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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
2/2000. (I. 18.) Korm.
rendelete
a gazdasági miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a gazdasági miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a következ´ók szerint módosítja:

2000/5. szám

(2) A Rendelet 4. §-a a) pontjának harmadik mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A külügyminiszterrel egyetértésben m´úködteti a piacvédelem nemzetközileg is elfogadott eszközeit.’’
(3) A Rendelet 4. §-a a következ´ó f)—i) pontokkal
egészül ki:
,,f) közrem´úködik a mikro-, kis- és közepes méret´ú
vállalkozások technológiai megújulásának el´ósegítésében;
g) részt vesz az országos és regionális fejlesztési, valamint hosszú távú szerkezetátalakítási programok kidolgozásában és megvalósításában;
h) közrem´úködik a kutatásfejlesztés információs rendszerének és infrastruktúrájának továbbfejlesztésében;
i) el´ósegíti a korszer´ú m´úszaki megoldások elterjesztését, hasznosítását, az e célok elérését szolgáló szervezetek,
intézmények fejlesztését.’’

1. §
5. §
A Rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,b) kialakítja a horizontális támogató programokat, a
befektetésösztönzés, az aktív foglalkoztatás- és bérpolitika
és a piacszabályozás elveit, közrem´úködik a kereskedelemfejlesztés elveinek kidolgozásában;’’
2. §
A Rendelet 2. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,f) technológiai hatásvizsgálatokat, elemzéseket, közép- és hosszú távú el´órejelzéseket készít, egybeveti azokat
a gazdaságstratégia technológiai és innovációs céljaival;’’
3. §
A Rendelet 3. §-ának d)—f) pontjai helyébe a következ´ó
rendelkezések lépnek:
,,d) a külügyminiszterrel együttesen felügyeli a befektetésösztönzést és a kereskedelemfejlesztést szolgáló hazai intézményeket. Közrem´úködik az e célokat szolgáló
külpiaci tevékenység irányításában;
e) közrem´úködik a vámpolitika alakításában és eszközrendszerének m´úködtetésében;
f) a külügyminiszterrel együtt megállapítja az áruk,
szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´ó jogok behozatalának, kivitelének rendjét, a miniszter külön jogszabályokban meghatározott termékkörben ellátja a hatósági engedélyezési feladatokat.’’
4. §
(1) A Rendelet 4. §-ának bevezet´ó része helyébe a ,,A miniszter
az érdekelt miniszterek bevonásával’’ szövegrész lép.

Ez a rendelet 2000. február 1. napján lép hatályba, ezzel
egyidej´úleg hatályát veszti a gazdasági miniszter feladat- és
hatáskörér´ól szóló 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet
1. §-a (2) bekezdésének els´ó mondatából a ,,hazai és nemzetközi’’ szövegrész, 1. §-a (2) bekezdésének a) pontjából
az ,,és külgazdasági’’ szövegrész, valamint a 3. § c), g), h)
és i) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
3/2000. (I. 18.) Korm.
rendelete
a külügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a gazdasági miniszter és a külügyminiszter
közötti munkamegosztás megváltoztatása nyomán a külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) feladat- és hatáskörér´ól szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R endelet) a következ´ók szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 2. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. § A miniszter összehangolja a Magyar Köztársaság
külpolitikai és külgazdasági érdekeinek érvényesítését,
koordinálja a Kormány tagjainak az ország külpolitikai és
külgazdasági érdekeit érint´ó tevékenységét.’’

2000/5. szám
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2. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § A miniszter képviseli a Magyar Köztársaságot,
illetve a Kormányt más államokkal, az ENSZ-szel, az
Európa Tanáccsal, valamint más nemzetközi politikai, biztonsági és gazdasági kormányközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban. Koordinálja és irányítja az Észak-atlanti Szerz´ódés Szervezetével, valamint a Nyugat-európai
Unióval kapcsolatos tevékenységet. Együttm´úködik más
miniszterekkel a szakmai jelleg´ú nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban.’’

127

(6) Együttm´úködik a gazdasági miniszterrel a piacvédelem nemzetközileg elfogadott eszközeinek m´úködtetésében.’’
6. §
(1) Ez a rendelet 2000. február hó 1. napján lép hatályba,
ezzel egyidej´úleg hatályát veszti a Rendelet 9. §-a.
(2) A feladatátcsoportosítás a Gazdasági Minisztérium
állományából a Külügyminisztérium állományába átkerült
dolgozók közszolgálati jogviszonya szempontjából a munkáltató jogutódlásának min´ósül.

3. §
Orbán Viktor s. k.,
A Rendelet 4/B. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,4/B. § A miniszter a Kormány felhatalmazása alapján
a politikai államtitkár útján gyakorolja az alapítói jogkört
az Új Kézfogás Közalapítvány, az Illyés Közalapítvány és
a Teleki Alapítvány tekintetében.’’

miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei

4. §
A Rendelet 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § A miniszter irányítja a Magyar Köztársaság külképviseleteit, szervezi és irányítja a gazdaságdiplomáciai
tevékenységet.’’
5. §
A Rendelet a következ´ó 5/A. §-sal egészül ki:
,,5/A. § (1) A miniszter az érdekelt miniszterekkel
együttm´úködve kialakítja a Kormány külgazdaság-politikáját, beleértve a vámpolitikát, elemzi és értékeli a külgazdasági folyamatokat, valamint részt vesz a monetáris, árfolyam-, adó-, pénzügyi és hitelpolitika kialakításában.
(2) A miniszter a gazdasági miniszterrel együttesen kialakítja a kereskedelemfejlesztés szabályozási és támogatási rendszerét, valamint kidolgozza az állami eszközökkel
támogatott kereskedelemfejlesztési programokat.
(3) Közrem´úködik a befektetésösztönzés szabályozási
és támogatási rendszerének, valamint az állami eszközökkel támogatott befektetésösztönzési programoknak a kidolgozásában.
(4) A gazdasági miniszterrel együttesen felügyeli a kereskedelemfejlesztést és a befektetésösztönzést szolgáló
hazai intézményrendszert. A gazdasági miniszterrel
együttm´úködve irányítja az e célokat el´ósegít´ó külpiaci
tevékenységet.
(5) A gazdasági miniszterrel együtt megállapítja az áruk,
szolgáltatások és az anyagi értéket képvisel´ó jogok behozatalának és kivitelének rendjét, és közrem´úködik az engedélyezési tevékenység ellátásában.

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, valamint a környezetvédelmi
miniszter
2/2000. (I. 18. ) FVM—KöM
együttes rendelete
a mez´ógazdasági termékek és élelmiszerek
ökológiai követelmények szerinti
el´óállításának, forgalmazásának és jelölésének
részletes szabályairól
A mez´ógazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai
követelmények szerinti el´óállításáról, forgalmazásáról és
jelölésér´ól szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ában, továbbá az illetékekr´ól szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gazdasági miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben a
következ´óket rendeljük el:

Fogalommeghatározások
1. §
A rendelet alkalmazásában
a) ökológiai termelés: a környezeti adottságok harmonikus használatán alapuló termék-el´óállítási m´úveletek
összessége a vonatkozó szabályoknak megfelel´óen végrehajtva,
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b) termelési mód: a termelés min´ósítése a m´úveletek
elvégzése során alkalmazott eljárások és felhasznált anyagok alapján,
c) termék el´óállítása: a mez´ógazdasági termék vagy élelmiszer el´óállítása, illetve a terméket bármely vonatkozásban érint´ó m´úvelet,
d) forgalmazás: a termék értékesítése céljából történ´ó
tárolása, kiállítása, bemutatása, szállítása, valamint piaci,
bolti, áruházi és vendéglátóipari elhelyezése,
e) termék jelölésének módja: a terméken — a külön
jogszabályban el´óírt jelölésen túlmen´óen — ökológiai termelésre utaló, felismerhet´ó jelzés alkalmazása — annak
csomagolásán, címkéjén, gy´úr´újén, fémrészén, gy´újt´ócsomagolásán, illetve egyéb alkalmas részén —, vagy ha ez
egyáltalán nem lehetséges, a termék kísér´ó okmányán,
f) alkotórészek (összetev´ók): a termék feldolgozásánál
felhasznált anyagok, beleértve az adalékanyagokat is, amelyeket az élelmiszerekr´ól szóló jogszabályokban foglaltakkal összhangban alkalmaztak.

Az ökológiai termelés és feldolgozás feltételei
2. §
(1) Az ökológiai termelésben kötelez´ó — növénytermesztésre, állattartásra, növényi és állati termékek ökológiai termelésére vonatkozó — alapkövetelményeket az
1. számú melléklet tartalmazza.

2000/5. szám

zösségek el´óírásai változásával összhangban — ideiglenesen engedélyezheti
a) a 2. számú mellékletben nem szerepl´ó egyes anyagok
felhasználását a Környezetvédelmi Minisztériummal
egyetértésben,
b) a 3. számú mellékletben nem szerepl´ó egyes nem
mez´ógazdasági eredet´ú anyagok (adalékanyagok, technológiai segédanyagok) vagy mez´ógazdasági eredet´ú, de
nem ökológiai termelésb´ól származó termékek felhasználását.
(2) Az ideiglenes engedély meghatározott ideig, illetve
a 2. és 3. számú melléklet módosításától függ´óen érvényes.
Az ideiglenes engedélyt a minisztérium hivatalos lapjában
közzéteszi.
4. §
(1) A 2. és 3. számú mellékletben foglalt anyagok, szerek
és termékek használatára vonatkozó jegyzéket — az Európai Közösségek el´óírásainak változásaival is összhangban
— id´ószakosan felül kell vizsgálni és módosítani.
(2) Az ellen´órz´ó szervezetek együttes javaslatot tehetnek az ideiglenes minisztériumi engedély kiadására, valamint a 2. és 3. számú melléklet jogszabályi felülvizsgálatára.
5. §

(2) Az egyes szereknek és anyagoknak a talajjavításhoz,
a tápanyag-utánpótláshoz, a növények kondicionálásához,
valamint a kártev´ók és a betegségek elleni védekezéshez
— az elismert ellen´órz´ó szervezet egyetértésével — felhasználható anyagok jegyzékét és felhasználásuk feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az ellen´órz´ó szervezetek alapvet´ó ellen´órzési feladatait
és intézkedéseit a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A feldolgozásnál alkalmazható egyes nem mez´ógazdasági eredet´ú anyagok (adalékanyagok és technológiai
segédanyagok), vagy nem ökológiai termelésb´ól származó
mez´ógazdasági eredet´ú anyagok jegyzékét és felhasználásuk feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(4) A termel´ó vet´ómagként vagy vegetatív szaporítóanyagként kizárólagosan ökológiai gazdálkodásból származót használhat. A vet´ómag és vegetatív szaporítóanyag
ökológiai gazdálkodásból származónak tekintend´ó, ha az
(1) és (2) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelel´óen termelték, az anyanövényeket legalább egy generációban vagy ével´ó kultúrák esetén legalább két vegetációs
id´ószakon keresztül.

