké ré si és jog -
díj fi ze té si kö te le zett ség nem áll fenn.

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

10.1. A je len Jog díj köz le mény sze rint köt he tõ fel hasz ná lá si szer zõ dé sek és egyéb nyi lat ko za tok, ki vé ve az 5.2.3.
pont sze rint elekt ro ni kus úton is ér vé nye sen meg te he tõ nyi lat ko za to kat, csak írás be li alak ban ér vé nye sek. A fel hasz ná lá -
si szer zõ dé sek tar ta ma leg fel jebb a nap tá ri évre szól hat, vagy olyan bon tó fel té telt tar tal maz hat, amely sze rint a szer zõ -
dést az ARTISJUS 3 hó na pi fel mon dá si idõ vel fel mond hat ja, ha a fel hasz ná lás tech ni kai kö rül mé nyei vagy a jo go sí tás
jogi jel le gû elõ fel té te lei úgy vál toz nak meg, hogy a vál to zás az át en ge dett fel hasz ná lá si jog ter je del mét, a jog át en ge dés
vagy a szer zõi jog díj meg ha tá ro zá sá nak mód ját, il let ve a ki kö tött szer zõi jog díj mér té két lé nye ge sen érin ti.

10.2. Az ARTISJUS azon na li ha tállyal fel mond hat ja a fel hasz ná lá si szer zõ dést, ha a fel hasz ná ló a fel hasz ná lá si szer -
zõ dés ben rög zí tett jog díj fi ze té si és/vagy adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get, és mu lasz tá sát
a fel szó lí tást kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül sem pó tol ja (lé nye ges szer zõ dés sze gés).

11.1. Az el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven ként, a jog díj pe dig – fi gye lem mel az A) al fe je zet 3. pont já ra is – a negyed -
évet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes. Az ese dé kes sé get kö ve tõ jog díj fi ze tés ese tén a ké se del mi ka mat fi ze tés kez -
dõ nap ja az ese dé kes ség utol só nap ja. Ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz nem kért en ge délyt, vagy a fel hasz ná lá si en ge -
dély ter je del mét túl lép te, és a fel hasz ná lás ra jo go sí tó szer zõ dést a fe lek utó lag, a fel hasz ná lás meg kez dé sé nek idõ pont já -
ra vissza me nõ le ges ha tállyal kö tik meg, a ké se del mi ka mat meg fi ze té sé nek kez dõ idõ pont ja a fel hasz ná lás meg kez dé sé -
nek nap ja, és a ké se del mi ka ma tot a fel hasz ná lás meg kez dé sé nek nap já tól a szer zõ dés meg kö té sé nek nap já ig ter je dõ idõ -
szak ra kell meg fi zet ni. Ha a fel hasz ná lá si szer zõ dés bár mely ok ból – ide ért ve a 10. pont sze rin ti fel mon dást, il let ve ha -
tály vesz tést is – meg szû nik, az el szá mo lás a meg szû nés nap já ra néz ve a meg szû nés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül, a
jog díj a meg szû nést kö ve tõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes.

11.2. A szol gál ta tó az Szjt. 92.  § (5) be kez dé se alap ján fenn ál ló adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nek úgy kö te les ele get
ten ni, hogy az ARTISJUS ál tal a fel hasz ná lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ada to kat a 2003. évi C. tör vény adat vé de lem -
re vo nat ko zó ren del ke zé se it nem sér tõ mó don, a mû le hí vás sal egy ide jû leg in ter ne tes kap cso lat út ján az ARTISJUS e cél -
ra fo lya ma to san fenn tar tott adat bá zi sá ba re giszt rál ja. Te kin tet tel arra, hogy az adat szol gál ta tás az ARTISJUS ha tá lyos
Fel osz tá si Sza bály za ta sze rint alap ját ké pe zi az üres hor do zó-jog dí jak fel osz tá sá nak is, a szol gál ta tó kö te les a fen ti ada to -
kat az Szjt. 91.  § (2) be kez dé sé ben írt nyi lat ko za tot jog ha tá lyo san tett jo go sul tak mû ve i re is ki ter je dõ en meg ad ni. Az
ada to kat az ARTISJUS üz le ti ti tok ként ke ze li.

11.3. Ha a ze ne mû vek le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le emelt dí jas szol gál ta tás ke re té ben tör té nik (pl. SMS, MMS,
egyéb, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt üze net), a szol gál ta tó az Szjt. 16.  § (7) be kez dé se és 92.  § (5) be kez dé se alap ján
kö te les hi telt ér dem lõ en [pl. a szol gál ta tás el éré si azo no sí tó já nak (te le fon szá má nak) kü lön vá lasz tá sa út ján] ak ként el kü -
lö ní te ni a ze ne mû vek le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te lé nek mér té ké re vo nat ko zó ada to kat, hogy a 11.2. pont sze rint a fel -
hasz ná lás mér té ke meg ál la pít ha tó le gyen. Ha a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó ada to kat a szol gál ta tó a je len jog díj -
köz le ménnyel nem érin tett egyéb emelt dí jas szol gál ta tás (pl. mo bil logo szol gál ta tás) ada ta i tól hi telt ér dem lõ en nem kü -
lö ní ti el, az ARTISJUS a jog díj szá mí tás alap já ul az érin tett emelt dí jas szol gál ta tás sal el ért be vé telt, il let ve az összes le hí -
vás szá mát ve szi figye lembe.

11.4. Az ARTISJUS vagy meg bí zott ja a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a fel hasz ná lás mód ját és
mér té két el len õriz he ti. Mi vel a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel fe jé ben fi ze tett jog dí jak fel osz tá sá hoz a 11.2. pont ban meg ha tá -
ro zott ada tok nél kü löz he tet le nek, lé nye ges szer zõ dés sze gés, ha a szol gál ta tó a jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada to kat a
fel hasz ná lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ben nem köz li, vagy az el szá mo lá sá ban kö zölt és az el len õr zés kor fel tárt,
jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada tok kö zött 5%-nál na gyobb el té rés mu tat ko zik. Eb ben az eset ben a szol gál ta tó kö te les
az el té rés bõl adó dó jog díj kü lön bö zet két sze re sét köt bér ként (Ptk. 246.  §) az AR TIS JUS-nak meg fi zet ni.

11.5. A szol gál ta tó kö te les az AR TIS JUS-szal tör té nõ egyez te tés alap ján a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû azo no sí -
tá sá ra al kal mas elekt ro ni kus jog ke ze lé si ada tot [Szjt. 96.  § (2) be kez dés] a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû vön, il let ve
ah hoz kap csol va ke zel ni. E kö te le zett ség csak az em lí tett adat al kal ma zá sá nak nem zet kö zi gya kor lat ban való el fo ga dá -
sá tól vagy szab vánnyá mi nõ sí té sé tõl kezd ve áll fenn.

12. A je len szer zõi Jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a szol gál ta tót il le ti meg,
aki nek az AR TIS JUS-szal szem ben há rom hó nap nál ré geb bi le járt tar to zá sa nem áll fenn, és a fel hasz ná lás mér té ké re, il -
let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó adat köz lé si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben ele get tett.
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13. A je len Jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha tá ro zott, a ze ne mû vek nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra hoz zá -
fér he tõ vé té te le kö ré be esõ 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 az ARTISJUS ál tal ese ten ként meg ál la pí tott szer zõi jog díj fi ze ten dõ. E ren del ke zés al kal maz ha tó ab ban az eset ben 
is, ha a szol gál ta tó a szol gál ta tást igény be ve võ vel szem ben a je len Jog díj köz le mény ben nem em lí tett el len ér ték-meg ha -
tá ro zá si mó dot al kal maz.

14. Ze ne mû vek je len Jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sa ese té ben a szol gál ta tók kal kö tött, a Jog díj -
köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott, %-os szer zõi jog díj fi ze tést elõ író fel hasz ná lá si szer zõ dé sek ben
az ARTISJUS jog díj ked vez ményt nyújt hat. Jog díj ked vez ményt nyúj tó fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha

– az az zal érin tett szol gál ta tó nak az AR TIS JUS-szal szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás mér té -
ké re vo nat ko zó adat köz lé si kö te le zett sé gé nek az Szjt. 92.  § (5) be kez dés re fi gye lem mel ele get tett,

– a jog díj ked vez mény nyúj tá sát a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei [pl. az Szjt. 38.  § (5) be kez dés ben em lí tett köz cé -
lú in téz mé nyek sza bad fel hasz ná lás kö rén túl me nõ, kü lön jog sza bály ban le he tõ vé tett vál lal ko zá si te vé keny sé ge] vagy a
fel hasz ná lás és en nek foly tán a szol gál ta tó ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj je len tõs mér té ke le he tõ vé és in do kolt tá teszi.

A jog díj ked vez mény nyúj tá sa so rán az ARTISJUS a jog díj ked vez ménnyel érin tett szol gál ta tók kö zött az egyen lõ bá -
nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azaz azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked vez mé nye -
ket nyújt. E kör ben a szol gál ta tó ál tal fi ze ten dõ jog díj-el szá mo lá si idõ sza kon ként 5%-kal csök ken, ha a szol gál ta tó a je -
len díj sza bás sal érin tett szol gál ta tá sai meg is mer te té se ér de ké ben köz zé tett rek lám já nak (hir de té se i nek) hi telt ér dem lõ
mó don iga zolt költ sé gei el érik vagy meg ha lad ják az ál ta la az adott el szá mo lá si idõ szak ban fi ze ten dõ jog díj 5%-át.

15. Az ARTISJUS a je len Jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok en ge dé lye zé sé vel össze füg gés ben in -
gye ne sen nem ki zá ró la gos véd jegy hasz ná la ti en ge délyt ad a szol gál ta tó nak az „ARTISJUS” véd jegy hasz ná la tá ra. Az
en ge dély idõ be li ha tá lya az en ge dé lye zett fel hasz ná lás tar ta má hoz iga zo dik. A szol gál ta tó a véd je gyet az en ge dé lye zett
nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés sel össze füg gés ben kö te les a szol gál ta tó szol gál ta tá sát igény be vevõ szá má ra könnyen ész -
lel he tõ mó don meg je le ní te ni, egyéb kör ben a véd je gyet nem hasz nál hat ja. A meg je le ní tés sel kap cso lat ban a szol gál ta tó
jo go sult és kö te les utal ni arra, hogy a fel hasz ná lás hoz az AR TIS JUS-tól en ge délyt ka pott.

16. Az ARTISJUS helyt áll azért, hogy a je len Jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá sok te kin te té ben – ki -
vé ve az Szjt. 91.  § (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot tett (a továb biak ban: az ARTISJUS ál tal nem kép vi selt) jo go sul ta -
kat – ki zá ró la go san jo go sult szer zõi fel hasz ná lá si en ge délyt adni, azaz az ARTISJUS ál tal nem kép vi selt jo go sul tak
vagy meg bí zott juk ki vé te lé vel más sze mély, szer ve zet jog sze rû en nem ér vé nye sít het igényt a szol gál ta tó val szem ben. A
je len Jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá si cse lek mé nyek szer zõi kö zös jog ke ze lé si en ge dé lye zé se kö ré ben
más sze méllyel, szer ve zet tel való meg ál la po dás, más nak tör té nõ díj fi ze tés az ARTISJUS irá nyá ban nem ha tá lyos, és
nem men te sí ti a szol gál ta tót a szer zõi jog meg sér té sé nek jog kö vet kez mé nyei alól [Szjt. 87.  § (1) bek.].

C) A DÍJSZABÁSBAN ALKALMAZOTT TECHNIKAI FOGALMAK

17. Vi deo klip: el sõd le ge sen egy adott ze ne mû il luszt rá lá sá ra, alá fes té sé re meg al ko tott au di o vi zu á lis mû.

18. Mo bil te le fon-csen gõ hang: elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat út ján bár mely mû sza ki meg ol dás út ján át vitt adat mo bil
rá dió te le fon ké szü lék re való ér ke zé sét jel zõ, el sõ sor ban fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz te tõ cél lal fel hasz nált, leg fel jebb
1 per ces idõ tar ta mú ze ne mû vagy ze ne mû rész let, ide ért ve az ún. „true tone” és a vi deo csen gõ han go kat is (a továb biak -
ban: csen gõ hang).

19. MMS (,,mul ti mé dia üze net”): olyan szol gál ta tás, amellyel a szol gál ta tó mo bil rá dió te le fon ké szü lék re olyan adat -
cso por tot to váb bít, amely képi meg je le ní tés sel össze kap csol va a szol gál ta tó ál tal hoz zá fér he tõ vé tett ze ne mû ve ket (mû -
rész le te ket) tar tal maz.

20. Egyéb ha son ló, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt üze net: olyan szol gál ta tás, amellyel a szol gál ta tó ze ne mû ve ket
(mû rész le te ket) csak ér zé ke lést en ge dõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tesz, és a hoz zá fér he tõ vé tett mû vek kö zül a szol gál ta -
tást igény be vevõ sze mély ál tal egye di leg ki vá lasz tott mû vet (mû rész le tet) a sze mély sa ját üze ne té hez kap csol va har ma -
dik sze mély szá má ra ér zé kel he tõ vé tesz.

21. Hí vó dal lam (,,ring back tone”, „fun dial”, „csen ge té si vissz hang” stb.): az elõ fi ze tõ ál tal a szol gál ta tó adat bá zi sá -
ból ki vá lasz tott, a hívó szá má hoz ren del he tõ és a hívó szá má ra hall ha tó csen ge té si han got he lyet te sí tõ ze ne mû, il let ve
ze ne mû rész let.
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22. Alap dí jas a szol gál ta tás, ha a szol gál ta tó az ál ta la nyúj tott mo bil csen gõ hang, MMS és egyéb, mû fel hasz ná lás sal
össze kap csolt üze net (tar ta lom) szol gál ta tá sért a táv be szé lõ, il let ve mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás alap dí já hoz ké pest
ma ga sabb dí jat nem szá mít fel.

23. Emelt dí jas a szol gál ta tás, ha a szol gál ta tó a mo bil csen gõ hang, MMS és egyéb, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt
üze net (tar ta lom) szol gál ta tá sért a táv be szé lõ, il let ve mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás alap dí já hoz ké pest ma ga sabb dí jat
szám láz vagy to vább szám láz.

III. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fen ti Jog díj köz le mény 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. de cem ber 31-ig ha tá lyos.*

ARTISJUS

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

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2008. ja nu ár 24.

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 ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben le járt.

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
k ö z l e m é n y e

M 08
a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zenemûvekre

megállapított mechanikai jogdíjairól

I. JOGDÍJMÉRTÉKEK

A már nyil vá nos ság ra ho zott, az Szjt. 19.  § ha tá lya alá tar to zó ze ne mû vek és ze ne szö ve gek több szö rö zé si és for ga -
lom ba ho za ta li szer zõi en ge dé lye fe jé ben az aláb bi össze gû szer zõi jog díj fi ze ten dõ:

1. Hang fel vé tel

1.1. Ha gyo má nyos hang fel vé tel-ki adás ese tén a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 8%-a vagy a hang fel vé tel-ki adó net tó (áfa
nél kü li) át adá si árá nak (ter jesz tõi át adá si ár, a továb biak ban: PPD) 11%-a kö zül a ma ga sabb össze gû, de leg alább az
aláb bi ak ban meg ál la pí tott pél dá nyon kén ti jog díj mi ni mum fi ze ten dõ:
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Meg ne ve zés
Nem zet kö zi 

rö vi dí tés
Max. perc

Max. mû szám Max. mû rész let jd. min.
(Ft)vagy

VINYL LEMEZ

45 ford. sz. 17 cm Sing le S 8 2 6 45

45 ford. sz. 17 cm EP EP 16 4 12 60

45 ford. sz. Maxi Sing le DS 16 4 12 60

Dis co Sing le Re mix RDS 16 4 12 65

Maxi Sing le Re mix RMS 16 4 12 65

LP 33 ford. sz. 17 cm EP EPM 20 6 18 70

LP 33 ford. sz. 25 cm MLP 30 10 24 90

LP 33 ford. sz. 30 cm LP 60 16 28 180

LP Kom pi lá ció LP2 60 20 33 180

LP (CD LP-vel azo nos tar ta lom) LP3 80 20 40 180

LP (CD kom pi lá ci ó val azo nos 
tar ta lom)

LP4 80 24 48 230

COMPACT LEMEZ (CD)

CD Sing le 2 mû SCD 12 2 6 54

CD Sing les CDS 23 5 12 88

CD Ma xi-sing le CDM 23 5 12 90

CD Maxi sing le re mix RCD 23 5 12 90

EP CD EPCD 40 10 24 126

CD-LP CD 80 20 40 200

CD kom pi lá ció CD2 80 24 48 250

SACD SA 80 20 40 220

SACD kom pi lá ció SA2 80 24 48 250

KAZETTA (MC)

MC sing le SMC 8 2 6 42

MC maxi MMC 16 4 12 60

MC EP EMC 16 4 12 64

MC Re mix RMC 16 4 12 64

MC MCP 30 10 24 70

MC LP MC 60 16 28 120

MC kom pi lá ció MC2 60 20 33 140

MC (CD-vel azo nos tar ta lom) MC3 80 20 40 170

MC kom pi lá ció CD kom pi lá ci ó val
azo nos tar ta lom

MC4 80 24 48 190

Dup la MC DMC 120 32 56 225

MINIDISC

MD Sing le/Maxi Sing le MDS 23 5 12 100

MD Maxi Re mix MDR 23 5 12 100

MD EP MDP 30 10 24 180

MD kom pi lá ció MD2 80 24 48 232

DVD AUDIÓ

DVD Au dió 80 20 40 214

DVD Au dió 120 24 48 250

DIGITAL COMPACT CASSETTE

DCC DC 80 20 40 232

DCC kom pi lá ció DC2 80 24 48 232
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1.2. Ko ráb ban ki bo csá tott könnyû ze nei hang fel vé te lek csök ken tett áron tör té nõ új ra ki adá sa/után gyár tá sa ese tén
szin tén a szá za lé kos jog díj szá mí tá si mó don – fo gyasz tói ár 8%-a, il let ve át adá si ár 11%-a – ke rül a jog díj meg ál la pí tás ra
a jog díj mi ni mum al kal ma zá sa mel lett. A hang fel vé tel ki adó ja kér he ti az adott ka te gó ri á jú jog díj mi ni mum 50%-kal csök -
ken tett mér té ké vel tör té nõ szá mí tá sát, amennyi ben az aláb bi fel té te lek együt te sen tel je sül nek:

– a hang fel vé tel két év nél ré geb ben ke rült ki bo csá tás ra,
– a hang fel vé tel át adá si ára nem ha lad ja meg CD ese tén a net tó 700, MC ese tén a net tó 400 Ft-ot.

1.3. Ún. „Du al Disc” hor do zón (ugyan azon hor do zó DVD és CD ol dalt egy aránt tar tal maz) tör té nõ rög zí tés és több -
szö rö zés ese tén a jog díj szá mí tá sa az 1.1. pont sze rin ti szá za lé kos mó don és mér té kek kel tör té nik. A jog díj mi ni mum a
CD és DVD ol da lak ra kü lön-kü lön ke rül meg ál la pí tás ra, me lyek mér té ke a fen ti ka te gó ri ák ba so rolt CD tí pu sok kal meg -
egye zõ jog díj mi ni mu mok 70%-a.

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

1.5. PC-ala pú ze ne gé pek (ju ke box, mu sic box stb.)
– me rev le me zén tá rolt hang fel vé te lek ese tén: mû ven ként és rög zí té sen ként 110 Ft,
– me rev le me zén tá rolt ka ra o ke hang fel vé te lek ese tén mû ven ként és rög zí té sen ként 150 Ft

jog díj fi ze ten dõ.

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

2. CD-ROM

Ze nét tar tal ma zó CD-ROM ese tén meg kez dett ze nei per cen ként 5 Ft jog díj fi ze ten dõ.

3. VHS, CD-Vi deó

a) El sõ sor ban ze nei tar tal mú (kon cert, ze nés port ré, klip stb.) fil mek ese té ben:
a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 6%-a vagy a PPD 7,5%-a kö zül a ma ga sabb összeg, de leg alább a ze ne fel hasz ná lás ide je

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

díj mi mi mum fi ze ten dõ. E jog díj mér ték a film tel jes le ját szá si ide jé nek ze ne fel hasz ná lá sát ala pul véve ke rült meg ál la pí -
tás ra; a fi ze ten dõ jog díj a film tel jes le ját szá si ide jé hez vi szo nyí tott (pro rata) ze ne fel hasz ná lá si idõ tar tam ará nyá ban fi -
ze ten dõ meg.

Tel jes le ját szá si idõ Jog díj

30’-ig 30 Ft

30’ fe lett 60’-ig 50 Ft

60’ fe lett 90’-ig 60 Ft

90’ fe lett 120’-ig 80 Ft

120’ fe lett 100 Ft

4. DVD-Vi deó

a) El sõ sor ban ze nei tar tal mú (kon cert, ze nés port ré, klip stb.) DVD ese té ben:
a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 6%-a vagy a PPD 7,5%-a kö zül a ma ga sabb összeg, de leg alább a ze ne fel hasz ná lás ide je

sze rint az 1.1. pont ban a CD-re meg ál la pí tott jog díj mi ni mum fi ze ten dõ. E jog díj mér ték a DVD tel jes le ját szá si ide jé nek
ze ne fel hasz ná lá sát ala pul véve ke rült meg ál la pí tás ra; a fi ze ten dõ jog díj a DVD tel jes le ját szá si ide jé hez vi szo nyí tott (pro 
rata) ze ne fel hasz ná lá si idõ tar tam ará nyá ban fi ze ten dõ meg.

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

díj mi ni mum fi ze ten dõ. E jog díj mér ték a DVD tel jes le ját szá si ide jé nek ze ne fel hasz ná lá sát ala pul véve ke rült meg ál la pí -
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tás ra; a fi ze ten dõ jog díj a DVD tel jes le ját szá si ide jé hez vi szo nyí tott (pro rata) ze ne fel hasz ná lá si idõ tar tam ará nyá ban fi -
ze ten dõ meg.

Tel jes le ját szá si idõ Jog díj

30’-ig 40 Ft

30’ fe lett 60’-ig 75 Ft

60’ fe lett 90’-ig 100 Ft

90’ fe lett 120’-ig 120 Ft

120’ fe lett 150 Ft

II. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. Nem ön ál ló ter jesz tés re szánt (pl. lap mel lék let), il let ve spe ci á lis célú hor do zók má so lá sa/több szö rö zé se ese tén fi -
ze ten dõ me cha ni kai jog dí jat az ARTISJUS a ha son ló fel hasz ná lá sok el ve i nek a figye lembe véte lével ese ten ként ál la pít ja
meg.

2. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak a hor do zók tel jes ze nei anya gá nak szer zõi jogi vé dett sé gét
ala pul véve ke rül tek meg ál la pí tás ra. Nem vé dett ze ne mû vek fel hasz ná lá sa ese tén a fi ze ten dõ jog díj az összes fel hasz nált 
ze ne mû vé dett sé gé nek ará nyá hoz iga zo dik.

3. A je len jog díj köz le mény alap ján a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sa a jog díj meg fi ze té sé tõl függ. En ge dély nél kü li 
vagy az en ge dély ha tá ra it túl lé põ fel hasz ná lás ese tén a ké se del mi ka mat fi ze té sé nek kez dõ idõ pont ja a több szö rö zés
meg tör tén té nek idõ pont ja.

4. A fel hasz ná ló az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg.

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

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

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

nek foly tán a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ jog díj je len tõs mér té ke le he tõ vé és in do kolt tá te szi.
Az e pont sze rin ti fel hasz ná lá si szer zõ dé sek meg kö té se so rán az érin tett fel hasz ná lók kö zött in do ko lat lan meg kü lön -

böz te tést nem le het al kal maz ni, azaz azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked vez mé nye ket kell biz to sí ta ni.

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

8. Je len jog díj köz le mény ha tá lya: 2008. ja nu ár 1.–2008. de cem ber 31.

III. VÉDJEGYHASZNÁLATI ENGEDÉLY, JOGKEZELÉSI ADATOK VÉDELME

Az ARTISJUS fel hasz ná lá si en ge dé lye alap ján, az en ge dély ben meg je lölt tar ta lom mal és pél dány szám ban ki adott
hor do zón kö te le zõ fel tün tet ni az ARTISJUS lo gó ját. Az ARTISJUS véd jegy je len pont sze rin ti hasz ná la ta so rán jog ke -
ze lé si adat nak mi nõ sül [Szjt. 96.  § (2) be kez dés], amely nek jo go su lat lan el tá vo lí tá sa, meg vál toz ta tá sa szer zõi jogi és
bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé nyek kel jár.
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A Ki adó ezen kö te le zett sé gé nek a tel je sí té sé hez az ARTISJUS véd jegy hasz ná la ti en ge délyt ad a hang-, il let ve kép fel -
vé tel ki adó já nak az ARTISJUS név szö ve ges véd je gyé nek hasz ná la tá ra.

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

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2008. ja nu ár 24.

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

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
k ö z l e m é n y e

Ü08
a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról

I. JOGDÍJAK

Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Szjt.) 20. § (1) és (2) be kez dé se alap ján az érin tett jo go sul tak kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te i vel, a Film Jus Film -
szer zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü le té vel, a HUNGART Vi zu á lis Mû vé szek Kö zös Jog ke ze lõ Tár sa sá ga
Egye sü let tel, a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel, va la mint a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Elõ adó -
mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val egyet ér tés ben a kép-, il let ve hang fel vé te lek ma gán cé lú má so lá sá ra te kin tet tel az üres kép-
és hang hor do zók ra az aláb bi szer zõi jog dí jat ál la pít ja meg:

Idõ tar tam/Meg ne ve zés Fi ze ten dõ jog díj

1. Au dio ka zet ta
60 per cig 23 Ft/db
90 per cig 28 Ft/db
90 perc fe lett 34 Ft/db

2. Vi deo ka zet ta
120 per cig 55 Ft/db
180 per cig 70 Ft/db
195 per cig 76 Ft/db
240 per cig és a fe lett 98 Ft/db

3. Nyers anyag
Hang hor do zó nyers anyag 244 Ft/1000 m
Vi deó-kép hor do zó nyers anyag 286 Ft/1000 m
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Idõ tar tam/Meg ne ve zés Fi ze ten dõ jog díj

4. CD-R tí pu sok
CD-R és CD-RW
 300 MB-ig 16 Ft/db
CD-R és CD-RW/Data
 700 MB-ig 44 Ft/db
CD-R és CD-RW/Au dió,
 il let ve 700 MB fe lett 64 Ft/db

5. DVD tí pu sok
DVD-R/+R,
 DVD-RW/+RW,
 DVD-RAM 4,7 GB alatt 16 Ft/db
DVD-R/+R,
 DVD-RW/+RW,
 DVD-RAM 4,7 GB 110 Ft/db
DVD-R/+R,
 DVD-RW/+RW,
 DVD-RAM 9,4 GB-ig 250 Ft/db

6. Egyéb nagy ka pa ci tá sú op ti kai diszk
4,7 GB 110 Ft/db
9,4 GB-ig 250 Ft/db
15 GB-ig 300 Ft/db
25 GB-ig 400 Ft/db
50 GB-ig 500 Ft/db
100 GB-ig 700 Ft/db
200 GB-ig 800 Ft/db
200 GB fe lett 850 Ft/db

7. Mi ni diszk
Mi ni diszk 64 Ft/db

8. Kép-, il let ve hang hor do zó ként hasz nál ha tó me mó ria kár tyák
(pél dá ul kár tya hor doz ha tó mul ti mé dia esz köz höz, CF, MMC, MS, Smart Me dia, SD, Mini SD, 

Mic roSD, xD, Mic rod ri ve-tí pu sú kár tyák)

64 MB-ig 40 Ft/db
128 MB-ig 80 Ft/db
256 MB-ig 240 Ft/db
512 MB-ig 480 Ft/db
1 GB-ig 640 Ft/db
2 GB-ig 960 Ft/db
4 GB-ig 1200 Ft/db
8 GB-ig 1600 Ft/db
12 GB-ig 2400 Ft/db

9. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom le ját szá sá ra al kal mas, hor doz ha tó mul ti mé dia esz köz be 
in teg rált tá ro ló egy sé gek

32 MB-ig 100 Ft/db
64 MB-ig 200 Ft/db
128 MB-ig 400 Ft/db
256 MB-ig 640 Ft/db
512 MB-ig 1200 Ft/db

782 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/18. szám



Idõ tar tam/Meg ne ve zés Fi ze ten dõ jog díj

1 GB-ig 1600 Ft/db
2 GB-ig 1920 Ft/db
4 GB-ig 3200 Ft/db
10 GB-ig 4800 Ft/db
40 GB-ig 7200 Ft/db
80 GB-ig 8000 Ft/db

10. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom tá ro lá sá ra szol gá ló, szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök be in teg rált 
tá ro ló egy sé gek (be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ vi deo fel ve võ-le ját szó ké szü lé kek, be épí tett tá ro ló egy ség gel

ren del ke zõ DVD-író, fel ve võ-le ját szó ké szü lé kek, be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ te le ví zió ké szü lék, 
be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ set-top-boksz és mû hold ve võ ké szü lék)

80 GB-ig 3200 Ft/db
160 GB-ig 4000 Ft/db
250 GB-ig 5600 Ft/db
250 GB fe lett 7200 Ft/db

II.

1. A jog díj meg fi ze té se

1.1. Az Szjt. 20. § (2) be kez dé se alap ján a fen ti jog dí jat az üres kép- vagy hang hor do zó gyár tó ja, kül föl dön gyár tott
kép- vagy hang hor do zó ese tén pe dig a jog sza bály sze rint vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély, vagy – vám fi ze té si kö te le -
zett ség hi á nyá ban – egye tem le ge sen a hor do zót az or szág ba be ho zó sze mély és az azt bel föl dön elõ ször for ga lom ba hozó 
sze mély kö te les az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let hez a vám ke ze lés be fe je zé sé tõl, vám fi ze té si kö -
te le zett ség hi á nyá ban pe dig a for ga lom ba ho za tal tól vagy – ha ez a ko ráb bi – a for ga lom ba ho za ta li cél lal tör té nõ rak tá -
ron tar tás meg kez dé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül meg fi zet ni. A jog díj meg fi ze té sé ért az adott hor do zó összes bel föl -
di for gal ma zó ja is egye tem le ge sen felel.

1.2. A Jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya alatt for ga lom ba ho zott, a Jog díj köz le mény I. ré szé nek meg fe le lõ pont já nak
ha tá lya alá ál ta lá nos funk ci o ná lis is mér ve ik alap ján be so rol ha tó, de az ott fel tün te tett leg na gyobb tá ro ló ka pa ci tást leg -
alább 100%-kal meg ha la dó tá ro ló ka pa ci tá sú hang- és kép hor do zók után az ARTISJUS a jog dí jat az aláb bi ak sze rint ál la -
pít ja meg:

– a jog díj a Jog díj köz le mény I. ré szé nek az adott hang- és kép hor do zó ra al kal ma zan dó pont já ban meg ha tá ro zott leg -
na gyobb tá ro ló ka pa ci tást 100%-kal meg ha la dó tá ro ló ka pa ci tá sú hor do zó után az adott pont ban meg ha tá ro zott leg ma ga -
sabb jog díj 50%-ával nö velt össze ge. E ren del ke zést min den to váb bi 100%-os tá ro ló ka pa ci tás-nö ve ke dés ese tén al kal -
maz ni kell. A 100%-os ka pa ci tás nö ve ke dés nél ki sebb mér té kû tá ro ló ka pa ci tás-nö ve ke dés a fi ze ten dõ jog díj össze gét
nem érin ti.

A Jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya alatt for ga lom ba ho zott, kép-, il let ve hang fel vé te lek ma gán cé lú má so lá sá ra al kal -
mas olyan hang- és kép hor do zók után, ame lyek ál ta lá nos funk ci o ná lis is mér ve ik alap ján a Jog díj köz le mény I. ré szé nek
egyik pont ja ha tá lya alá sem tar toz nak, a jog dí jat az ARTISJUS az Szjt. 90. §-a sze rint ál la pít ja meg.

1.3. Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a köz zé tett jog dí jak hoz ké pest a Jog díj köz le mény idõ be li
ha tá lya alatt az aláb bi fel té te lek együt tes tel je sü lé se ese tén jog díj ked vez mény ad ha tó.

1.3.1. Jog díj ked vez mény ben ré sze sül het az üres kép- vagy hang hor do zó gyár tó ja, kül föl dön gyár tott kép- vagy hang -
hor do zó ese tén a vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély, il let ve vám fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá ban a hor do zót az or szág ba
be ho zó sze mély vagy az azt bel föl dön elõ ször for ga lom ba hozó sze mély, ha

a) az Szjt. 22. § (1) be kez dé se alap ján és a je len Jog díj köz le mény II.2. pont ja sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gé nek min den ál ta la gyár tott, be ho zott, il let ve for ga lom ba ho zott üres kép- és hang hor do zó val kap cso la to san ma ra dék ta -
la nul ele get tett,

b) jog díj tar to zá sa nincs,

c) a je len Jog díj köz le mény III. pont já ban fog lalt véd jegy hasz ná la ti en ge délyt, min den egyes op ti kai vé de lem mel el -
lá tott cím ké vel kap cso la to san ma ra dék ta la nul be tar tot ta, 

és a ked vez mény igény be vé te lé rõl és az eh hez tár su ló kö te le zett ség vál la lá sok ról az AR TIS JUS-szal szer zõ dést köt.
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1.3.2. Az 1.3.1. pon ton túl me nõ en jog díj ked vez mény ben ré sze sül het az üres kép- vagy hang hor do zó gyár tó ja, kül föl -
dön gyár tott kép- vagy hang hor do zó ese tén a vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély, il let ve vám fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá -
ban a hor do zót az or szág ba be ho zó sze mély vagy az azt bel föl dön elõ ször for ga lom ba hozó sze mély, ha sze mé lyé ben
meg fe lel az 1.3.1. pont sze rin ti fel té te lek nek, és olyan, a díj fi ze té sé re kö te le zet te ket tö mö rí tõ or szá gos ér dek kép vi se le ti
szer ve zet tag ja, amely or szá gos ér dek kép vi se le ti szerv

– a tag jai jog díj fi ze té si kö te le zett sé gé ért az AR TIS JUS-nak meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt és/vagy
– a tag jai ál ta li adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé hez [Szjt. 22. § (1) be kez dé se és a je len Jog díj köz le mény

II.2. pont ja] szük sé ges ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja és/vagy
– a tag jai jog díj fi ze té si kö te le zett sé gét egész ben vagy rész ben át vál lal ja

és a fen ti kö te le zett ség vál la lá sok ról, il let ve a tag jai ál tal igény be ve he tõ ked vez mény rõl az AR TIS JUS-szal szer zõ dést köt.