3. §
(1) A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) — az Európai Kö-

Az ökológiai termelésb´ól származó termékek jelölésének
részletes feltételei

(1) Ökológiai termelésre utaló kötelez´ó jelölésként a
terméken, annak kísér´ó okmányán az ,,ökológiai’’ vagy
,,biológiai’’ kifejezést kell alkalmazni. Ez nem zárja ki az
,,öko’’ vagy ,,bio’’ rövidítések kötelez´ó jelölésen kívüli
használatát, ha azt a jogszabályi el´óírásokkal összhangban
alkalmazzák.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelöléssel kizárólag az R .
15. § (3) bekezdésében foglalt el´óírások teljesítésével el´óállított termék látható el.
(3) A terméken fel kell tüntetni azt az ellen´órz´ó szervezetet, amelyik a legutolsó ellen´órzést végezte.
(4) A magyar megnevezésnek megfelel´ó kifejezések az
egyes országok használatában:
spanyolul
ecológico
dánul
økologisk
németül
biologisch, ökologisch
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görögül
angolul
franciául
olaszul
hollandul
portugálul
finnül
svédül

MAGYAR KÖZLÖNY
βιολογικο
organic
biologique
biologico
biologisch
biológico
luonnonmukainen
ekologiskt

(5) A termék reklámjának a jelöléssel összhangban kell
lenni.

7. §
(1) A termék jelölése ökológiai termelésre utalhat, ha
az a következ´ó együttes feltételeknek megfelel:
a) a jelzése világosan mutatja, hogy az ökológiai termelésre vonatkozik,
b) a jogszabályban foglaltak szerint el´óállított, illetve
forgalmazott,
c) ionizáló sugárzással nem kezelt,
d) géntechnológiával nem módosított.
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a) a 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti követelményeknek a mez´ógazdasági eredet´ú alkotórészek legalább hetven százaléka megfelel,
b) kielégíti a 7. § (2) bekezdésének b)— e) pontjaiban
foglalt követelményeket,
c) az utalás egyértelm´úen és kizárólag az ökológiai
gazdálkodásból származó, mez´ógazdasági eredet´ú összetev´ókre vonatkozik,
d) az összetev´óket csökken´ó sorrendben tünteti fel,
e) az alkotórészek felsorolását tartalmazó jelölés azonos színnel és bet´úméretben, illetve formában szerepel,
f) az utalás csak ,,a mez´ógazdasági eredet´ú alkotórészek X százalékát az ökológiai termelés szabályai szerint
állították el´ó’’, vagy ,,a mez´ógazdasági eredet´ú alkotórészek X százalékát a biológiai termelés szabályai szerint
állították el´ó’’ kifejezést használja, és színben, méretben,
valamint stílusban a kereskedelmi leírásnál nem kiemeltebb.

Az ökológiai termelés tanúsításának módja
9. §

(2) Több összetev´ób´ól álló, illetve feldolgozott termék
jelölése ökológiai termelésre utalhat, ha a következ´ó
együttes feltételeknek megfelel:
a) a mez´ógazdasági eredet´ú alkotórészeinek kilencvenöt százaléka olyan termék vagy olyan termékb´ól származik, amelyet a jogszabályban foglaltak szerint állítottak
el´ó, illetve forgalmaztak. A számítás a feldolgozás el´ótti
teljes tömegre — és nem a végtermékre — vonatkoztatva
történik,
b) nem mez´ógazdasági eredet´ú alkotórészként kizárólag a 3. számú melléklet A) részében felsorolt anyagokat
tartalmaz, és feldolgozása során kizárólag a B) részében
felsorolt anyagot alkalmaztak, továbbá megállapítható,
hogy azok felhasználása nélkül nem lehetséges a termék
el´óállítása,
c) nem ökológiai termelésben el´óállított mez´ógazdasági eredet´ú alkotórészként csak a 3. számú melléklet C) részében felsorolt terméket használták fel,
d) a feldolgozása során — beleértve az alkotórészek
feldolgozását is — ionizáló sugárzással nem kezelték, és
e) nem tartalmaz géntechnológiával módosított, illetve
azokból származó terméket.

8. §
A 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti követelményeknek nem megfelel´ó alkotórészek felhasználásával el´óállított, több összetev´ób´ól álló termék jelölése és reklámja
ökológiai termelésre utalhat, ha a következ´ó együttes feltételeknek megfelel:

Az ellen´órz´ó szervezet az 5. számú mellékletben foglalt
,,A’’, illetve ,,B’’ minta szerint tanúsítványt állít ki.
A ,,B’’ minta szerinti tanúsítványt az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitel esetén kell kiállítani.

A hatósági eljárásban fizetend´ó igazgatási szolgáltatási
díjak
10. §
(1) A hatósági eljárás során
a) az ellen´órz´ó szervezet elismerésének engedélyezése
iránt — az R. 7. §-a alapján — benyújtott kérelemre százötvenezer forint összeg´ú,
b) a jegyzékben nem szerepl´ó ország ellen´órz´ó szervezetének tanúsítása elfogadása iránt — az R. 14. §-a alapján —
benyújtott kérelemre ötvenezer forint összeg´ú
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A díjat a kérelem benyújtásakor a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Gazdálkodó Szervezet
10032000-01494549-00000000 számú számlájára készpénzzel vagy csekken kell befizetni.
(3) Az ügyfél által benyújtott jogorvoslati kérelem díja
az els´ófokú eljárás megindításakor fizetend´ó díj összegének ötven százaléka. A jogorvoslati kérelem díját a (2) bekezdésben foglalt módon kell befizetni.
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(4) A díjbevételek nyilvántartásáról és kezelésér´ól a
minisztérium gondoskodik. Az igazgatási szolgáltatási díjbevételek összegét a minisztérium a kormányrendeletben
és e rendeletben meghatározott feladataival kapcsolatban
felmerül´ó költségeinek fedezésére használhatja fel.

11. §
(1) A kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén a díjat
nem lehet visszatéríteni. A jogorvoslati eljárás díját vissza kell
téríteni, ha a felülvizsgált határozat vagy intézkedés a kérelmez´ó hátrányára részben vagy egészben jogszabálysért´ónek bizonyult. A díj visszatérítésér´ól a minisztérium rendelkezik.
(2) Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 5. §-ában foglaltakat a díjmentesség,
b) 31. § (1) bekezdésének els´ó mondatában, valamint
31. § (2)—(7) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,
c) 32. §-ában foglaltakat a jogorvoslati díj visszatérítése,
d) 82. §-ában foglaltakat a mulasztási bírság megállapítása,
e) 83. §-ában foglaltakat a díjfizetés ellen´órzése
tekintetében alkalmazni kell azzal, hogy illetékhivatal helyett minisztériumot, illeték helyett díjat kell érteni.

Átmeneti és záró rendelkezések
12. §
(1) A termék jelölésén az ökológiai termelési módra
való áttérésre utaló jelzéseket alkalmazni lehet 2000. december 31-ig, ha a termék egyetlen mez´ógazdasági eredet´ú
alkotórészb´ól áll, és
a) a követelményeknek — az 1. számú melléklet 1. pontjában foglalt átállási id´ószak kivételével — megfelel,
b) a betakarítást megel´óz´óen legalább tizenkét hónap
ellen´órzött átállási id´ószak eltelt,
c) a jelzését a vásárlója nem tévesztheti össze azon
termék jelzésével, amely e rendeletben foglalt valamennyi
követelménynek megfelel,
d) az a) és b) pontokban foglalt feltételeknek való
megfelel´óséget az ellen´órz´ó szervezet ellen´órzi és igazolja.
(2) A (1) bekezdésben foglalt termék jelölésénél ,,ökológiai gazdálkodásra átállás id´ószakából származó termék’’,
vagy ,,biológiai gazdálkodásra átállás id´ószakából származó
termék’’ kifejezést kell alkalmazni. Ennek használata sem
színben, sem méretben vagy stílusban nem lehet a kereskedelmi leíráshoz viszonyítottan kiemelt. A kifejezés szövegében az ökológiai vagy biológiai szóra utalás sem lehet kiemelt.
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13. §

(1) Amennyiben az ökológiai gazdálkodásból származó
vet´ómag és vegetatív szaporítóanyag piaci beszerzése akadályokba ütközik, az ellen´órz´ó szervezet hozzájárulásával 2000.
december 31-ig kivételesen felhasználható a nem ökológiai
termelésb´ól származó vet´ómag és vegetatív szaporítóanyag.
(2) A rendelet hatálybalépését megel´óz´óen a korábbi
követelményeknek megfelel´óen legyártott és a jelölésre
vonatkozó jogszabályi el´óírásoknak részben megfelel´ó
csomagolóanyagok — a rendelet hatálybalépésének napjától számított egy éven belül — még felhasználhatók. A
termékek min´óségmeg´órzésük id´ópontjáig — de legfeljebb 2000. december 31-ig — forgalmazhatók.

14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek, valamint azok tagállamai közötti társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt
és az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás alapján az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés érdekében az Európai Tanácsnak az ökológiai
gazdálkodásról és a mez´ógazdasági termékek és élelmiszerek vonatkozó jelölésér´ól szóló 2092/1991/EGK rendeletével összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz.
Dr. Torgyán József s. k.,

Dr. Pepó Pál s. k.,

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet
a 2/2000. (I. 18.) FVM—KöM együttes rendelethez
A mez´ógazdasági ökológiai termelés alapkövetelményei
A) Növénytermesztés és növényi termékek
1. E mellékletben foglalt követelményeket kell teljesíteni az ökológiai termelésre kiválasztott területeken
a) a vetést megel´óz´óen legalább kétéves átállási id´ószak,
b) ével´ó kultúrák (sz´ól´ó, gyümölcs) esetén az els´ó betakarítást megel´óz´óen legalább hároméves átállási id´ószak
alatt is.
Az ellen´órz´ó szervezet — a minisztérium jóváhagyásával — kivételes esetekben ezt az id´ószakot meghosszabbíthatja vagy megrövidítheti, figyelembe véve a terület korábbi hasznosítási módját.
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Abban az esetben, ha a növényvédelmi hatóság által
kötelez´óen elrendelt védekezés során a növényi kártev´ók
és betegségek ellen használható anyagokat tartalmazó
2. számú melléklet B) részében nem szerepl´ó anyagokkal
kezelték a területet vagy annak egy részét, az átállási id´ószak a minisztérium által jóváhagyott id´óre csökkenthet´ó.
Az átállási id´ószak csökkentésénél a következ´ó szempontokat kell figyelembe venni:
a) a területet az ökológiai gazdálkodásra már átállították, vagy azt megkezdték és folyamatban volt,
b) az alkalmazott növényvéd´ószer-maradék határérték
alatti szintre csökkenjen a területen lév´ó növényben, illetve terményben,
c) az elrendelt növényvédelmi kezelést követ´ó betakarítás terményeit nem szabad az ökológiai termelésre utaló
jelöléssel ellátva értékesíteni.
2. A talaj term´óképességét és biológiai aktivitását a
következ´óképpen kell fenntartani, illetve növelni:
a) hüvelyesek, zöldtrágya vagy mélyen gyökerez´ó növények vetésforgóban történ´ó termesztésével,
b) a rendelet el´óírásai szerint termel´ó gazdaságokból
származó komposztált vagy nem komposztált szerves
anyag talajba juttatásával, az ökológiai állattartásból származó istállótrágya felhasználásával.
A 2. számú melléklet A) részében felsorolt, egyéb szerves vagy ásványi eredet´ú, trágyázáshoz használható anyag
csak olyan mértékben alkalmazható, amely szükséges a
vetésforgóban termesztett növények megfelel´ó tápanyagellátásához vagy a talajjavításhoz, ha ez az a) és b) pont
alatt közölt módszerekkel nem lehetséges. Felhasználásukhoz az ellen´órz´ó szervezet egyetértése szükséges.
Komposzt, vagy a talajaktiválásra megfelel´ó mikroorganizmusok, vagy növényi alapú készítmények használhatók.
K´ózetlisztb´ól, istállótrágyából vagy növényi anyagokból
készült preparátumok, úgynevezett ,,biodinamikus készítmények’’ e célra egyaránt felhasználhatók.
3. Kártev´ók, betegségek és gyomok elterjedését a következ´ó módszerek kombinálásával lehet megakadályozni:
— géntechnológiával nem módosított rezisztens, toleráns fajok és fajták kiválasztásával,
— vetésforgó kidolgozásával,
— talajm´úveléssel,
— a károsítók természetes ellenségeinek védelmével,
számukra el´ónyös körülmények biztosításával,
— gyomperzseléssel, gyomszabályozással, fizikai módon történ´ó gyomirtással.
A termés közvetlen fenyegetettsége esetében lehet csak
a 2. számú melléklet B) részében felsorolt anyagokat alkalmazni, feltéve, ha azok a minisztérium külön jogszabály
szerinti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyével
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rendelkeznek. A felhasználáshoz az ellen´órz´ó szervezet
egyetértése szükséges.
4. A természeti területeken, erd´ókben és mez´ógazdaságilag m´úvelt területeken vadon term´ó, ehet´ó növények és
azok részeinek gy´újtése ökológiai termelési módnak tekinthet´ó, ha az ellen´órz´ó szervezet igazolja, hogy
a) az érintett területet a termékek begy´újtését megel´óz´ó hároméves id´ótartam alatt a 2. számú mellékletben
felsorolt anyagokon kívül mással nem kezelték,
b) a növények begy´újtése a természetes term´óhely
egyensúlyát és a gy´újtésre használt területen él´ó fajok
fennmaradását károsan nem befolyásolja.

B) Állattartás és állati termékek
Az állattartás és állati termékek ökológiai követelményeinek részletes feltételeit az ellen´órz´ó szervezet szabályzatban köteles el´óírni, figyelembe véve az ökológiai állattartásra kialakult nemzetközi gyakorlatot és a következ´ó
általános alapelveket, mint alapvet´ó minimális követelményeket:
1. Tartási alapelvek
Az állatokat természetszer´ú körülmények között kell
tartani, figyelemmel az állatfaj és kor szerinti, valamint
élettani sajátosságaira. Ennek megfelel´óen gondoskodni
kell az állat mozgásigényének kielégítésér´ól, továbbá nyugodt pihenésének lehet´óvé tételér´ól. Az állat elhelyezésénél a természetes szell´ózés és fényviszonyok érvényesülését biztosítani kell.
A fajta kiválasztásakor a tartás módjához és helyéhez
legalkalmasabb fajtát kell el´ónyben részesíteni. Géntechnológiával módosított fajok (fajták) használata tilos.
Az állategészségügyi helyzet jó szinten tartása érdekében a megel´ózést kell el´ótérbe helyezni, amelyet az egészséges tartásmóddal kell elérni.
A gazdaságban az állatállomány s´úr´úsége nem lehet
több két számosállatnál hektáronként.
2. Takarmányozási alapelvek
Az állatok etetését saját termelés´ú takarmánnyal kell
megoldani.
Az üzemi takarmánybázis kiegészítéséhez ökológiai termesztésb´ól származó takarmány vásárlása megengedett.
A nem ökológiai termesztésb´ól származó takarmányok
aránya évente — szerves szárazanyagra vonatkozóan —
a következ´ó lehet:
a) a kér´ódz´ó állatfaj egyedénél a teljes takarmányfogyasztás tíz százaléka;
b) a nem kér´ódz´ó állatfaj egyedénél a fogyasztás húsz
százaléka.
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2. számú melléklet
a 2/2000. (I. 18.) FVM—KöM együttes rendelethez1

A talajjavításhoz és a tápanyag-utánpótláshoz,
a növények kondicionálásához, valamint a kártev´ók
és betegségek elleni védekezéshez kivételesen
— az ellen´órz´ó szervezet egyetértésével — használható
anyagok és felhasználásuk feltételei

Megnevezés

2000/5. szám
Leírás,
összetétel követelményei,
felhasználási el´óírások

— kalciumkloridos oldat

levélkezelésre,
almafáknál kimutatott
kalciumhiánynál

— kalciumszulfát (gipsz)

kizárólag természetes
eredet´ú

— elemi kén
A)
Talajjavításhoz és trágyázáshoz kivételesen
— az ellen´órz´ó szervezet egyetértésével —
az 1. számú melléklet A) 2. pontja rendelkezéseivel
összhangban használható anyagok

Megnevezés

Leírás,
összetétel követelményei,
felhasználási el´óírások

— nátriumklorid
— agyagásványok
(pl. bentonit, vermiculit)
— k´ózetlisztek
(pl. kvarcliszt, bazaltliszt,
zeolit, perlit)

1.2. Szerves vagy szerves-ásványi eredet´ú anyagok
— istállótrágya

extenzív állattartásból,
állati ürülék és
növényi anyag (alom)
keveréke, állatfaj
megjelölésével

— szárított istállótrágya
és baromfitrágya

állatfaj megjelölésével

— állati ürülékb´ól készült
komposzt,
(baromfitrágyát
és komposztált
istállótrágyát is
beleértve)

állatfaj megjelölésével

— folyékony állati ürülékek
(hígtrágya, trágyalé)

felhasználás megfelel´ó
kezelés (fermentáció,
hígítás) után

— háztartási komposzt

külön gy´újtött
háztartási
hulladékból; csak
növényi és állati
eredet´ú hulladékok;
zárt gy´újt´órendszerekb´ól

1. Trágyák és talajjavító anyagok
1.1. Ásványi eredet´ú anyagok
— puha, földszer´ú
nyersfoszfát
— alumínium-kalcium
foszfát

csak lúgos talajokon

— bázikus salak
— nyerskálisók
(pl. kainit, szilvinit)
— magnéziumsó-tartalmú
káliumszulfát

nyers kálisóból
kinyert, kimutatott
káliumhiánynál

— természetes eredet´ú
kalciumkarbonát
(pl. kréta, márga,
mészk´ó, algamész,
foszfátkréta stb.)
— kalcium- és
magnéziumkarbonát
(pl. magnéziummész,
magnéziummészk´ó-liszt,
dolomit stb.)
— cukorgyári mésziszap
— magnéziumszulfát
(pl. kieserit)
1
Az anyagok jelen melléklet szerinti felsorolása nem mentesít ezen
anyagokból kereskedelmi célra kiszerelt termékek, szerek forgalomba
hozatala el´ótti külön jogszabályokban foglalt kötelez´ó (így pl. a növényvédelemr´ól szóló) engedélyezés alól.

kizárólag k´ósó

— alginit
— t´ózeg
— gombakomposzt
— gilisztaürülék,
gilisztakomposzt
— guanó
— növényi eredet´ú komposzt
— állati eredet´ú termékek
és melléktermékek:

kertészeti kultúrákban
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Leírás,
összetétel követelményei,
felhasználási el´óírások

vérliszt
csontliszt
húsliszt
pataliszt
szaruliszt
csontszén
halliszt
toll- és sz´ór´órlemény
gyapjú
sz´ór, sz´órmerészek
tejtermékek
— növényi eredet´ú termékek
és melléktermékek:
olajosmag-pogácsa
kakaóhéj
malátacsíra (sörtörköly)
kókuszrost
melasz
törköly
cefre vagy cefrekivonat kivéve ammóniumcefre
alga és bel´óle készült
kizárólag és közvetlen
termékek
úton a következ´ó
módon kinyert:
a) fizikai kezelés,
szárítást, fagyasztást
és ´órlést is beleértve;
illetve
b) kivonás vízzel,
savas vagy lúgos
vizes oldattal;
c) fermentációval;
f´úrészpor és faforgács
kivágás után
kémiai úton
nem kezelt fából
fakéregkomposzt
kivágás után
kémiai úton
nem kezelt fából
fahamu
kivágás után
kémiai úton
nem kezelt fából
növényi kivonatok
és preparátumok
biodinamikus
preparátumok
2. Nyomelemek
— nyomelemek
3. Talajkezelésre használt
mikroorganizmus-kultúrák
— mikroorganizmuspreparátumok
(gombák, baktériumok)

géntechnológiával
nem módosított
mikroorganizmusok
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B)
Növényi kártev´ók és betegségek ellen kivételesen
— az ellen´órz´ó szervezet egyetértésével —
az 1. számú melléklet A) 3. pontja rendelkezéseivel
összhangban használható anyagok
1. Biológiai és biotechnikai módszerek
— rovarok elleni védekezés természetazonos feromonokat tartalmazó csapdákkal és/vagy légtérterítéssel,
— növényi és állati eredet´ú riasztó anyagokkal,
— természetes ellenségekkel, ilyenek, pl. a fürkészdarazsak, rablóatkák, rablópoloskák, gubacsszúnyogfélék, katicabogár, nematódák,
— természetes mikroorganizmusokkal, ilyen pl. a Bacillus thuringiensis, granulóz vírus és rovarpatogén
gombákkal (géntechnológiával nem módosított szervezetek),
— hidrolizált fehérjék (csak csalogatásra),
— mechanikus véd´óeszközökkel, ilyenek pl. a véd´óhálók, csigák elleni kerítések, enyvezett m´úanyagcsapdák, enyvezett övek,
— sterilizációs módszerrel.
2. Kórokozók elleni készítmények (fungicidek, baktericidek)
— kénkészítmények,
— szervetlen rézkészítmények (rézoxid, rézhidroxid,
rézszulfát, rézoxiklorid), kovaföld, k´ópor,
— lecitin (genetikailag nem módosított szervezetb´ól),
— növényi olajok,
— kálium permanganát (sz´ól´ó és gyümölcs kultúrákban),
— kálcium poliszulfid (csak téli lemosó permetezésre
sz´ól´ó és gyümölcs kultúrákban).
3. Állati kártev´ók elleni készítmények (inszekticidek, akaricidek)
— kénkészítmények,
— azadirachtin Azadirachta indica növényb´ól (Neemkivonat),
— piretrinek (Chrysanthemum cinerariaefoliumból
extrahált készítmények),
— Quassia kivonat Quassia amarából,
— R otenon kivonatok (Derris sp., Lonchocarpus sp. és
Therphrosia sp.),
— növényi olajok, ilyen pl. a menta-, feny´ó-, kömény-,
repceolaj,
— paraffinolaj,
— ásványolajok (csak kivételes esetekben sz´ól´ó és gyümölcs kultúrákban),
— káliszappan oldatok,
— kálcium poliszulfid (csak téli lemosó permetezésre
sz´ól´ó és gyümölcs kultúrákban),
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— piretroidok (csak deltamethrin vagy lambdacyhalothrin csapdában, speciális csalogató anyagokkal,
Ceratitis capitata ellen),
— diammónium foszfát (csak attraktánsként csapdában),
— metaldehid (csigák ellen csapdában a magasabb rend´ú állatokat riasztó anyaggal együtt).
4. Sebzáró anyagok a gyümölcs-, sz´ól´ó- és dísznövénytermesztésben
— növényi viaszok és olajok,
— méhviasz,
— kovaföld, k´ópor,
— mészkészítmények.
5. Segédanyagok
— hatásnövel´ó anyagok, ilyenek pl. a feny´ógyantaolajok, paraffinolajok,
— káliszappan.