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

2. Adat szol gál ta tá si kö te le zett ség

Aki üres kép- vagy hang hor do zót gyárt, vám fi ze té si kö te le zett ség nél kül az or szág ba be hoz, vagy az így be ho zott hor -
do zót elõ ször bel föl di for ga lom ba hoz za, kö te les az AR TIS JUS-t az Szjt. 20. § (2) be kez dé se sze rin ti jog díj igény ér vé -
nye sí té sé hez szük sé ges ada tok ról tá jé koz tat ni. Az üres kép- vagy hang hor do zó be ho za ta la  miatt jog sza bály sze rint vám
fi ze té sé re kö te le zett sze mély a fen ti e ken fe lül kö te les az AR TIS JUS-nak be mu tat ni a vám ha tó ság ál tal hi te le sí tett be ho -
za ta li vám ok mányt is.

Bár mely be je len tés re, il let ve tá jé koz ta tás ra kö te le zett sze mély kö te les az ARTISJUS ké ré sé re adat szol gál ta tást nyúj ta ni az
üres kép- és hang hor do zók be szer zé si for rá sa i ról, il let ve azok egyéb for ga lom ba ho za ta li ada ta i ról. A fen ti tá jé koz ta tá si kö te -
le zett ség – akár rész le ges – el mu lasz tá sa ese tén a tá jé koz ta tás ra kö te le zett az üres kép-, il let ve hang hor do zók után a je len Jog -
díj köz le mény alap ján szá mí tott jog díj jal azo nos mér té kû költ ség áta lányt kö te les fi zet ni [Szjt. 22. § (2) be kez dés].

3. A jog díj meg fi ze té se aló li men tes ség ese tei

A fen ti jog díj meg fi ze té se aló li men tes ség fenn ál lá sá nak iga zo lá sá hoz az aláb bi ok ira tok be nyúj tá sa szük sé ges:

3.1. Az Szjt. 20. § (3) be kez dés a) pont sze rin ti men tes ség ese tén a ki vi tel iga zo lá sá hoz be nyúj tan dó ok ira tok:
– a ki vitt áru azo no sí tá sá ra al kal mas, leg alább a ki vitt mennyi sé get, a hor do zó már ka ne vét és tí pu sát tar tal ma zó nyi -

lat ko zat, va la mint
– az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén kí vül re irá nyu ló for ga lom ban a vám ha tó ság ál tal hi te le sí tett be ho za ta li és ki vi te li

vám ok mány,
– az Eu ró pai Kö zös ség te rü le té re irá nyu ló for ga lom ban olyan, a fe lek kö zös sé gi adó szá mát hi telt ér dem lõ en tar tal ma zó

szám la, amely bõl ag gály ta la nul meg ál la pít ha tó, hogy a díj igénnyel érin tett üres hor do zót tar tal ma zó kül de mény cím zett je az
Eu ró pai Kö zös sé gen be lül la kó hellyel ren del ke zõ sze mély, il let ve szék hellyel (te lep hellyel, fi ók te lep pel) ren del ke zõ jogi sze -
mély vagy egyéb szer ve zet, és a fe lek ne vét, szék he lyét (la kó he lyét), va la mint az üres hor do zó mennyi sé gét, faj tá ját és a kül -
föl di ren del te té si he lyet hi telt ér dem lõ en fel tün te tõ olyan ok irat, amely bõl ag gály ta la nul meg ál la pít ha tó, hogy a hor do zó kat
Ma gyar or szág ról el szál lí tot ták (pél dá ul: fu var le vél, szál lí tó le vél, át adás-át vé telt iga zo ló ok irat).

3.2. Amennyi ben a men tes sé gi okra a jog díj meg fi ze té sé re kö te le zett sze mély a jog díj meg fi ze té se után hi vat ko zik, a
meg fi ze tett jog dí jat a 3.1. pont ban meg ha tá ro zott ok ira tok be nyúj tá sa után az aláb bi fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén 
az ARTISJUS vissza té rí ti:

a) ha a ki vi telt is a jog dí jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze tõ sze mély vég zi;
b) a jog dí jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze tõ sze mély a jog díj vissza té rí té se irán ti igényt az AR TIS JUS-hoz írás ban a

jog díj meg fi ze té sé nek évé ben be je len ti;
c) a hor do zó ról el tá vo lí tott ho log ra mos cím két a jog dí jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze tõ sze mély a vissza té rí té si igény

írás be li be je len té sé vel egy ide jû leg az AR TIS JUS-nak sor szám sze rint azo no sít ha tó mó don té te le sen vissza szol gál tat ja;
va la mint

d) ab ban az eset ben, ha a ki vi tel cél or szá gá ban mû kö dik ún. üres hor do zó jog díj-igényt ér vé nye sí tõ kö zös jog ke ze lõ
szer ve zet, ez a szer ve zet té te les ada tok kal azo no sít ha tó an iga zol ja, hogy a ki vitt üres hor do zók ra vo nat ko zó an a jog dí jat
a jog díj fi ze tés re kö te le zett, vagy a cél or szág ban al kal ma zan dó jog sza bály sze rint fi ze tés re kö te le zett, vagy arra fel jo go -
sí tott más sze mély a cél or szág ban meg fi zet te, vagy a cél or szág jogi sza bá lyo zá sa alap ján a jog díj fi ze tés alól men te sült.

3.3. A díj meg fi ze té se aló li men te sü lé si fel té te lek meg vizs gá lá sa cél já ból a díj meg fi ze té se aló li men te sü lés ese tén is
az, aki üres kép- vagy hang hor do zót gyárt, vám fi ze té si kö te le zett ség nél kül az or szág ba be hoz, vagy az így be ho zott hor -
do zót elõ ször bel föl di for ga lom ba hoz za, kö te les az AR TIS JUS-t az Szjt. 22. § (1) be kez dé se sze rin ti ada tok ról tá jé koz -
tat ni.
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III.

1. Véd jegy hasz ná la ti en ge dély

Az ARTISJUS a je len Jog díj köz le ménnyel érin tett hang-, il let ve kép hor do zók kö zül a

– CD-R tí pu sú hang- és kép hor do zók,

– DVD tí pu sú hang- és kép hor do zók,

– egyéb nagy ka pa ci tá sú op ti kai disz kek,

– kép-, il let ve hang hor do zó ként hasz nál ha tó me mó ria kár tyák (ki vé ve a 32 MB-ig, va la mint a 64 MB-ig ter je dõ
 tárolókapacitással ren del ke zõ me mó ria kár tyák),

– au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom le ját szá sá ra al kal mas hor doz ha tó mul ti mé dia esz kö zök be in teg rált tá ro ló egy -
ség (ki vé ve a 32 MB-ig, va la mint a 64 MB-ig ter je dõ tá ro ló ka pa ci tás sal ren del ke zõ hor doz ha tó mul ti mé dia esz kö zök be
in teg rált tá ro ló egy sé get), to váb bá

– au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom tá ro lá sá ra szol gá ló, szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök be in teg rált tá ro ló egy -
ség [I. fe je zet 4., 5., 6., 8., 9., 10. pon tok]

te kin te té ben tör té nõ jog díj igény ér vé nye sí tés sel össze füg gés ben in gye ne sen, nem ki zá ró la gos véd jegy hasz ná la ti en ge -
délyt ad a jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20. § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze mély nek az „ARTISJUS” véd jegy hasz -
ná la tá ra. Az ARTISJUS véd jegy a Jog díj köz le mény sze rin ti hasz ná lat so rán – az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – iga zol ja a
jog díj meg fi ze té sét, to váb bá jog ke ze lé si adat nak is mi nõ sül [Szjt. 96. § (2) be kez dés], amely nek jo go su lat lan el tá vo lí tá -
sa, meg vál toz ta tá sa szer zõi jogi és bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé nyek kel jár.

2. A véd jegy hor do zó ja

A véd je gyet az ARTISJUS ál tal ki bo csá tott, a jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20. § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze -
mély nek té rí tés men te sen, az ér vé nye sí tett jog díj igény ál tal meg ha tá ro zott da rab szám ban hasz ná la tá ba adott op ti kai vé -
de lem mel el lá tott cím ke hor doz za. A véd je gyet hor do zó cím ke az ARTISJUS tu laj do na.

3. A véd jegy és a hor do zó hasz ná la ta

A jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20. § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze mély a véd je gyet hor do zó cím két az üres
hang-, il let ve kép hor do zó for ga lom ba ho za ta lát meg elõ zõ en jo go sult és kö te les a hang-, il let ve kép hor do zón, vagy ha ez
le he tet len nek bi zo nyul a hang-, il let ve kép hor do zó cso ma go lá sán más jog ke ze lé si ada tot vagy áru jel zõ ész le lé sét nem
aka dá lyo zó mó don a cím ke sé rü lé se nél kül el tá vo lít ha tat la nul a cím ke át vé te lét kö ve tõ en azon nal, de leg ké sõbb 5 mun -
ka na pon be lül el he lyez ni (fel ra gasz ta ni), egyéb ként a véd je gyet nem hasz nál hat ja. A véd jegy hasz ná la tát har ma dik sze -
mély nek nem en ge dé lyez he ti, és a hor do zón el nem he lye zett (fel nem ra gasz tott) ho log ra mos cím két har ma dik sze mély
bir to ká ba/hasz ná la tá ba nem ad hat ja. A véd jegy hasz ná la tá ért (a ho log ra mos cím ké ért) sem a jog dí jat az Szjt. fent idé zett
20. § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze mély, sem más sze mély el len ér té ket nem kér het és nem fo gad hat el. A véd jegy -
hasz ná la ti en ge dély ha tá lya az elsõ jog sze rû for ga lom ba hozatallal megszûnik.

IV. A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fen ti Jog díj köz le mény 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. de cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS

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

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2008. ja nu ár 24.

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

2007. november 23-i ülésérõl

Na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ban a mun kál ta tói ol dal ki -
fej tet te: a szo ci á lis pár be széd ben be töl tött sze rep, a
kisebb- nagyobb komp ro misszu mok kal el ért ered mé nyek
arra ösz tö nöz nek, hogy a mun ka vi lá gát érin tõ és gaz da sá -
gi kér dé sek ben to vább ra is há rom egyen ran gú ol dal rész -
vé te lé vel foly ta tód ja nak a tár gya lá sok.

A mun ka vál la lói ol dal a fel ve tés re re a gál va le szö gez te,
hogy a mun ka vál la lói ol dal sem kí ván ja az OÉT sze re pét
meg kér dõ je lez ni. Ép pen el len ke zõ leg, a szak szer ve ze ti
szö vet sé gek el vár ják, hogy az OÉT fó ru ma in ér de mi tár -
gya lá sok ra ke rül jön sor, azok idõ ben, az ol da lak egyen lõ
fe le lõs sé gé vel foly ja nak, és va ló di meg ál la po dá so kig ve -
zes se nek el. Az ol dal ugyan ak kor rá mu ta tott: az Or szá gos
Ér dek egyez te tõ Ta nács ban fo lyó egyez te té sek sem zár ják
ki, hogy bi zo nyos hely ze tek ben a szak szer ve ze ti szö vet sé -
gek egyéb tör vényes esz kö zö ket is igény be ve gye nek.