3. számú melléklet
a 2/2000. (I. 18.) FVM—KöM együttes rendelethez2
A feldolgozásnál alkalmazható egyes
nem mez´ógazdasági eredet´ú anyagok (adalékanyagok
és technológiai segédanyagok), vagy nem ökológiai
termelésb´ól származó mez´ógazdasági eredet´ú anyagok
és felhasználásuk feltételei
E melléklet értelmezésében az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:
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3.2. Aromaanyagok a 7. pont meghatározása szerint
3.3. Víz és só
3.4. Mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények
3.5. Ásványi anyagok (beleértve a mikroelemeket is) és
vitaminok
4. Technológiai segédanyagok: olyan anyagok, amelyeket
a hatályos élelmiszerjog szabályoz és e melléklet B) részében felsorolásra kerültek.
5. Élelmiszer-adalékanyagok: olyan anyagok, amelyeket
a hatályos élelmiszerjog szabályoz és e melléklet
A) 1. részében felsorolásra kerültek.
6. Hordozóanyagok, beleértve a hordozó oldószereket is: olyan
önálló technológiai hatással nem rendelkez´ó anyagok, amelyeket az élelmiszer-adalékanyagok oldására, hígítására, szétoszlatására vagy egyéb fizikai módosítására használnak, hogymegkönnyítsék azok kezelését, alkalmazását vagy használatát anélkül, hogy technológiai funkcióikat megváltoztatnák.
7. Aromaanyagok: olyan anyagok és kivonatok, amelyeket a hatályos élelmiszerjog szabályoz, e melléklet
A) 2. részében foglaltak figyelembevételével.
Általános követelmények
E melléklet A), B) és C) részei azokat az alkotórészeket
és technológiai segédanyagokat sorolják fel, amelyek a 7. §
(2) bekezdése szerinti több összetev´ób´ól álló, feldolgozott
ökológiai élelmiszerek el´óállításához használhatók fel, a
borok kivételével.
Az A) és C) részben felsorolt alkotórészek és a B)
részben felsorolt technológiai segédanyagok bármelyike
csak a hatályos élelmiszerjog vonatkozó el´óírása, illetve
engedélyezése szerint alkalmazható.

1. Alkotórészek (összetev´ók): olyan anyagok, amelyeket
az 1. § f) pontja határoz meg.
A)
A megengedhet´ó nem mez´ógazdasági eredet´ú
alkotórészek jegyzéke

2. Mez´ógazdasági eredet´ú alkotórészek:
a) mez´ógazdasági termékek vagy azokból mosással,
tisztítással, h´ó-, illetve mechanikai kezeléssel, illetve fizikai eljárással történ´ó nedvességtartalom-csökkentéssel
el´óállított termék (nyers élelmiszerek),
b) az a) bekezdésben foglaltak szerinti termékekb´ól származó, az élelmiszer-feldolgozásban használt egyéb folyamatokkal el´óállított termékek, kivéve, ha ezek az anyagok az
5. vagy 7. pont szerint élelmiszer-adalékanyagoknak vagy
aromaanyagoknak min´ósülnek (feldolgozott élelmiszerek).
3. Nem mez´ógazdasági eredet´ú alkotórészek: az olyan,
nem jellegzetesen mez´ógazdasági termelésb´ól származó
alkotórészek, amelyek az alábbi kategóriák valamelyikéhez tartoznak:
3.1. Élelmiszer-adalékanyagok, beleértve azok hordozóit is, az 5. és 6. pontban meghatározottak szerint

[a 7. § (2) bekezdésének b) pontja szerint]
A) 1. Élelmiszer adalékanyagok és azok hordozói
Megnevezés

E
E
E
E
E
E

170 kalcium-karbonátok
270 tejsav
290 szén-dioxid
296 almasav
300 aszkorbinsav
306 természetes tokoferol

2

Az anyagok e melléklet szerinti felsorolása nem mentesít a külön
jogszabályokban foglalt el´óírások (pl. engedély) alól.

E 322 lecitinek

Speciális
alkalmazási feltételek

antioxidánsként
zsírokban és olajokban
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Megnevezés

E
E
E
E

330 citromsav
333 kalcium-citrát
334 bork´ósav /L/+/—/
341i monokalcium-foszfát

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

335 nátrium-tartarát
336 kálium-tartarát
400 alginsav
401 nátrium-alginát
402 kálium-alginát
406 agar
407 karragén
410 szentjánoskenyér liszt
412 guar gumi
413 tragantmézga
414 gumiarábikum
415 xantán-gumi
416 karaya-gumi
440 pektin
500 nátrium-karbonátok
501 kálium-karbonátok
503 ammónium-karbonát
504 magnézium-karbonátok
516 kalcium-szulfát
524 nátrium-hidroxid
938 argon
941 nitrogén
948 oxigén

MAGYAR KÖZLÖNY
Speciális
alkalmazási feltételek
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B)
A megengedhet´ó technológiai segédanyagok
és egyéb anyagok jegyzéke
[a 7. § (2) bekezdésének b) pontja szerint]
B) 1. A megengedhet´ó technológiai segédanyagok

keleszt´ó anyag
önkeleszt´ó lisztekben
Megnevezés

víz
kalcium-klorid
kalcium-karbonát
kalcium-hidroxid
kalcium-szulfát
magnézium-klorid
kálium-karbonát
nátrium-karbonát
nátrium-hidroxid
citromsav

hordozóanyag
felületi kezelésre

A) 2. A hatályos élelmiszerjogban foglalt követelményeket kielégít´ó természetes aromaanyagok és aromakészítmények
A) 3. Víz és só
Ivóvíz
Só, étkezési min´óség alapvet´óen nátrium-klorid vagy
kálium-klorid komponensekkel, amely általánosan használt az élelmiszer-feldolgozásnál.
A) 4. Mikroorganizmus készítmények
Az élelmiszer-feldolgozásnál hagyományosan használt
bármilyen mikroorganizmus készítmény, kivéve a géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat.
A) 5. Ásványi anyagok (beleértve a mikroelemeket is)
és vitaminok
A megengedett értékhatáron belül, csak a szükséges
mértékig használhatók.

kénsav
szén-dioxid
nitrogén
etanol
csersav
tojásfehérje albumin
kazein
zselatin
vizahólyag
növényi olajok
szilikagél vagy kolloid oldata
aktív szén
talkum
bentonit
kaolin
kovaföld
perlit
mogyoróhéj
rizsliszt
méhviasz
karnauba viasz

Speciális
alkalmazási feltételek

koaguláló szer

koaguláló szer
koaguláló szer
sz´ól´ó szárításhoz
cukorgyártás
cukorgyártás,
repceolaj-el´óállítás
növényolaj-el´óállítás
és keményít´ó hidrolízis
cukorgyártás

oldószer
sz´úrési segédanyag

zsírzó formakiválasztó
vagy habzásgátló

pl. formakiválasztó szer
pl. formakiválasztó szer

B) 2. Mikroorganizmus és enzim készítmények
Technológiai segédanyagként használt bármilyen mikroorganizmus vagy enzimkészítmény, kivéve a géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat.
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C)
A megengedhet´ó nem ökológiai termelésb´ól származó
mez´ógazdasági eredet´ú alkotórészek jegyzéke

C) 2.1. Z sírok és olajok, finomítva vagy anélkül, amelyeket kémiailag nem módosítottak, ha nem olíva vagy
napraforgó növényekb´ól származnak.

[a 7. § (2) bekezdésének c) pontja szerint]

C) 2.2. Cukrok, keményít´ó és más egyéb — gabonafélékb´ól és gumós növényekb´ól — származó termékek:
nád- és répacukor
gabonafélékb´ól és gumós növényekb´ól el´óállított
keményít´ók, amelyeket kémiailag nem módosítottak
rizspapír
gluten
fruktóz

C) 1. Feldolgozatlan növényi termékek, valamint azokból e melléklet 2. a) pontjában meghatározott eljárás szerint el´óállított termékek
C) 1.1. Ehet´ó gyümölcsök, csonthéjasok és magvak
kókuszdió
brazildió
kesudió
datolya
ananász
mangó
papaya
kökény
kakaó
maracuja
kóladió
földimogyoró
csipkebogyó
ezüsttövis
feketeáfonya
juharszirup
quinoa
amarant
tormamag
feny´ómag
retekmag
makktermés
görögszéna
acerola
szárított banánpor (Musa L.)
köszméte (Ribes crispa L.)
szárított földieperpor (Fragaria L.)
szárított málnapor (Rubus idaeus)
szárított piros ribiszkepor (Ribes rubrum L.)
C) 1.2. Ehet´ó f´úszerek, gyógynövények
gyömbér (Alpinia officinárum)
szegf´úbors (Pimenta dioica)
C) 1.3. Gabonaféleségek
vadrizs (Zizania plauspra)
C) 1.4. Olajos magvak és gyümölcsök
szezámmag
C) 1.5. Vegyes
alga, beleértve a tengeri moszatot is
C) 2. E melléklet 2. b) pontjában meghatározott eljárás
szerint el´óállított, illetve feldolgozott növényi termékek.

C) 2.3. Vegyes
fermentált levekb´ól származó ecet a borecet és almaecet kivételével.
C) 3. Állati termékek
méz
zselatin
írópor
ehet´ó, vízben él´ó szervezetek,
melyek nem vízkultúrából erednek
laktóz

4. számú melléklet
a 2/2000. (I. 18.) FVM—KöM együttes rendelethez
Az elismert ellen´órz´ó szervezetek alapvet´ó feladatai
és intézkedései
A)
Mez´ógazdasági üzemekben termelt vagy begy´újtött
növények és növényi termékek
1. A termelés olyan egységben folytatható, ahol a táblák,
valamint a tárolóhelyek világosan elválaszthatók más —
nem a rendelet el´óírásai szerinti termelést folytató —
termel´ó egységt´ól. A feldolgozó és csomagolóhelyek részét
képezhetik ennek az egységnek, amennyiben tevékenységük az itt el´óállított mez´ógazdasági termékek feldolgozására és csomagolására korlátozódik.
2. A rendszeres ellen´órzési intézkedések megkezdésekor a termel´ónek és az ellen´órz´ó szervezetnek a következ´óket kell írásban rögzítenie:
— a termel´ó egység teljes leírását, amely tartalmazza a
term´óterületeket, a tárolóhelyeket, a szabadföldi táblákat,
a begy´újtésre alkalmas területeket, valamint azokat a helyeket, ahol feldolgozó, csomagoló m´úveleteket végeznek,
— a termel´ónek a termel´ó egység szintjén hozott valamennyi gyakorlati intézkedését, amellyel a rendelet el´óírásainak teljesítését kívánja biztosítani,
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— vadon term´ó növények esetében az 1. számú melléklet A) 4. pontjában foglalt alapkövetelmények teljesítését,
— a táblákon, a begy´újtési területeken azon anyagok,
illetve szerek alkalmazásának legutolsó id´ópontját, amelyek használata nem egyeztethet´ó össze a 2. számú mellékletben foglaltakkal,
— a termel´ó nyilatkozatát arról, hogy a jogszabályok el´óírásai szerint folytatja tevékenységét, és amennyiben ezen
el´óírásokat megsértené, az ellen´órz´ó szervezet az R. 11. §
(2) bekezdésének b)—e) pontjában foglaltak szerint intézkedik.
Ezt a leírást és a tett intézkedéseket a termel´ó egység
felel´ós képvisel´óje által jóváhagyott ellen´órzési jelentésnek (jegyz´ókönyvnek) tartalmaznia kell.
3. A termel´ó évente — az ellen´órz´ó szervezet által megjelölt határid´óig — táblánkénti bontásban köteles bejelenteni a termelési tervét.
4. Minden írott dokumentációt, bizonylatot meg kell
´órizni, amely lehet´óvé teszi az ellen´órz´ó szervezet számára, hogy nyomon kövesse a vásárolt nyersanyagok eredetét,
jellegét és mennyiségét, valamint az ilyen anyagok felhasználását. Ezenkívül meg kell ´órizni az eladott mez´ógazdasági termékek jellegével, mennyiségével és az áruküldemény címzettjével kapcsolatos valamennyi írott dokumentumot és bizonylatot.
Ha a termel´ó egység maga dolgozza fel saját mez´ógazdasági terményeit, a számlának tartalmaznia kell e melléklet B) 2. részében leírt információkat.
5. A termel´ó egységben tilos olyan anyagot tárolni,
amely nem felel meg a 2. §-ban foglalt el´óírásoknak.
6. Az ellen´órz´ó szervezet — a rendkívüli ellen´órzések
kivételével — köteles a termel´ó egységet évente legalább
egyszer, átállás alatt lév´ó egységet pedig évente legalább
kétszer teljeskör´úen ellen´órizni. A szervezet a rendelet
által nem engedélyezett anyagok, termékek vizsgálatára
mintát vehet. Amennyiben azonban felmerül a gyanú, hogy
nem engedélyezett terméket használtak fel, a mintavétel
kötelez´ó. Az ellen´órzési jegyz´ókönyvet minden látogatás
után el kell készíteni, amelyet a termel´ó egység felel´ós
képvisel´óje ellenjegyez, és öt évig meg´óriz.
7. A termel´ó az ellen´órz´ó szervezet számára köteles
bemutatni a szabadföldi táblákat, a termel´ó- és tárolóhelyeket, valamint a vásárolt anyagok számláit és minden
vonatkozó igazoló dokumentumot. A termel´ó az ellen´órz´ó
szervezetet az ellen´órzés céljából szükséges minden felvilágosítással köteles ellátni, továbbá naplószer´úen rögzíteni a végzett m´úveleteket és a felhasznált anyagokat.
8.1. A rendelet el´óírásainak megfelel´ó termékeket más
egységekbe — beleértve a nagykeresked´óket és a kiskereskedelmi üzleteket is — csak a tartalmának keveredését
megakadályozó, megfelel´ó kiszerelésben és zárt csomago-
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lási egységben, a jelölésre vonatkozó külön jogszabály el´óírásaira is figyelemmel, a következ´ó jelöléssel ellátva lehet
átszállítani:
a) a termék termeléséért vagy feldolgozásáért felel´ós
személy nevének és címének feltüntetésével; ahol a termék
eladója ett´ól eltér´ó személy, olyan nyilatkozat is szükséges,
amely alapján a tétel elfogadható, és az ellen´órz´ó szervezet
képes egyértelm´úen azonosítani a termék el´óállításáért
felel´ós személyt,
b) a termék megnevezésével, beleértve az ökológiai
termelési módra hivatkozást.
8.2. A csomagolási egység lezárása azonban nem szükséges, ha a szállítás olyan termel´ó és más közrem´úköd´ó
személy között történik, aki ugyanazon ellen´órz´ó szervezet ellen´órzési körébe tartozik, ezenkívül a terméket olyan
kísér´ó okmánnyal továbbítják, amely ennek tényét igazolja.
9. Amennyiben egy termel´ó ugyanazon területen több,
nemcsak e rendeletnek megfelel´ó termel´ó egységet üzemeltet, a rendelet hatálya alá nem tartozó termékeket,
termel´ó egység területeit és a felhasználásra szánt anyagok
(mint m´útrágya, növényvéd´ó szer, vet´ómag) raktárait is
ellen´órizni kell. Az 1. pontban meghatározott egységben
termesztett növényekkel azonos fajtájúak ezekben az egységekben nem termeszthet´ók. Ett´ól eltérést az ellen´órz´ó
szervezet megengedhet:
a) ével´ó növénykultúrák (gyümölcs-, sz´ól´ó- és komlótermesztés) esetében, feltéve, ha az alábbi feltételeket teljesítik,
aa) a termelést az átállási tervbe illesztetten, annak
részeként folytatják, amelyre a termel´ó kötelezettséget
vállal, és gondoskodik arról, hogy az ökológiai termelésre
átállást megkezdi a lehet´ó legrövidebb id´ón belül, amely
legfeljebb öt év lehet,
ab) megfelel´ó intézkedésekkel biztosítják a különböz´ó
egységek területér´ól származó termékek kés´óbbi keveredésének megakadályozását,
ac) az ellen´órz´ó szervezetet az érintett termények betakarításáról legalább 48 órával a munka megkezdése el´ótt
értesítik,
ad) a betakarítási munka befejezését követ´óen közvetlenül a termel´ó tájékoztatja az ellen´órz´ó szervezetet az
adott egységben betakarított termés pontos mennyiségér´ól és a más területr´ól származó termékt´ól megkülönböztet´ó ismérvekr´ól (min´óség, szín, átlagos tömeg stb.), valamint a termékek elkülönítésére tett intézkedésekr´ól,
ae) az átállásra vonatkozó tervet, valamint az aa) és
ab) pontokban el´óírt intézkedések tervezetét az ellen´órz´ó
szervezet jóváhagyta; a jóváhagyást azonban az átállási
id´ószak beindulását követ´óen évente meg kell er´ósíteni;
b) mez´ógazdasági kutatási tevékenység esetében, ha
megfelelnek az ab), ac) és ad) pontokban foglalt el´óírásoknak;
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c) vet´ómag, vegetatív szaporító anyagok és facsemeték
termelése esetében, ha megfelelnek az ab), ac) és ad) pontokban foglalt el´óírásoknak.

B)
Növényi termékek és alapvet´óen növényi eredet´ú
élelmiszerek feldolgozó és csomagoló egységei
1. A rendszeres ellen´órzési intézkedések megkezdésekor a termel´ónek és az ellen´órz´ó szervezetnek a következ´óket kell írásban rögzítenie:
a) a termel´ó egység teljes leírását, amelyben ismertetik
a mez´ógazdasági termékek feldolgozásánál, csomagolásánál és tárolásánál használt berendezéseket,
b) a termel´ó egység szintjén hozott valamennyi gyakorlati intézkedést, amellyel e rendelet el´óírásainak teljesítését kívánják biztosítani. Ezt a leírást és a tett intézkedéseket az egység felel´ós vezet´óje által jóváhagyott ellen´órzési
jelentésnek (jegyz´ókönyv) tartalmaznia kell. A jelentéshez
csatolni kell az üzemeltet´ó nyilatkozatát arról, hogy a
m´úveleteket a jogszabályok el´óírásai szerint hajtja végre,
és amennyiben ezen el´óírásokat megsértené, az ellen´órz´ó
szervezet az R. 11. § (2) bekezdés b)—e) pontjában foglaltak szerint intézkedik.
2. Minden írásos dokumentációt, bizonylatot, jelentést
meg kell ´órizni és az ellen´órz´ó szervezet rendelkezésére,
kell bocsátani, hogy nyomon követhesse a következ´óket:
— a termel´ó egységhez beszállított — a rendelet hatálya alá tartozó — termékek megnevezését, eredetét, jellegét és mennyiségét,
— a termel´ó egységb´ól kiszállított — a rendelet hatálya
alá tartozó — termékek megnevezését, jellegét, mennyiségét és címzettjét,
— bármely egyéb felvilágosítást, amelyet az ellen´órz´ó
szervezet igényel az ellen´órzéséhez. Így például az egységhez beszállított és felhasznált anyagok, adalékanyagok,
valamint technológiai segédanyagok eredetét, jellegét és
mennyiségét, továbbá a feldolgozott termékek összetételét.
3. Ahol a rendelet hatálya alá nem tartozó termékeket
is feldolgoznak, csomagolnak vagy tárolnak:
— a termel´ó egységen belül külön helyet kell biztosítani e rendelet hatálya alá tartozó termékek tárolására a
feldolgozás el´ótt és után,
— a m´úveleteket folyamatosan kell végezni a teljes
munkafolyamat befejezéséig, térben és id´óben elkülönítve
a rendelet hatálya alá nem tartozó termékekkel végzett
m´úveletekt´ól,
— amennyiben a m´úveleteket id´ószakosan végzik, azokat el´ózetesen be kell jelenteni az ellen´órz´ó szervezettel
egyeztetett határid´óig,
— minden szükséges intézkedést meg kell tenni, hogy
biztosítsák a tételek azonosítását és elkerüljék az összeke-
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veredést olyan termékekkel, amelyek el´óállítása nem a
rendelet el´óírásainak megfelel´óen történt.
4. Az ellen´órz´ó szervezet köteles — a rendkívüli ellen´órzések kivételével — évente legalább egyszer a termel´ó
egységet teljeskör´úen ellen´órizni.
A rendelet által nem engedélyezett termékek vizsgálatára minták vehet´ók. Ha azonban felmerül a gyanú, hogy
nem engedélyezett terméket használtak fel, a mintavétel
kötelez´ó.
Minden ellen´órzésr´ól jegyz´ókönyvet kell készíteni,
amelyet az ellen´órzött egység felel´ós képvisel´óje ellenjegyez, és öt évig meg´óriz.
5. A közrem´úköd´ó személy köteles az ellen´órz´ó szervezet részére lehet´óvé tenni a termel´ó egység vizsgálatát,
valamint az írásos bizonylatokba és a vonatkozó dokumentumokba való betekintést. Az ellen´órz´ó szervezetet minden olyan felvilágosítással el kell látni, amely az ellen´órzés
céljából szükséges.
6. A rendelet el´óírásainak megfelel´ó termékeket más
egységekbe — beleértve nagykeresked´óket és kiskereskedelmi üzleteket is — csak a tartalom keveredését megakadályozó, megfelel´ó kiszerelésben és zárt csomagolási egységben, a külön jogszabályban foglalt jelölésre vonatkozó
el´óírásokra is figyelemmel, a következ´ó jelöléssel ellátva
lehet átszállítani, melynek tartalmaznia kell:
a) a termék termeléséért vagy feldolgozásáért felel´ós
személy nevét és címét; ahol a termék eladója ett´ól eltér´ó
személy, olyan nyilatkozat is szükséges, amely alapján a
tétel elfogadható, és az ellen´órz´ó szervezet képes egyértelm´úen azonosítani a termék el´óállításáért felel´ós személyt,
b) a termék megnevezését, beleértve az ökológiai termelési módra hivatkozást.
A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi termék beérkezésekor ellen´órizni kell a csomagolási egység lezárását
— ha az szükséges — az A) 8.1. pontban el´óírt jelzések
meglétét. Ezen ellen´órzések eredményét jegyz´ókönyvben
rögzíteni kell. Ha az ellen´órzés elvégzése után bármilyen
kétely merül fel azzal kapcsolatban, hogy az érintett termék valóban a rendeletben el´óírt ellen´órzési rendszerbe
tartozó termel´ót´ól származik, csak akkor kezdhet´ó meg a
feldolgozás vagy csomagolás, ha minden ilyen kételyt sikerült eloszlatni, kivéve, ha a termék ökológiai termelési
módra utaló jelzés nélkül kerül a piacra.