Na pi rend elõtt a mun ka vál la lói ol dal a mun kál ta tói ol -
dal lal egyet ér tés ben je lez te, hogy a hí rek sze rint elõ ké szü -
let alatt álló adó re form cso mag ki mun ká lá sá ban – már a ki -
dol go zás fo lya ma tá ban is – ak tí van részt kí ván ven ni.

A kor mány ol dal kez de mé nyez te az OÉT adó- és já ru -
lék rend sze rek re form já val és a fe ke te gaz da ság vissza szo -
rí tá sá val fog lal ko zó ad hoc bi zott sá gá nak össze hí vá sát
2007. de cem ber 5-ére.

1. Az OÉT foly tat ta a 2008. évi bér tár gya lá sát.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, foly tat ni kell az ága za ti
tár gya lá so kat. Ha ága za ti szin ten nem jött lét re meg ál la po -
dás, ak kor in do kolt a ple ná ris egyez te tés foly ta tá sa.

Ja va sol ta, hogy az OÉT tér jen el a há rom éves bérmeg -
állapodástól, a ga ran tált bér mi ni mum 2008. ja nu ár 1-jé tõl
80 000 fo rint ra emel ked jen, és csak jú li us 1-jé tõl lép jen
ha tály ba a 86 300 fo rint.

A mun ka vál la lói ol dal a jövõ évre tíz szá za lé kos brut tó
ke re set nö ve lé si aján lás ra tett ja vas la tot a vár ha tó tel je sít -
mény nö ve ke dés, a ko ráb bi ak nál ked ve zõt le nebb 2008-as
inf lá ci ós vá ra ko zá sok, va la mint a jövõ évi adó- és já ru lék -
be fi ze té si elõ írások is me re té ben. To vább ra sem kí vánt tár -
gyal ni a 3 éves bér meg ál la po dás mó do sí tá sá ról, mi vel ál -
lás pont ja sze rint az adott ága za tok szint jén ke zel he tõ ek a
mun kál ta tói ol dal ál tal egyes ága za tok ra vo nat ko zó an jel -
zett gon dok.

2. Az OÉT meg tár gyal ta a kor ked vez mé nyes nyug díj -
rend szer kor sze rû sí té sét szol gá ló in téz ke dé sek üte me zé sé -
re ké szült kor mány ol da li ja vas la tot.

Az elõ ter jesz tõ hang sú lyoz ta, hogy a ja vas lat a kor ked -
vez mény re jo go sí tó mun ka he lyek koc ká za ti osz tály ba so -
ro lá si rend sze ré nek ki dol go zá sá val, kor rek ci ó já val, va la -
mint a ked vez mé nyek egy sé ges rend sze ré nek ki ala kí tá sá -

val össze füg gõ szak mai fel ada tok – szo ci á lis part ne rek kel
kö zös – el lá tá sá nak ütem ter ve. A meg je lölt ha tár idõk vég -
sõ ha tár idõk, va gyis ezen be lül le het gyor sab ban ha lad ni.

A mun ka vál la lói ol dal is mé tel ten ki állt amel lett,
hogy a kor ked vez mé nyes kör be tör té nõ be ke rü lés és a
ki ke rü lés sza bá lyo zá sát pár hu za mo san kell ki ala kí ta ni,
egy ide jû élet be lép te tés sel. Fel ve tet te, hogy a ko ráb bi
mun ká la tok ered mé nye it is figye lembe véve, gyor sí ta ni
kel le ne az elõ ké szü le te ket. Ja va sol ta a gyor sít ha tó te rü -
le tek ki vá lasz tá sát, és egy bel sõ üte me zés el ké szí té sét a
sza bá lyo zan dó te rü le tek re vo nat ko zó an. Az ol dal je lez -
te, hogy kész részt ven ni a kor mány za ti ol dal ál tal ja va -
solt elõ ké szí tõ bi zott sá gi mun ká ban. Az üte me zést a
LIGA Szak szer ve ze tek meg vé tóz ta, a ter ve zet rõl nem
jött lét re meg ál la po dás.

A mun kál ta tói ol dal a ter ve zet te ma ti ká já val, idõ zí té sé -
vel egyet ér tett. Be je len tet te, hogy ké szen áll a to váb bi
szak ér tõi egyez te té sek re.

3. Az OÉT na pi rend re tûz te a Ma gyar or szág kül kap -
cso la ti stra té gi á já ról ké szült kor mány ol da li elõ ter jesz -
tést.

A na pi rend elõ ter jesz tõ je, a kül ügy mi nisz ter asszony
ki emel te: alap ve tõ tö rek vé se, hogy a kül kap cso la ti stra té -
gia szé les tár sa dal mi kon szen zus sal, a szak mai és ci vil mû -
he lyek be vo ná sá val ké szül jön el.

A mun ka vál la lói ol dal a tá jé koz ta tót kö szö net tel vet te,
és hang sú lyoz ta, hogy a glo ba li zá ló dó kö rül mé nyek kö -
zött az or szág kül kap cso la ti stra té gi á já nak nö vek võ mér té -
kû bel sõ gaz da sá gi-tár sa dal mi ha tá sai van nak. Meg kell
vizs gál ni, ho gyan mû kö dik a nem zet kö zi tõke, és eh hez
kell meg ha tá roz ni az or szág és az Eu ró pai Unió vi szo nyát.
Ha zánk nem zet kö zi ver seny ké pes sé gén be lül a mun ka vál -
la lók ver seny ké pes sé gé re is meg fe le lõ fi gyel met kell for -
dí ta ni. Ez zel pár hu za mo san azt is mér le gel ni szük sé ges,
hogy a ne he ze dõ szo ci á lis hely zet biz ton sá gi koc ká za to kat 
is je lent het. A szom széd ság po li ti ká ban a ha tá ro kon át -
nyúló szak szer ve ze ti együtt mû kö dés is je len van, amit a
meg nyí ló mun ka erõ pi a cok, a ha tár men ti in gá zás kü lö nö -
sen fon tos sá tesz nek. Ez a szak szer ve ze ti mun ka forrás -
igényes, ami hez a mun ka vál la lói ol dal tá mo ga tást tar ta na
szük sé ges nek. Az Eu ró pai Uni ón be lül a szo ci á lis pár be -
széd fel ér té ke lõ dött: egy sé get kell te rem te ni a ha zai gya -
kor lat és az uni ós cé lok kö zött.

A mun kál ta tói ol dal az elõ ter jesz tést hasz nos nak ítél te,
és vé le mé nye sze rint más tár cák is ké szít het né nek ilyen,
több cik lus ra át íve lõ prog ra mot. Ugyan ak kor hi á nyol ta be -
lõ le az új sze rû sé get, kez de mé nye zõ kész sé get, a pro ak ti vi -
tást. Ki fej tet te, hogy szük sé ges nek tart ja az eu ró pai uni ós
jog sza bály-elõ ké szí tés fo lya ma tá ban a szo ci á lis part ne -
rek kel tör té nõ együtt mû kö dés in téz mé nye sí tett for má já -
nak a lét re ho zá sát.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága
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Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. november 30-i ülésérõl

1. Az OÉT foly tat ta a 2008. évi bér tár gya lást.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, a me zõ gaz da ság és ke -
res ke de lem te rü le tén van re mény az ága za ti meg ál la po dás -
ra, mely elõ se gít he ti a ver seny szfé ra 2008. évi bér aján lá -
sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás meg kö té sét. Eh hez azon ban
szük sé ges az ága za ti tár gya lá sok fel gyor sí tá sa.

Mind ad dig, amíg a ga ran tált bér mi ni mum prob lé má ja
ága za ti szin ten nem ren de zõ dik, nincs le he tõ ség az or szá -
gos bér aján lá si meg ál la po dás ra.

A mun ka vál la lói ol dal le szö gez te, hogy ága za ti bér kér -
dé sek rõl az OÉT plé nu mán nem kí ván tár gyal ni, és konk -
rét aján la tot vár a mun kál ta tói ol dal tól az or szá gos bér -
aján lás mér té ké re vo nat ko zó an. Fel hív ta a fi gyel met arra,
hogy a 2008. évi inf lá ci ós prog nó zis 0,3 szá za lék kal nõtt a
kor ri gált kon ver gen cia prog ram ban, ami a bér meg ál la po -
dás pe rem fel té te le ként hat ni fog a bér aján lás munkavál -
lalói ol dal ál tal el fo gad ha tó nak ítélt mér té ké re.

2. Az OÉT meg tár gyal ta a kor ked vez mény-biz to sí tá si
já ru lék meg fi ze té se alól tör té nõ men te sí tés el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló kor mány ren de let-ter ve ze tet.

A mun ka vál la lói ol dal ez al ka lom mal is hang sú lyoz ta,
hogy a kor ked vez mé nyes kör be tör té nõ be ke rü lés és ki ke -
rü lés sza bá lyo zá sát pár hu za mo san kell ki ala kí ta ni, egy ide -
jû élet be lép te tés sel. Az ez zel el len té tes sza bá lyo zás mun -
ka vál la ló-el le nes és alkot mány elle nes, és így – a be ke rü lés 
sza bá lyo zá sá nak el ma ra dá sa  miatt – a mun ka vál la lói ol dal 
a kor mány ren de let-ter ve ze tet nem tá mo gat ta.

Ugyan ak kor az ol dal meg ál la pí tot ta, hogy elõ re lé pés
tör tént a ki ke rü lé si el já rás fel leb be zé si le he tõ sé ge i nek
meg ha tá ro zá sá ban, azon ban azo kat még to vább szük sé ges
pon to sí ta ni. To vább ra is el lent mon dás van a szak szer ve ze -
tek rész vé te li le he tõ sé ge i nek, va la mint rész vé te li kö te le -
zett sé ge i nek te kin te té ben az el já rás me ne té ben, ezt is fel
kell ol da ni. A Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé ge ki -
fej tet te, hogy a szak szer ve ze tek a ma gyar jog rend ben csak
part ner ként je len het nek meg, ügy fél ként – a kor mány ren -
de let-ter ve zet tel el len tét ben – nem. Az Au to nóm Szak -
szer ve ze tek Szö vet sé gé nek ál lás pont ja sze rint a szak szer -
ve ze tek nek ma guk nak kell el dön te ni ük ügyen ként, hogy
ügy fél ként vagy kép vi se lõ ként vesz nek-e részt az egyes
el já rá sok ban.

A szö vet sé gek szük sé ges nek tart ják, hogy bár mi lyen, az 
adott mun ka he lyet érin tõ, kor ked vez ménnyel össze füg gõ
el já rás in dul, az ügyet tár gya ló ha tó ság szá má ra le gyen kö -
te le zõ az ille té kes szak szer ve zet ér te sí té se. Az ol dal to -
vább ra is fenn tart ja azt a ko ráb ban is ki fej tett vé le mé nyét,
hogy amennyi ben a szak szer ve zet az el já rás ban je len van
kép vi se lõ ként, úgy vé le mé nyét le gyen kö te le zõ csa tol ni.
Az ol dal fon tos nak tart ja to váb bá, hogy az el já rás sal érin -

tett mun ka he lyek ese té ben ne csak az új on nan be lé põ ket,
ha nem a már ott dol go zó kat is kö te le zõ le gyen az el já rás
meg in du lá sá ról és ki me ne te lé rõl ér te sí te ni.