C)
Növényi termékek és alapvet´óen növényi eredet´ú
élelmiszerek importálói
1. A rendszeres ellen´órzési intézkedések megkezdésekor az import´órnek és az ellen´órz´ó szervezetnek a következ´óket kell rögzítenie:
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a) az importáló megnevezését és az általa folytatott
tevékenység átfogó leírását, pontosan jelezve a termékeknek az ország területére történ´ó beléptetését, valamint
ismertetve minden olyan létesítményt, amelyeket az import´órök a behozott áru raktározására kívánnak felhasználni,
b) az import´órnek az egység szintjén hozott valamennyi gyakorlati intézkedését, amellyel ezen rendelet
el´óírásainak teljesülését kívánja biztosítani.
Ezt a leírást és a tett intézkedéseket az import´ór által
jóváhagyott ellen´órzési jelentésnek (jegyz´ókönyvnek) tartalmaznia kell.
Ezenkívül a jelentésnek tartalmaznia kell még az import´ór kötelezettségvállalását:
— úgy bonyolítja le az import tevékenységét, hogy az
megfeleljen a jogszabályok el´óírásainak, továbbá
— az ellen´órz´ó szervezet számára biztosítja a bejárást
az általa használt raktárakba, és el´ósegíti az ellen´órzést.
2. Minden írásos dokumentációt, bizonylatot, jelentést
meg kell ´órizni és az ellen´órz´ó szervezet rendelkezésére
bocsátani, hogy nyomon követhesse a hivatkozott termék
minden egyes tételénél a következ´óket:
— az adott tétel megnevezését, eredetét, jellegét
mennyiségi mutatói alapján és szükség szerint az ellen´órz´ó
szervezet igényei által meghatározott egyéb részleteket,
— az adott tétel természetének jellemz´óit, rendeltetési
helyét és szükség szerint az ellen´órz´ó szervezet igényei
által meghatározott egyéb részleteket.
3. Az import´ór köteles értesíteni az ellen´órz´ó szervezetet minden egyes szállítmányról, amelyet importként beszállít. Ezen belül köteles minden olyan részletes adatot is
szolgáltatni, amelyet az ellen´órz´ó szervezet részére el´óír,
például a behozott ökológiai termékek ellen´órz´ó bizonyítványainak másolatban történ´ó igazolását.
4. Ha a rendelet hatálya alá tartozó behozott termék
olyan helyen kerül tárolásra, ahol más mez´ógazdasági terméket vagy élelmiszert dolgoznak fel vagy raktároznak,
akkor a következ´ók szerint kell eljárni:
— a rendelet hatálya alá tartozó termékeket az egyéb
mez´ógazdasági termékekt´ól, élelmiszerekt´ól elkülönítve
kell elhelyezni és tartani,
— minden intézkedéssel szükséges biztosítani a tételek
azonosítását és az esetleges keveredésének megakadályozását olyan termékekkel, amelyeket nem e rendeletnek
megfelel´óen állítottak el´ó.
5. Az ellen´órz´ó szervezet — a rendkívüli ellen´órzések
kivételével — évente legalább egy esetben köteles teljes
kör´ú ellen´órzést végezni az importáló cég telephelyein, és
ahol indokolt azoknál a kiválasztott egyéb tároló létesít-
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ményeknél is, amelyeket az importáló cég használatba
vesz.
Az ellen´órz´ó szervezet köteles ellen´órizni a 2. pontban
foglalt követelmények szerinti írásos dokumentációkat,
valamint az 5. számú melléklet szerinti tanúsítványokat.
Az ellen´órz´ó szervezet e rendelet alapján engedéllyel
nem rendelkez´ó anyagok vizsgálatára mintát vehet. Ha a
hivatalosan el nem fogadott anyagok jelenlétének gyanúja
merül fel, akkor kötelez´ó mintát venni. Minden egyes
ellen´órzési kiszállásról vizsgálati jegyz´ókönyvet kell felvenni, melyet a vizsgált egységért felel´ós képvisel´ó köteles
aláírni.

6. Az import´ór — vizsgálat céljából — köteles biztosítani az ellen´órzést végz´ó szervezet bejutását a telephelyre
és rendelkezésére bocsátani a kapcsolódó iratokat, kimutatásokat, különös tekintettel, a behozatallal kapcsolatos
bizonylatokra. Az importáló köteles az ellen´órz´ó szervezetet minden olyan információval ellátni, ami az ellen´órzés
lefolytatásához szükséges.

7. A rendelet hatálya alá tartozó termékeket csak megfelel´óen csomagolva, a tartalom esetleges keveredését kizárva,
az export´ór és az adott tétel — tanúsítvány szerinti — azonosítását szolgáló jelöléssel ellátva szabad importálni.
A rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében a
feladó köteles ellen´órizni a csomagok és a konténerek
lezárását és az egyes tételek azonosságát, hogy megfelelnek-e az 5. számú melléklet szerinti tanúsítványban vagy
azzal egyenérték´ú bizonyítványokban foglaltaknak. Ha az
ellen´órzés során problémák merülnek fel a behozott termék eredetét illet´óen, vagyis azt nem a rendelet el´óírásainak megfelel´ó exportálótól hozták be és nem elfogadott
ellen´órz´ó szervezet tanúsítja, akkor a terméket csak a
kétségek tisztázása után lehetséges feldolgozni, csomagolni, kiszerelni, és forgalomba hozni, kivéve, ha az ökológiai
jelölés nélkül kerül kereskedelmi forgalomba.

8. A rendelet hatálya alá tartozó termékek egyéb helyekre, nagykeresked´ók részére és kiskereskedelmi egységekhez is kiszállíthatók, azzal a kikötéssel, hogy szállításuk
során megfelel´óen csomagoltak és a tartalmuk keveredésének meggátolása érdekében lezártak, továbbá megfelel´ó
címkézéssel ellátottak — összhangban az általános jelölési
el´óírásokkal — amelyek tartalmazzák:
a) a terméket importáló nevét, címét, valamint olyan
irányú közlést, melynek alapján az ellen´órzést végz´ó szervezet által a termék importálója minden kétséget kizáróan
azonosítható,
b) a termék nevét, az ökológiai termesztés módszerére
történ´ó utalást.
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5. számú melléklet a 2/2000. (I. 18.) FVM—KöM együttes rendelethez
,,A’’
MINTA
A tanúsítvány sorszáma ............................

Magyar Ökológiai Termelést Ellen´órz´ó Rendszer
1. A tanúsítást kiállító szervezet (név, cím, kódszám)

2. A tanúsítvány hivatkozási száma

3. A termék export´óre (név és cím)

4. Ellen´órz´ó szervezet (név, cím, kódszám)

5. A termék el´óállítója vagy forgalmazója (név és cím)

6. Feladó ország

7. A termék címzettje

8.Rendeltetési ország

9. Rendeltetési hely címe

10. A termék kereskedelmi neve, szállítóeszköz, megjegyzések

11. Bruttó tömeg (kg)

12. Nettó tömeg (kg)

13. Lehetséges egységek

14. A tanúsítványt kiállító szervezet tanúsítja, hogy a fent nevezett terméket az ökológiai gazdálkodás — EU
szabályaival összhangban a Tanács 2092/1991/EGK rendelete átvételével készült — 140/1999. (IX. 3.) Korm.
rendelet és a 2/2000. (I. 18.) FVM—KöM együttes rendelet szerint állították el´ó, a 4. pontban nevezett szervezet
ellen´órizte.
15. Kiegészít´ó nyilatkozat (ha szükséges)

16. A tanúsítvány kiállításának helye

A kiállító szervezet pecsétje

Dátum
A tanúsítvány aláírására jogosult személy neve és aláírása
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,,B’’
MINTA
EUROPEAN COMMUNITY
CERTIFICATE FOR IMPORT OF PRODUCTS FROM ORGANIC PRODUCTION
1. Body issuing the certificate (name and address)

2. R egulation (EEC) No 2092/91. Art. II
Reference number of the certificate

3. Exporter of the product (name and address)

4. Control body* (name and address)

5. Producer or processor of the product* (name and address)

6. Country of dispatch

7. Consignee of the product in the Community (name and address)

8. Country of destination
9. Address of the place of destination*

10. Marks and numbers, Container No(s), Number and kind.
Trade name of the product.

11. Gross mass (kg)
12. Net mass (kg)
13. Alternative units*

14. Declaration of the body issuing the certificate.
This is to certify that the products designated above have been obtained in accordance with the rules of production
and on inspection of the organic production method, as set out and monitored by the control body mentioned
in box 4.
15. Additional declaration (if appropriate)

16. Place of issue of the certificate

Stamp of the issuing body

Date
Name and signature of authorized person

* Explanatory notes
Box 4: Control body for monitoring compliance with the rules on organic production methods.
Box 5: The firm which carried out the last operation (processing, packaging, labelling) on the batch.
Box 9: The address of the firm where the batch will be delivered, if different from the address in box 7.
Box 13: e. g. volume in litres in case of liquids, to be qiven, where appropriate, in supplement to the declarations in boxes 11 and 12.
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
1/2000. (I. 18.) KHVM
rendelete
a közcélú távbeszél´ó szolgáltatások igénybevételének
díjáról szóló
31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló, többször módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
A közcélú távbeszél´ó szolgáltatások igénybevételének díjáról
szóló 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.)
11. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(6) Az (1)—(5) bekezdés szerinti díjazási módot legkés´óbb 2000. december 31-ig lehet alkalmazni.’’
2. §
Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A belföldi tudakozódás díja 40 Ft.’’
3. §
Az R. 13/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A nemzetközi tudakozódás díja — tudakozódásonként — 85 Ft.’’
4. §
Az R. a következ´ó 14/A. §-sal egészül ki:
,,Kisfogyasztói díjcsomag
(1) Az egyéni el´ófizet´ó (a továbbiakban: el´ófizet´ó) a 2. számú mellékletben meghatározott kisfogyasztói díjcsomagra
vonatkozó havi el´ófizetési díj alkalmazását választhatja.
(2) A kisfogyasztói díjcsomag havi el´ófizetési díjának
alkalmazását választó el´ófizet´ó az általa kezdeményezett
beszélgetések díjaként a 2. számú mellékletben meghatározott kapcsolási és beszélgetési (forgalmi) díj háromszorosának a (3) bekezdésben meghatározott kedvezménnyel
csökkentett összegét köteles megfizetni.
(3) A szolgáltató a kisfogyasztói díjcsomag alkalmazását
választó el´ófizet´ó részére a (2) bekezdés szerinti háromszoros kapcsolási és beszélgetési díj összegéb´ól 66,7% kedvezményt ad, amelynek összege legfeljebb:
a) az Országos Koncessziós Társaság el´ófizet´óinél 400 Ft,
b) a helyi koncessziós társaságok el´ófizet´óinél 300 Ft
lehet.
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(4) A szolgáltató köteles a kisfogyasztói díjcsomag alkalmazásának részletes feltételeit — e rendeletben meghatározottak figyelembevételével — üzletszabályzatában
közzétenni. A szolgáltató köteles a kiegészített üzletszabályzatát 15 napon belül a Hírközlési F´ófelügyelethez jóváhagyás céljából benyújtani.’’
5. §
Az R. 16. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,16. § (1) A 2000. évben alkalmazható Összesített Díjmaximum értékénél figyelembe vett el´óremutató árindex
106%.
(2) A termelékenységi tényez´ó a távbeszél´ó szolgáltatás
teljes forgalmát tekintve — beleértve az el´ófizet´ói állomásról indított, mobil el´ófizet´óhöz irányuló forgalmat
is — a 2000. évben 2% pont.
(3) Az egyéni el´ófizet´ói, valamint a nyilvános állomások
együttes forgalmát tekintve — beleértve az ilyen el´ófizet´ói
állomásról indított, mobil el´ófizet´óhöz irányuló forgalmat
is — a fogyasztói árstatisztika rendszerében mért árszintemelkedés a tárgyévben a 6%-ot nem haladhatja meg.
(4) A 2000. évre vonatkozó díjakat a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(5) A 2000. évi tarifák meghatározásánál figyelembe
vett 1999. I. félévi bevételi arányokat a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(6) Az egyes évekre vonatkozó tételes díjakra az Országos Koncessziós Társaság és a helyi koncessziós társaságok
(a továbbiakban: koncessziós társaságok) tesznek javaslatot.
(7) Ha a szolgáltató által alkalmazott árak alapján a
Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) fogyasztói árstatisztikai mérése szerint a távbeszél´ó szolgáltatás — a 14/A. §-ban szabályozott kisfogyasztói díjcsomag
figyelembevételével — 2000. augusztus havi áremelkedésének mértéke az el´óz´ó év decemberéhez viszonyítottan a
(3) bekezdésben meghatározott értéket meghaladja, annak betartását éves szinten a díjak csökkentésével kell
biztosítani.
(8) Ha a szolgáltatók a valóságnak nem megfelel´ó adatok, számítások közlésével az Összesített Díjmaximum
túllépését idézik el´ó — és azt árszabályozási eljárásban a
díjmódosítás közzététele el´ótt módosítani nem lehet — a
különbözet kétszeresét a következ´ó évi ármegállapítás során díjcsökkent´ó tényez´óként kell figyelembe venni.
(9) Ha az (1) bekezdésben meghatározott el´óremutató
árindex mértékét a KSH által a ,,Statisztikai Havi Közlemények’’-ben közzétett fogyasztói árindex 2000. év októberében érvényes az el´óz´ó év októberéhez viszonyított
értéke legalább 2% ponttal meghaladja, a különbözet kétharmada a következ´ó évi ármegállapításnál korrekciós tényez´óként vehet´ó figyelembe.’’
6. §
Az R. 17. §-át megel´óz´ó alcím és az R. 17. §-a helyébe a
következ´ó alcím, illet´óleg a következ´ó rendelkezés lép:
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,,A 2000. évt´ól alkalmazható díjmegállapítási el´óírások
17. § (1) Az Összesített Díjmaximum termelékenységi
tényez´ó figyelembevétele nélküli értéke (a továbbiakban:
Index) minden évben az el´óremutató, a következ´ó évre
alapul vett fogyasztói árindexnek felel meg.
(2) A szolgáltatók hatékonyságának növelése érdekében az árszabályozás termelékenységi tényez´ót is tartalmaz.
(3) A termelékenységi tényez´ót évente felül kell vizsgálni, ha a felülvizsgálat alapján nem indokolt változtatás,
akkor az el´óz´ó évi mértéket kell alkalmazni.’’

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti az R. 8 § (2) bekezdésében a ,,díjban foglalt beszélgetési díjak levonása után maradt’’ szövegrész.

7. §

1. számú melléklet
a 1/2000. (I. 18.) KHVM rendelethez

(4) Az el´ófizet´ó a 2. számú mellékletben meghatározott
kisfogyasztói díjcsomagra vonatkozó havi el´ófizetési díj
alkalmazását e rendelet hatálybalépését követ´ó 15. naptól
választhatja.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Az R. 18. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,18. § E rendeletben és mellékleteiben meghatározott
díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.’’
8. §
Az R. 21. §-ának utolsó mondata helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,A költség-orientált díjakat 2001. január 1-jével be kell
vezetni.’’
9. §
Az R. a következ´ó 21/A. §-sal egészül ki:
,,21/A. A közcélú távbeszél´ó szolgáltatás igénybevételér´ól kiállított számlán a soronkénti tételek és az ezekhez
tartozó nettó (ÁFA nélküli) részösszegek külön-külön
nem kerekíthet´ók.’’

[1. számú melléklet
a 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelethez]
A bérelt vonali szolgáltatásokért fizetend´ó díjak
2000. február 1-jét´ól
1. A koncessziós társaságok a zártcélú hálózat üzemeltet´ói részére a zártcélú hálózat és a közcélú távbeszél´ó
hálózat összekapcsolásához szükséges bérelt vonali szolgáltatásért az alábbi díjakat számolhatják fel:
1.1. Egyszeri összekapcsolási díjak:
1A—1. Táblázat
Egyszeri összekapcsolási díj
(Ft)

Áramkör

64 kbit/s vagy analóg
10. §
Az R . 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet
1., 2. és 3. számú melléklete lép.
11. §
Az R. 4. számú mellékletének i) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,i) Index: A (t) évre alkalmazandó index, a (t) évre
vonatkozó el´óremutató, tervezett fogyasztói árindex.’’

59 210

2 Mbit/s

592 100

1.2. Havi bérleti díjak:
1A—2. Táblázat

Díjzóna

Bérleti díj (Ft/hó)
64 kbit/s vagy analóg

Helyi

2 Mbit/s

4 730

23 650

I—II. díjzóna

28 380

141 900

III. díjzóna

96 920

484 600

12. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdés kivételével — 2000.
február 1-jén lép hatályba. E rendelet hatálybalépéséig az
1999. évre megállapított díjak érvényesek.
(2) Az 5. §-sal megállapított 14/A. § (4) bekezdése e
rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

2. A koncessziós társaságok a kiterjesztett használatú
összeköttetés létrehozásához szükséges bérelt vonali szolgáltatásért az 1.1. és 1.2. pontban megadott díjak 50%-kal
emelt értékét számíthatják fel.
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3. A koncessziós társaságok a különcélú hálózat üzemeltet´ói részére a különcélú hálózat és a közcélú távbeszél´ó hálózat összekapcsolásához szükséges bérelt vonali
szolgáltatásért az alábbi díjakat számolhatják fel:
3.1. Egyszeri csatlakozási díjak:
az 1A—1. Táblázatban lév´ó összekapcsolási díjakat kell
alkalmazni.
3.2. A csatlakozás havi díja:
az 1A—2. táblázatban a III. díjövre megadott díjakat
kell alkalmazni.

2000/5. szám
Gépi kapcsolás
(Ft/hó)

Üzleti/intézményi f´óvonal

2440

Üzleti/intézményi ikervonal

1048

2. a) Hívásfelépítési díj, kapcsolási díj: id´óalapú díjazásnál a hívó és a hívott szolgáltatás hozzáférési pont közötti
távközlési összeköttetés sikeres megvalósításáért és bontásáért a díjazási id´ószaktól és a hívott díjzónától függetlenül felszámítható díj hívásonként 6,00 Ft.
b) Beszélgetési díjak: id´óalapú díjazás, melyben a percalapú tarifák alapján a tényleges beszélgetési id´ó másodpercben meghatározott mértéke és a következ´ó táblázatban lév´ó, megfelel´ó percdíj 1/60-ad részének szorzata.

2. számú melléklet
az 1/2000. (I. 18.) KHVM rendelethez
[2. számú melléklet
a 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelethez]

2A—3. Táblázat

A közcélú távbeszél´ó szolgáltatásokért fizetend´ó
el´ófizetési, hívásfelépítési és beszélgetési díjak
2000. február 1-jét´ól érvényes díjak

Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Csúcs

7,20

100

Nappali

7,20

100

Kedvezményes

3,30

218

Éjszakai kedvezményes

2,10

343

Csúcs

7,20

100

Nappali

7,20

100

Kedvezményes

3,30

218

Éjszakai kedvezményes

2,10

343

Csúcs

13,20

54,54

Nappali

13,20

54,54

Kedvezményes

9,00

80

Éjszakai kedvezményes

5,40

133,33

Csúcs

27,00

26,67

Nappali

27,00

26,67

Kedvezményes

14,40

50

Éjszakai kedvezményes

10,80

66,67

Díjzóna, díjazási id´ószak

Helyi beszélgetés

Minden koncessziós társaságra érvényes díj
Impulzusdíj
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja:
— el´ófizet´ói állomásokról kezdeményezett hívásoknál

12,00 Ft

— telefonkártyával m´úköd´ó nyilvános
állomásokról kezdeményezett hívásoknál

16,00 Ft

— érmével m´úköd´ó nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál

16,00 Ft.

I. díjzónába tartozó beszélgetés

II. díjzónába tartozó beszélgetés

Az Országos Koncessziós Társaság
közcélú távbeszél´ó szolgáltatásainak díja
2000. február 1-jét´ól
1. El´ófizetési díjak
2A—2. Táblázat
Gépi kapcsolás
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal kisfogyasztói csomagot
választó el´ófizet´óknél

1210

Egyéni f´óvonal a többi el´ófizet´ónél

1814

Egyéni ikervonal

600

III. díjzónába tartozó beszélgetés
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Díjzóna, díjazási id´ószak
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Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Nemzetközi beszélgetés
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Díjzóna, díjazási id´ószak

Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

I. díjzónába tartozó beszélgetés

1. zóna

72,00

10,00

Csúcs

20,00

36

2. zóna

93,00

7,74

Nappali

20,00

36

3. zóna

96,00

7,50

Kedvezményes

10,91

66

4. zóna

255,00

2,82

Éjszakai kedvezményes

6,00

120

5. zóna

300,00

2,40

6. zóna

360,00

2,00

Csúcs

24,00

30

Nappali

24,00

30

Kedvezményes

12,86

56

Éjszakai kedvezményes

6,92

104

A helyi koncessziós társaságok közcélú távbeszél´ó
szolgáltatásainak díjai 2000. február 1-jét´ól

II. díjzónába tartozó beszélgetés

Digitel 2002 Rt. Primer terület: Gödöll´ó, Vác
Déltáv Rt. Primer terület: Szeged, Szentes
1. El´ófizetési díjak
1. El´ófizetési díjak
2A—4. Táblázat
2A—6. Táblázat
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal kisfogyasztói
csomagot választó el´ófizet´óknél

100

Egyéni f´óvonal a többi el´ófizet´ónél

100

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

1220

1596
3000

Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal kisfogyasztói
csomagot választó el´ófizet´óknél

100

1220

Egyéni f´óvonal a többi el´ófizet´ónél

100

1596

Egyéni ikervonal

100

380

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

2985

Üzleti/intézményi ikervonal

200

800

2. Beszélgetési díjak
2A—5. Táblázat
2. Beszélgetési díjak
Díjzóna, díjazási id´ószak

Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

2A—7. Táblázat

Helyi beszélgetés
Díjzóna, díjazási id´ószak

Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Csúcs

8,27

87

Nappali

6,26

115

Kedvezményes

3,30

218

Csúcs

8,62

83,5

Éjszakai kedvezményes

2,06

350

Nappali

6,61

109

Helyi beszélgetés
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Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Kedvezményes