Az ol dal tá mo gat ta, hogy egy erre a cél ra lét re jö võ
ad hoc bi zott ság 2008. ja nu ár 31-ig te kint se át, hol le het ne
gyor sí ta ni a kor ked vez mény té ma kö ré ben foly ta tott mun -
ká la to kat, il let ve van-e olyan te rü let, amely rõl a ko ráb ban
ter ve zet tõl el té rõ ütem ben kel le ne dön te ni, és kész a bi -
zott ság mun ká já ban részt ven ni.

A mun kál ta tói ol dal a ren de let vál to zat lan for má ban tör -
té nõ el fo ga dá sát ja va sol ta.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

Pályázati felhívás
az iparosított technológiával épült lakóépületek

energiamegtakarítást eredményezõ
korszerûsítésének, felújításának támogatására

(Kódszám: LFP-2008-LA-2)

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a la -
kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. ren de let 35.  § (2) be kez dé se alap ján az aláb bi pá -
lyá za ti fel hí vást te szi köz zé:

I. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tá mo ga tás cél ja az 1992. jú li us 1. elõtt ki adott épí té si
en ge dély alap ján ipa ro sí tott tech no ló gi á val épí tett la kó -
épü le tek ener gia meg ta ka rí tást ered mé nye zõ fel újí tá sa, il -
let ve ezen la kó épü le tek gé pé sze ti rend sze re i nek, be ren de -
zé se i nek fel újí tá sa és kor sze rû sí té se, va la mint meg úju ló
ener gia fel hasz ná lás nö ve lé se cél já ból tör té nõ be ren de zé -
sek te le pí té se. A pá lyá zat szem pont já ból ipa ro sí tott tech -
no ló gi á val épült la kó épü let nek te kin ten dõ a pa nel, a kö -
zép- és nagy blokk, az alag út zsa lu, az ön tött, a vas be ton vá -
zas és az egyéb, elõ re gyár tott tech no ló gia fel hasz ná lá sá val 
épí tett la kó épü let.

A pá lyá zat for rá sá ul a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény ben rög -
zí tett La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga -
tá sa el ne ve zé sû elõ irány zat szol gál.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pá lyá za tot nyújt hat nak be a tár sas há zak és la kás szö vet -
ke ze tek sa ját tu laj do nú épü le te ik, va la mint a he lyi ön kor -
mány za tok sa ját tu laj do nú bér há za ik ener gia meg ta ka rí tást 
ered mé nye zõ fel újí tá sá ra (a továb biak ban: pá lyá zók).
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III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A pá lyá zat ban tá mo ga tás az ipa ro sí tott tech no ló gi á val
épí tett la kó épü le tek fel újí tá sá ra az aláb bi, a fel újí tá si kon -
cep ci ó ban in do kolt, ki mu tat ha tó ener gia meg ta ka rí tást
ered mé nye zõ mun ká la tok ra igé nyel he tõ:

1. Nyí lás zá rók ener gia meg ta ka rí tást ered mé nye zõ fel -
újí tá sa vagy cse ré je

2. Hom lok za tok és fö dé mek hõ szi ge te lé se

3. Épü let gé pé sze ti rend sze rek kor sze rû sí té se, fel újí tá sa

4. A meg úju ló ener gia fel hasz ná lás nö ve lé se

IV. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJA

1. A pá lyá zat tár gya

A pá lyá zat tár gya csak tel jes épü let vagy di la tá ci ó val
ha tá rolt épü let rész (a továb biak ban: épü let vagy épü let -
rész) le het.

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja

A pá lyá zat le het két lép csõs vagy egy lép csõs:

a) Két lép csõs a pá lyá zat, ha a pá lyá za tot az ön kor -
mány zat is tá mo gat ja.

Eb ben az eset ben az ön kor mány zat nyil vá nos pá lyá za -
tot ír ki az ipa ro sí tott tech no ló gi á val épí tett la kó épü le tek
ener gia ta ka ré kos fel újí tá sá nak ön kor mány za ti tá mo ga tá -
sá ra, amely ben meg ha tá roz za a nyúj ta ni kí vánt tá mo ga tás
mér té két, for má ját és fel té te le it, to váb bá az ön kor mány za ti 
köz re mû kö dés mód ját, esz kö ze it.

Elsõ lép csõ ként a pá lyá zó tár sas há zak és la kás szö vet ke -
ze tek a fel újí tá si pá lyá za tot az ön kor mány zat felé nyújt ják
be, amennyi ben vál lal ják a fel újí tá si költ sé gek mi ni má li -
san az ön kor mány za ti pá lyá zat ban meg je lölt mér té kû sa ját 
erõ bõl tör té nõ fi nan szí ro zá sát.

Az ön kor mány za ti dön tést köve tõen má so dik lép csõ ben 
az ön kor mány zat ál tal is tá mo ga tott pá lyá za to kat – az ön -
kor mány zat do ku men tu ma i val ki egé szít ve – a pá lyá zó tár -
sas há zak, ill. la kás szö vet ke ze tek to váb bít ják az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak -
ban: a mi nisz té ri um) felé.

b) Egy lép csõs a pá lyá zat, ha a pá lyá zó a tu laj do ná ban
lévõ épü let re, épü let rész re vo nat ko zó an vál lal ja a tel jes
fel újí tá si költ ség ál la mi tá mo ga tá son fe lü li ré szé nek sa ját
erõ bõl tör té nõ fi nan szí ro zá sát, és a pá lyá za tát köz vet le nül
nyújt ja be a mi nisz té ri um felé.

V. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETÕ TÁMOGATÁS

Az igé nyelt ál la mi tá mo ga tás mér té ke a tá mo ga tás
szem pont já ból el is mer he tõ be ke rü lé si költ ség ma xi mum
1/3-a, de la ká son ként leg fel jebb 500 000 Ft le het.

A költ ség meg osz tás a tá mo ga tás szem pont já ból el is -
mer he tõ be ke rü lé si költ ség vo nat ko zá sá ban a kö vet ke zõ:

ál la mi tá mo ga tás
leg fel jebb a be ke rü lé si költ ség 1/3-a, de nem ha lad hat ja

meg az 500 000 Ft/la kás össze get,
ön kor mány za ti tá mo ga tás és a pá lyá zó sa ját ere je együtt
leg alább a be ke rü lé si költ ség 2/3-a.
Az igé nyelt ál la mi tá mo ga tás la ká son kén ti mér té ké nél

min den eset ben a pá lyá zat tal érin tett la ká sok szá ma ve he tõ 
figye lembe.

Az ön kor mány zat mint tá mo ga tó – az adott épü let, épü -
let rész ese té ben – a pá lyá zó ked vez mé nyez et tõl rész ben
vagy egész ben át vál lal hat ja a pá lyá zót ter he lõ sa ját részt.
Ahol az ön kor mány zat nem biz to sít tá mo ga tást, a pá lyá zó
ked vez mé nye zett nek kell vál lal nia a be ke rü lé si költ ség
leg alább 2/3-ának biz to sí tá sát sa ját erõ ként.

VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
TUDNIVALÓK

1. A pá lyá zat be nyúj tá sá val kap cso la tos kö ve tel mé -
nyek

a) A pá lyá zat az aláb bi fõ ré szek bõl áll:
– pá lyá za ti for ma nyom tat vá nyok,
– mû sza ki do ku men tu mok,
– mel lék le tek,
– ön kor mány zat do ku men tu mai.
b) A pá lyá zat ma gyar nyel ven, ki zá ró lag a pá lyá za ti

for ma nyom tat vá nyo kon nyújt ha tó be.
c) A pá lyá za tot a Pá lyá za ti út mu ta tó ban kö zöl tek nek

meg fele lõen, hi ány ta la nul, azaz a pá lyá za ti for ma nyom tat -
vá nyok min den kér dé sé re vá laszt adva, és az elõ írt do ku -
men tu mok csa to lá sá val kell be nyúj ta ni.

2. Pá lyá za ti díj
A pá lyá zó nak a pá lyá zat be nyúj tá sa kor 20 000 Ft össze -

gû pá lyá za ti dí jat kell fi zet nie.

3. Be nyúj tás he lye és for má ja
A tel jes pá lyá za ti do ku men tá ci ót 1 ere de ti pél dány ban,

va la mint az 1., 2. és 2/A. szá mú mel lék le te ket CD le me zen 
is, zárt bo rí ték ban/cso mag ban, aján lott kül de mény ként a
kö vet ke zõ cím re kell be kül de ni:

Ket tõ kg alatt le vél ként:
La kás pá lyá za tok
Kód szám: LFP-2008-LA-2
1751 Bu da pest–Cse pel, Pf. 1001.
Ket tõ kg fe lett cso mag ként:
La kás pá lyá za tok
Kód szám: LFP-2008-LA-2
1751 Bu da pest-Cse pel, Cso mag tá ro lás 1.
A bo rí té kon/cso ma gon fel kell tün tet ni a pá lyá zat kód -

szá mát (LFP-2008-LA-2), a pá lyá zó ne vét és cí mét, va la -
mint a pá lyá zat tal érin tett épü let cí mét.

4. Be nyúj tás idõ pont ja, ha tár ide je
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont ja: a pá lyá za tot tar tal -

ma zó bo rí ték vagy cso mag pos tán tör té nõ fel adá sá nak idõ -
pont ja.
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A pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide je: 2008. szep tem ber
30.

A ha tár idõt köve tõen be nyúj tott pá lyá za tok az el bí rá lás -
ból ki zá rás ra ke rül nek.

5. Pá lyá za ti anya gok be szer zé sé nek le he tõ sé gei
A Pá lyá za ti fel hí vás, a Pá lyá za ti út mu ta tó és mel lék le tei 

a mi nisz té ri um In ter ne tes hon lap já ról (www.otm.gov.hu),
az Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ In no vá ci ós Kht. In ter ne -
tes hon lap já ról (www.emi.hu), va la mint a „Si ke res Ma -
gyar or szá gért” Pa nel Plusz Hi tel prog ram és a fi nan szí ro zó 
hi tel in té ze tek el ér he tõ sé ge a Ma gyar Fej lesz té si Bank
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (www.mfb.hu ) In -
ter ne tes hon lap já ról tölt he tõ le.

Pályázati felhívás
az egycsatornás gyûjtõkémények 

(termofor kémények) felújításának
 támogatására

(Kódszám: LFP-2008-LA-7)

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a la -
kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. ren de let 35.  § (2) be kez dé se alap ján az aláb bi
 pályázati fel hí vást te szi köz zé:

I. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tá mo ga tás cél ja az 1985-ig épült la kó épü le tek üze -
melõ, gáz tü ze lõ-be ren de zé sek égés ter mé ke i nek el ve ze té -
sé re szol gá ló egy csa tor nás gyûj tõ ké mé nye i nek (a továb -
biak ban: ter mo for ké mény) biz ton ság tech ni kai fel újí tá sa.

A pá lyá zat for rá sá ul a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény ben rög -
zí tett La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga -
tá sa el ne ve zé sû elõ irány zat szol gál.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pá lyá za tot nyújt hat nak be a tár sas há zak és la kás szö vet -
ke ze tek sa ját tu laj do nú épü le te ik, va la mint a he lyi ön kor -
mány za tok sa ját tu laj do nú bér há za ik ter mo for ké mé nye i -
nek biz ton ság tech ni kai fel újí tá sá nak elõ se gí té sé re
(a továb biak ban: pá lyá zók).

III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A pá lyá zat ke re tén be lül a leg alább 8 la kás sal ren del ke -
zõ la kó épü le tek ben lévõ ket tõs fa lú, il let ve egye sí tett falú
gyûj tõ ké mé nyek, va la mint az ezek hez kap cso ló dó füst -
csö ve zés olyan fel újí tá si mun ká la ta i ra igé nyel he tõ tá mo -
ga tás, amely nek ered mé nye ként biz to sít ha tó a tü ze lõ be -
ren de zé sek ál tal elõ ál lí tott, je len leg a ter mo for ké mé nyek -
be ve ze tett égés ter mé kek biz ton sá gos el ve ze té se, azok la -
ká sok ba, il let ve egyéb he lyi sé gek be tör té nõ és az élet biz -

ton sá got ve szé lyez te tõ vissza áram lá sá nak meg aka dá lyo -
zá sa. Az egyéb, nem la kás cé lú he lyi sé gek re jutó ké mény -
sza ka szok fel újí tá si költ sé ge i hez az ál la mi tá mo ga tás nem
ve he tõ igény be.

A fel újí tás so rán az épü let ben lévõ va la mennyi hasz ná -
lat ban lévõ ter mo for ké ményt – az ál la po tá nak meg fele -
lõen – fel kell újí ta ni.

IV. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJA

1. A pá lyá zat tár gya
A pá lyá zat tár gya csak tel jes épü let vagy di la tá ci ó val

ha tá rolt épü let rész (a továb biak ban: épü let, vagy épü let -
rész) le het.

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja

A pá lyá zat le het két lép csõs vagy egy lép csõs:

a) Két lép csõs a pá lyá zat, ha a pá lyá za tot az ön kor -
mány zat is tá mo gat ja.

Eb ben az eset ben az ön kor mány zat nyil vá nos pá lyá za -
tot ír ki az épü le tek ter mo for ké mé nye i nek biz ton ság tech -
ni kai fel újí tá sá nak ön kor mány za ti tá mo ga tá sá ra, amely -
ben meg ha tá roz za a nyúj ta ni kí vánt tá mo ga tás mér té két,
for má ját és fel té te le it, to váb bá az ön kor mány za ti köz re -
mû kö dés mód ját, esz kö ze it.

Elsõ lép csõ ként a pá lyá zó tár sas há zak és la kás szö vet ke -
ze tek a fel újí tá si pá lyá za tot az ön kor mány zat felé nyújt ják
be, amennyi ben vál lal ják a fel újí tá si költ sé gek mi ni má li -
san az ön kor mány za ti pá lyá zat ban meg je lölt mér té kû sa ját 
erõ bõl tör té nõ fi nan szí ro zá sát.

Az ön kor mány za ti dön tést köve tõen má so dik lép csõ ben 
az ön kor mány zat ál tal is tá mo ga tott pá lyá za to kat – az ön -
kor mány zat do ku men tu ma i val ki egé szít ve – a pá lyá zó tár -
sas há zak, ill. la kás szö vet ke ze tek to váb bít ják az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak -
ban: a mi nisz té ri um) felé.

b) Egy lép csõs a pá lyá zat, ha a pá lyá zó a tu laj do ná ban
lévõ épü let re, épü let rész re vo nat ko zó an vál lal ja a tel jes
fel újí tá si költ ség ál la mi tá mo ga tá son fe lü li ré szé nek sa ját
erõ bõl tör té nõ fi nan szí ro zá sát, és a pá lyá za tát köz vet le nül
nyújt ja be a mi nisz té ri um felé.

V. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETÕ TÁMOGATÁS

Az igé nyelt ál la mi tá mo ga tás mér té ke a tá mo ga tás
szem pont já ból el is mer he tõ be ke rü lé si költ ség ma xi mum
40%-a, de la ká son ként leg fel jebb 80 000 Ft le het.

A költ ség meg osz tás a tá mo ga tás szem pont já ból el is -
mer he tõ be ke rü lé si költ ség vo nat ko zá sá ban a kö vet ke zõ:

ál la mi tá mo ga tás

 leg fel jebb a be ke rü lé si költ ség 40%-a, de nem ha lad -
hat ja meg a 80 000 Ft/la kás össze get,

ön kor mány za ti tá mo ga tás és a pá lyá zó sa ját ere je együtt

 leg alább a be ke rü lé si költ ség 60%-a.
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Az igé nyelt ál la mi tá mo ga tás la ká son kén ti mér té ké nél
min den eset ben a pá lyá zat tal érin tett la ká sok szá ma ve he tõ 
figye lembe.

Az ön kor mány zat mint tá mo ga tó – az adott épü let, épü -
let rész ese té ben – a pá lyá zó ked vez mé nyez et tõl rész ben
vagy egész ben át vál lal hat ja a pá lyá zót ter he lõ sa ját részt.
Ahol az ön kor mány zat nem biz to sít tá mo ga tást, a pá lyá zó
ked vez mé nye zett nek kell vál lal nia a be ke rü lé si költ ség
leg alább 60%-ának biz to sí tá sát sa ját erõ ként.

VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
TUDNIVALÓK

1. A pá lyá zat be nyúj tá sá val kap cso la tos kö ve tel mé -
nyek

a) A pá lyá zat az aláb bi fõ ré szek bõl áll:
– pá lyá za ti for ma nyom tat vá nyok,
– mû sza ki do ku men tu mok,
– mel lék le tek,
– ön kor mány zat do ku men tu mai.
b) A pá lyá zat ma gyar nyel ven, ki zá ró lag a pá lyá za ti

for ma nyom tat vá nyo kon nyújt ha tó be.
c) A pá lyá za tot a Pá lyá za ti út mu ta tó ban kö zöl tek nek

meg fele lõen, hi ány ta la nul, azaz a pá lyá za ti for ma nyom tat -
vá nyok min den kér dé sé re vá laszt adva és az elõ írt do ku -
men tu mok csa to lá sá val kell be nyúj ta ni.

2. Pá lyá za ti díj
A pá lyá zó nak a pá lyá zat be nyúj tá sa kor 20 000 Ft össze -

gû pá lyá za ti dí jat kell fi zet nie.

3. Be nyúj tás he lye és for má ja
A tel jes pá lyá za ti do ku men tá ci ót 1 ere de ti pél dány ban,

va la mint az 1. és 2. szá mú mel lék le te ket CD le me zen is,
zárt bo rí ték ban/cso mag ban, aján lott kül de mény ként a kö -
vet ke zõ cím re kell be kül de ni:

Ket tõ kg alatt le vél ként:
La kás pá lyá za tok
Kód szám: LFP-2008-LA-7
1751 Bu da pest–Cse pel, Pf. 1001.
Ket tõ kg fe lett cso mag ként:
La kás pá lyá za tok
Kód szám: LFP-2008-LA-7
1751 Bu da pest–Cse pel, Cso mag tá ro lás 1.
A bo rí té kon/cso ma gon fel kell tün tet ni a pá lyá zat kód -

szá mát (LFP-2008-LA-7), a pá lyá zó ne vét és cí mét, va la -
mint a pá lyá zat tal érin tett épü let cí mét.

4. Be nyúj tás idõ pont ja, ha tár ide je
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont ja: a pá lyá za tot tar tal -

ma zó bo rí ték, vagy cso mag pos tán tör té nõ fel adá sá nak
idõ pont ja.

A pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide je: 2008. szep tem ber
30.

A ha tár idõt köve tõen be nyúj tott pá lyá za tok az el bí rá lás -
ból ki zá rás ra ke rül nek.

5. Pá lyá za ti anya gok be szer zé sé nek le he tõ sé gei

A Pá lyá za ti fel hí vás, a Pá lyá za ti út mu ta tó és mel lék le tei 
a mi nisz té ri um In ter ne tes hon lap já ról (www.otm.gov.hu)
és az Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ In no vá ci ós Kht. In ter -
ne tes hon lap já ról (www.emi.hu) tölt he tõ le.

Pályázati felhívás
a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti
hõfogyasztásának szabályozására és mérésére

alkalmas eszközök beszerelésének támogatására
(ÖKO-Program)

(Kódszám: LFP-2008-LA-9)

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a la -
kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. ren de let 35.  § (2) be kez dé se alap ján az aláb bi pá -
lyá za tot te szi köz zé:

I. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tá mo ga tás cél ja a táv hõ vel el lá tott la kó épü le tek la ká -
son kén ti hõ fo gyasz tá sá nak sza bá lyo zá sá ra és mé ré sé re al -
kal mas esz kö zök be sze re lé se (a továb biak ban:
ÖKO-Prog ram).

A pá lyá zat for rá sá ul a táv hõ vel el lá tott la kó épü le tek hõ -
fo gyasz tá sa sza bá lyo zá si le he tõ sé gé nek meg te rem té sé re
in dí tott prog ram fi nan szí ro zá sá ról  szóló 2259/2007.
(XII. 23.) Korm. ha tá ro zat sze rin ti, az Egyéb la kás tá mo ga -
tá sok elõ irány zat ból el kü lö ní tett ke ret szol gál.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pá lyá za tot nyújt hat nak be a tár sas há zak és la kás szö vet -
ke ze tek sa ját tu laj do nú, táv hõ vel el lá tott épü le te ik, va la -
mint a he lyi ön kor mány za tok sa ját tu laj do nú, táv hõ vel el -
lá tott bér há za ik la ká son kén ti hõ fo gyasz tá sá nak sza bá lyo -
zá sá ra és mé ré sé re al kal mas esz kö zök be sze re lé sé re
(a továb biak ban: pá lyá zók).

III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

Az ÖKO-Prog ram ke re té ben a kö vet ke zõ cé lok ra nyújt -
ha tó tá mo ga tás:

1. A la ká sok hõ le adó i nak egye di sza bá lyo zá sá hoz
szük sé ges be ren de zé sek (ter mo szta ti kus sze le pek) be sze re -
lé se

2. A la ká sok egye di hõ fo gyasz tá sá nak mé ré sé re vagy
az épü let hõ fo gyasz tá sá nak la ká son kén ti költ ség meg osz -
tá sá ra al kal mas mé rõ esz kö zök (hõ mennyi ség mé rõk
és/vagy költ ség meg osz tók) be sze re lé se
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3. Az épü let fû té si rend sze ré nek az át ala kí tá sa, ezen be lül:
a) Strang sza bá lyo zók be épí té se vagy cse ré je;
b) Az egy csö ves át fo lyós rend sze rû fû té si rend szer át -

ala kí tá sa a hõ le adók elé be épí tett át kö tõ sza ka szok kal,
vagy az egy csö ves fû té si rend szer he lyett új, két csö ves fû -
té si rend szer ki ala kí tá sa.

Csak olyan pá lyá zat kap hat tá mo ga tást, mely nek ered -
mé nye ként a pá lyá zat sze rin ti kor sze rû sí tést köve tõen a
tel jes épü let vagy tel jes ön ál ló fû té si egy ség va la mennyi
la ká sá ban és a kö zös hasz ná lat ban lévõ fû tött he lyi sé ge i -
ben az ön ál ló fû té si ener gia fo gyasz tás-sza bá lyo zás mû -
sza ki fel té te lei biz to sí tot tá vál nak.

IV. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJA

1. A pá lyá zat tár gya
A pá lyá zat tár gya csak tel jes épü let vagy tel jes ön ál ló

fû té si egy ség (a továb biak ban együtt: épü let) le het.

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja
A pá lyá zat le het két lép csõs vagy egy lép csõs:
a) Két lép csõs a pá lyá zat, ha a pá lyá za tot az ön kor -

mány zat is tá mo gat ja.
Eb ben az eset ben az ön kor mány zat nyil vá nos pá lyá za -

tot ír ki az ÖKO-Prog ram ön kor mány za ti tá mo ga tá sá ra,
amely ben meg ha tá roz za a nyúj ta ni kí vánt tá mo ga tás mér -
té két, for má ját és fel té te le it, to váb bá az ön kor mány za ti
köz re mû kö dés mód ját, esz kö ze it.

Elsõ lép csõ ként a pá lyá zó tár sas há zak és la kás szö vet ke -
ze tek a fel újí tá si pá lyá za tot az ön kor mány zat felé nyújt ják
be, amennyi ben vál lal ják a fel újí tá si költ sé gek mi ni má li -
san az ön kor mány za ti pá lyá zat ban meg je lölt mér té kû sa ját 
erõ bõl tör té nõ fi nan szí ro zá sát.

Az ön kor mány za ti dön tést köve tõen má so dik lép csõ ben 
az ön kor mány zat ál tal is tá mo ga tott pá lyá za to kat – az ön -
kor mány zat do ku men tu ma i val ki egé szít ve – a pá lyá zó
tár sas há zak, ill. la kás szö vet ke ze tek to váb bít ják az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak -
ban: a mi nisz té ri um) felé.

b) Egy lép csõs a pá lyá zat, ha a pá lyá zó a tu laj do ná ban
lévõ épü let re vo nat ko zó an vál lal ja a tel jes fel újí tá si költ -
ség ál la mi tá mo ga tá son fe lü li ré szé nek sa ját erõ bõl tör té nõ 
fi nan szí ro zá sát, és a pá lyá za tát köz vet le nül nyújt ja be a
mi nisz té ri um felé.

V. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETÕ TÁMOGATÁS

Az igé nyelt ál la mi tá mo ga tás mér té ke a tá mo ga tás
szem pont já ból el is mer he tõ be ke rü lé si költ ség ma xi mum
35%-a, de la ká son ként leg fel jebb 54 000 Ft le het.

ál la mi tá mo ga tás
 leg fel jebb a be ke rü lé si költ ség 35%-a, de nem ha lad -

hat ja meg az 54 000 Ft/la kás összeget,
ön kor mány za ti tá mo ga tás és a pá lyá zó sa ját ere je együtt
 leg alább a be ke rü lé si költ ség 65%-a.
Az igé nyelt ál la mi tá mo ga tás la ká son kén ti mér té ké nél

min den eset ben a pá lyá zat tal érin tett la ká sok szá ma ve he tõ 
figye lembe.

Az ön kor mány zat mint tá mo ga tó – az adott épü let ese té -
ben – át vál lal hat ja a pá lyá zót ter he lõ sa ját részt leg fel jebb
a be ke rü lé si költ ség 15%-ának meg fe le lõ összeg ere jé ig.
Ahol az ön kor mány zat nem biz to sít tá mo ga tást, a pá lyá zó
ked vez mé nye zett nek kell vál lal nia a be ke rü lé si költ ség
leg alább 65%-ának biz to sí tá sát sa ját erõ ként.

VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
TUDNIVALÓK

1. A pá lyá zat be nyúj tá sá val kap cso la tos kö ve tel mé nyek
a) A pá lyá zat az aláb bi fõ ré szek bõl áll:
– pá lyá za ti for ma nyom tat vá nyok,
– mû sza ki do ku men tu mok,
– mel lék le tek,
– ön kor mány zat do ku men tu mai.
b) A pá lyá zat ma gyar nyel ven, ki zá ró lag a pá lyá za ti

for ma nyom tat vá nyo kon nyújt ha tó be.
c) A pá lyá za tot a Pá lyá za ti út mu ta tó ban kö zöl tek nek

meg fele lõen, hi ány ta la nul, azaz a pá lyá za ti for ma nyom tat -
vá nyok min den kér dé sé re vá laszt adva és az elõ írt do ku -
men tu mok csa to lá sá val kell be nyúj ta ni.

2. Pá lyá za ti díj
A pá lyá zó nak a pá lyá zat be nyúj tá sa kor 20 000 Ft össze -

gû pá lyá za ti dí jat kell fi zet nie.

3. Be nyúj tás he lye és for má ja
A tel jes pá lyá za ti do ku men tá ci ót 1 ere de ti pél dány ban,

va la mint az 1., és 2. szá mú mel lék le te ket CD le me zen is,
zárt bo rí ték ban/cso mag ban, aján lott kül de mény ként a kö -
vet ke zõ cím re kell be kül de ni:

Ket tõ kg alatt le vél ként:
La kás pá lyá za tok
Kód szám: LFP-2008-LA-9
1751 Bu da pest-Cse pel, Pf. 1001.
Ket tõ kg fe lett cso mag ként:
La kás pá lyá za tok
Kód szám: LFP-2008-LA-9
1751 Bu da pest-Cse pel, Cso mag tá ro lás 1.
A bo rí té kon/cso ma gon fel kell tün tet ni a pá lyá zat kód -

szá mát (LFP-2008-LA-9), a pá lyá zó ne vét és cí mét, va la -
mint a pá lyá zat tal érin tett épü let cí mét.

4. Be nyúj tás idõ pont ja, ha tár ide je
A pá lyá za tok 2008. áp ri lis 15-tõl nyújt ha tók be, a pá -

lyá za tok fel dol go zá sa ezt köve tõen kez dõ dik meg. A pá -
lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont ja: a pá lyá za tot tar tal ma zó
bo rí ték vagy cso mag pos tá ra tör té nõ fel adá sá nak idõ -
pontja.

A pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide je: 2008. ok tó ber 31.
A ha tár idõt köve tõen be nyúj tott pá lyá za tok az el bí rá lás -

ból ki zá rás ra ke rül nek.

5. Pá lyá za ti anya gok be szer zé sé nek le he tõ sé gei
A Pá lyá za ti fel hí vás, a Pá lyá za ti út mu ta tó és mel lék le tei 

a mi nisz té ri um In ter ne tes hon lap já ról (www.otm.gov.hu)
és az Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ In no vá ci ós Kht. In ter -
ne tes hon lap já ról (www.emi.hu ) tölt he tõ le.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.)

h i r d e t m é n y e

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ér te sí ti Pi ri cse és Nyír pi lis te le pü lé sek ér de -
kelt rész arány-föld tu laj do no sa it, hogy a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló több ször mó do sí tott 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2008. március 17-én (hétfõ) 10.00 órakor

Pi ri cse te le pü lés Pol gár mes te ri Hi va tal há zas ság kö tõ ter mé ben (Pi ri cse, Pe tõ fi u. 11.) nyil vá nos sor so lást tart az „Egye -
sült Erõ” Mg. Ter me lõ és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet föld alap já ban lévõ rész arány-föld tu laj do nok helyének meghatározása
céljából.

A sor so lás ra ki je lölt föld rész le tek az aláb bi ak:

Te le pü lés: Pi ri cse

Hely raj zi
szám

Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

A te rü let
 hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

099/2 erdõ, szán tó 25,23 9,77 1,0881

0190/3 gyü möl csös 15,66 15,66 0,7411

0192/13 gyü möl csös 8,52 8,52 0,4899

0192/32 gyü möl csös 8,79 8,79 0,5051

0194/23 gyü möl csös 47,87 6,26 0,3597

0220/2 szán tó 2,16 2,16 0,2297

0220/4 szán tó 1,02 1,02 0,1088

0220/5 szán tó 0,93 0,93 0,0989

0220/6 szán tó 0,85 0,85 0,0907

0220/7 szán tó 0,80 0,80 0,0849

0220/9 szán tó 1,14 1,14 0,1215

0220/10 szán tó 1,71 1,71 0,1824

0220/11 szán tó 1,39 1,39 0,1483

0220/12 szán tó 2,36 2,36 0,2510

174/3 szán tó, erdõ 11,06 11,06 1,7555

1005 kert 1,08 1,08 0,1486

Te le pü lés: Nyír pi lis

Hely raj zi
szám

Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

010 szán tó 72,77 23,81 2,5330

012 szán tó, erdõ 112,35 9,01 1,4923

014/1 erdõ, szán tó, rét 94,37 52,01 16,6805 Föld mé ré si je lek
hasz ná la ti jog.
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Hely raj zi
szám

Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

0120/1 szán tó, rét 110,35 2,08 0,2931

0120/3 szán tó, rét 32,05 0,61 0,0865

0120/4 szán tó, rét 16,37 0,31 0,0500

A sor so lás nyil vá nos. A sor so lá son a szö vet ke zet gaz dál ko dá si te rü le tén még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal
ren del ke zõ sze mé lyek vehetnek részt.

Az érin tett tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köthetnek.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti,, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a
sor so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hivatalnál kifogást nyújthat be.

Csong rá di Zol tán s. k.,
fõ igaz ga tó
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi
köz zé:

020920H

391434E

676640B

971299F

789030G

303327B

982522B

009900G

873069E

920021D

826692A

473861C

137920D

609416F

097352E

421847C

834891A

775328F

263926E

672061A

127660D

650065B

579913A

811253D

518772E

224721G

391306E

473365A

371693D

573743B

888985G

133051E



482461D

405175F

594398B

693958H

716415D

666005B

195793E

306607H

948971B

973793D

899211F

358770F

498278G

923162C

146295F

333223F

218238F

667435F

230446H

230739H

598412F

603309F

672454H

065058G

434375H

241110E

827199E

559802E

817600D

389611F

697939A

136868D

237795G

344964G

539605G

783217E

305460C

338489B

882766E

330780C

680895C

224313G

054482C

282176C

446602D

846064G

270182A

265687B

525411G

737408D

798010F

921690F

425188H

539939C

956959A

175786E

592332E

452035B

286183D

533241A

586697E

228605F

276493C

415298A

252116E

060237E

298793E

269294F

435966H

932002D

918517D

500994C

045684G

370701G

680910B

678984D

590913D

788751G

235424F

705992A

416965C

293108D

325090D

381316C

794 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/18. szám



564360C

615254D

034079E

552195D

848371F

381841A

639816E

116974F

988323A

327996C

925871F

071240A

204272D

018389G

918831B

023547D

673417H

985961D

802197D

262576E

719279D

762467A

118280D

146189B

139519F

180465E

370804B

291323F

216181H

518853A

787308C

498611B

655178B

642698G

375065C

033145H

051435B

427456E

310588B

513148C

284310B

164186E

632291E

082606A

817668E

655428A

134549D

179182D

862871C

720794C

501076G

819188C

833193E

740767A

383455D

974925F

513110B

207572D

753165B

127467F

103842E

613809D

332251B

736078F

074706C

946092B

766999F

551295E

087487H

992734G

812435B

898583F

470206D

877386D

873189G

065096E

137948F

038165C

353984A

125287D

037640G

047178C

140216F

989248A
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480436F

091054C

986021F

184135G

161432H

058330D

054799H

413034B

093908C

519720F

597831B

310933B

687304C

208889E

819126D

093903B

045838E

191516D

093530E

021944G

105863C

817418B

506117A

042227G

190444G

806949A

395689G

754221G

392789H

136502D

922273A

085994H

950779A

500506C

137960E

485320F

528768B

008769B

003100C

033834B

939465A

277967G

356460C

908820D

111079F

041147G

097510D

477008D

094393E

254139A

462522F

328016C

986604C

352108E

301693B

304722G

649484A

700808G

944611G

718857A

491772D

470407G

762648D

004265C

385157C

012137C

694983B

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. 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 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 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 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