3,41

211

Éjszakai kedvezményes

2,25

320

Díjzóna, díjazási id´ószak

I. díjzónába tartozó beszélgetés
Csúcs

17,35

41,5

Nappali

13,58

53

Kedvezményes

7,06

102

Éjszakai kedvezményes

3,83

188

2000/5. szám
Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Csúcs

15,00

48

Nappali

14,12

51

Kedvezményes

6,00

120

Éjszakai kedvezményes

2,77

260

Díjzóna, díjazási id´ószak

I. díjzónába tartozó beszélgetés

JászTel Rt. Primer terület: Jászberény
1. El´ófizetési díjak

EMITEL Rt. Primer terület: Baja, Kisk´órös, Kiskunhalas

2A—10. Táblázat

1. El´ófizetési díjak

Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

2A—8. Táblázat
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal kisfogyasztói
csomagot választó el´ófizet´óknél

100

1220

Egyéni f´óvonal a többi el´ófizet´ónél

100

1600

Egyéni ikervonal

100

380

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

2720

Üzleti/intézményi ikervonal

200

1440

Egyéni f´óvonal kisfogyasztói
csomagot választó el´ófizet´óknél

100

1220

Egyéni f´óvonal a többi el´ófizet´ónél

100

1596

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

2880

2. Beszélgetési díjak
2A—11. Táblázat

Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Csúcs

8,18

88

Nappali

7,20

100

Kedvezményes

3,14

229

Éjszakai kedvezményes

2,32

310

Díjzóna, díjazási id´ószak

Helyi beszélgetés
2. Beszélgetési díjak
2A—9. Táblázat

Díjzóna, díjazási id´ószak

Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

I. díjzónába tartozó beszélgetés

Helyi beszélgetés
Csúcs

9,23

78

Csúcs

15,65

46

Nappali

7,35

98

Nappali

13,58

53

Kedvezményes

3,51

205

Kedvezményes

4,00

180

Éjszakai kedvezményes

2,00

360

Éjszakai kedvezményes

2,88

250

2000/5. szám
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Dunatel Rt.: Primer terület: Dunaújváros
EgomCom Rt.: Esztergom

1. El´ófizetési díjak

KisdunaCom: Szigetszentmiklós
Bakonytel Rt.: Veszprém

2A—12. Táblázat

1. El´ófizetési díjak
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal kisfogyasztói
csomagot választó el´ófizet´óknél

2A—14. Táblázat
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

100

1180

Egyéni f´óvonal a többi el´ófizet´ónél

100

1560

Egyéni f´óvonal kisfogyasztói
csomagot választó el´ófizet´óknél

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

2770

Egyéni f´óvonal a többi el´ófizet´ónél

100

1648

Egyéni ikervonal

100

424

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

2990

Üzleti/intézményi ikervonal

200

1000

2. Beszélgetési díjak

100

1360

2A—13. Táblázat
2. Beszélgetési díjak
Díjzóna, díjazási id´ószak

Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

2A—15. Táblázat

Helyi beszélgetés
Díjzóna, díjazási id´ószak

Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Csúcs

8,00

90

Nappali

8,00

90

Kedvezményes

4,40

164

Csúcs

9,00

80

Éjszakai kedvezményes

1,80

400

Nappali

9,00

80

Kedvezményes

3,30

218

Éjszakai kedvezményes

2,10

343

I. díjzónába tartozó beszélgetés

Helyi beszélgetés

Csúcs

15,00

48

Nappali

15,00

48

Kedvezményes

10,00

72

Csúcs

18,95

38

Éjszakai kedvezményes

4,00

180

Nappali

18,95

38

Kedvezményes

7,50

96

Éjszakai kedvezményes

4,00

180

Csúcs

24,00

30

Nappali

24,00

30

II. díjzónába tartozó beszélgetés
Csúcs

18,00

40

Nappali

18,00

40

Kedvezményes

10,80

66,67

Éjszakai kedvezményes

4,80

150

I. díjzónába tartozó beszélgetés

II. díjzónába tartozó beszélgetés
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Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Kedvezményes

12,00

60

Éjszakai kedvezményes

6,00

120

Díjzóna, díjazási id´ószak

2000/5. szám
Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Kedvezményes

5,0

144

Éjszakai kedvezményes

5,0

144

Díjzóna, díjazási id´ószak

1. számú függelék
a 2. számú melléklethez

Hungarotel Rt.: Békéscsaba, Orosháza
Pápatel Rt.: Pápa

A budapesti helyi hálózatba bekapcsolt távbeszél´ó-állomások és az alábbi — Budapest vonzáskörzetébe tartozó — települések távbeszél´ó központjaiba bekapcsolt
állomások között lebonyolított forgalom e rendelet alkalmazásában a II. díjzónába tartozik.

RábaCom Rt.: Sárvár
Kelet-Nógrád Com: Salgótarján
1. El´ófizetési díjak
2A—16. Táblázat

Ezek a települések:
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal kisfogyasztói
csomagot választó el´ófizet´óknél

100

1160

Egyéni f´óvonal a többi el´ófizet´ónél

100

1532

Egyéni ikervonal

100

468

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

2672

Üzleti/intézményi ikervonal

200

1120

2. Beszélgetési díjak
2A—17. Táblázat
Percdíj
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
(mp)

Csúcs

9,00

80

Nappali

9,00

80

Kedvezményes

3,00

240

Éjszakai kedvezményes

3,00

240

Csúcs

13,85

52

Nappali

13,85

52

Díjzóna, díjazási id´ószak

Helyi beszélgetés

I. díjzónába tartozó beszélgetés

A biatorbágyi körzetb´ól:
Érd
Budakeszi
Budaörs
Diósd
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
A gödöll´ói körzetb´ól:
Csomád
Csömör
Kerepes
Tarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
A monori körzetb´ól:
Alsónémedi
Bugyi
Ecser
Gyömr´ó
Maglód
Üll´ó
Vecsés
Gyál
Ócsa
A szentendrei körzetb´ól:
Szentendre
Budakalász
Csobánka
Leányfalu
Nagykovácsi
Pilisborosjen´ó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Pócsmegyer
Pomáz
Solymár
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Szigetmonostor
Tahitótfalu
Üröm
A szigetszentmiklósi körzetb´ól:
Szigetszentmiklós
Dunaharaszti
Halásztelek
Szigethalom
Taksony
Tököl
A váci körzetb´ól:
Dunakeszi
Fót
Göd
2. számú függelék
a 2. számú melléklethez
Nemzetközi távbeszél´ó díjzónák 2000. február 1-jét´ól
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6. zóna: Afganisztán, Amerikai Szamoa, Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Ascension, Ausztrália külbirtokai, Bahama-szigetek, Banglades, Belize, Bissau-Guinea,
Botswana, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Burkina Faso, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Csád, Diego Garcia, Dzsibuti, Egyenlít´ói-Guinea, Eritrea, Északi-Mariana-szigetek, Falkland-szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Polinézia,
Gambia, Grenada, Guam, Guyana, Haiti, Kajmán-szigetek, Kambodzsa, Kína, Kiribati, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Koreai NDK, Közép-afrikai Köztársaság, Laosz, Madagaszkár, Makao, Maldív-szigetek, Mali,
Marshall-szigetek, Mauritánia, Mayotte, Midway-szigetek, Mikronézia, Montserrat, Nauru, Nepál, Niue, NyugatSzahara, Pakisztán, Palau, Paraguay, Pitcairn-szigetek,
Ruanda, Salamon-szigetek, São Tomé és Príncipe, Sierra
Leone, Sri Lanka, Saint. Kitts és Nevis, Saint. Lucia, Saint.
Vincent és a Grenadine-szigetek, Suriname, Szamoa,
Szent Ilona, Szomália, Togo, Tokelau-szigetek, Tonga,
Trinidad és Tobago, Turks-és Caicos-szigetek, Tuvalu, ÚjKaledónia, Vanuatu, Vietnam, Wake-sziget, Wallis és Futuna, Zöld-foki Köztársaság.

1. zóna: Ausztria, Horvátország, Jugoszlávia, Románia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna
2. zóna: Albánia, Algéria, Andorra, Belgium, BoszniaHercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Fehéroroszország, Feröer, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Líbia, Liechtenstein, Litvánia,
Luxemburg, Macedónia, Málta, Marokkó, Moldova,
Monaco, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország, Tunézia, Vatikán
3. zóna: Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virginszigetek, Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél-afrikai Köztársaság, Francia Guyana, Grönland, Grúzia, Guadeloupe,
Hong Kong, Izland, Izrael, Japán, Kanada, Kolumbia,
Koreai Köztársaság, Martinique, Mexikó, Oroszország,
Palesztin Önkormányzati Területek, Puerto Rico,
Réunion, Szingapúr, Új-Zéland
4. zóna: Angola, Azerbajdzsán, Bahrein, Barbados, Bermuda, Bolívia, Chile, Ecuador, Egyesült Arab Emírségek,
Fülöp-szigetek, Gabon, Ghána, Guatemala, Guinea, Holland Antillák, Honduras, Irán, Kazahsztán, Jamaica, Kamerun, Libéria, Malajzia, Mianmar, Mozambik, Namíbia,
Niger, Nigéria, Omán, Panama, Peru, Saint-Pierre és
Miquelon, Salvador, Seychelle-szigetek, Szaúd-Arábia,
Szenegál, Szíria, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Thaiföld,
Uganda, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zanzibár, Zimbabwe
5. zóna: Benin, Bhután, Burundi, Costa Rica, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Egyiptom, Elefántcsontpart, Etiópia, India, Indonézia, Irak, Jemen, Jordánia, Katar, Kenya, Kirgizisztán, Kuba, Kuvait, Lesotho,
Libanon, Malawi, Mauritius, Mongólia, Nicaragua, Örményország, Pápua Új-Guinea, Tádzsikisztán, Tajvan,
Türkmenisztán, Üzbegisztán

3. számú függelék
a 2. számú mellékletéhez
Nemzetközi átsorolások 2000. február 1-jén
Országnév

1999-es díjzóna

2000-es díjzóna

Argentína

4

3

Azerbajdzsán

5

4

Benin

6

5

Dominikai Köztársaság

6

5

Dominikai Közösség

6

5

Elefántcsontpart

6

5

Etiópia

6

5

Gabon

5

4

India

6

5

Kolumbia

4

3

Lesotho

6

5

Malawi

6

5

Mauritius

6

5

Nigéria

5

4

Szíria

5

4

Uruguay

5

4

Zanzibár

6

4
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3. számú melléklet az 1/2000. (I. 18.) KHVM rendelethez
[3. számú melléklet a 31/1997. (II. 20.) KHVM rendelethez]
A 2000. február 1-jét´ól érvényes távbeszél´ó szolgáltatási díjak meghatározásánál figyelembe vett
bevételi arányok (%) az összes forgalomra
3A—1. Táblázat

MATÁV
Rt.

DIGITEL
2002. Rt.

DÉLTÁV

EMITEL

MONOR
Telefon társaság

JászTel

Dunatel Rt. Hungarotel
Egom Com
Rt.
Rt.
Pápatel Rt.
Kisfuna
Rába Com
Com
Rt.
Bakonytel Kelet-Nóg Rt.
rád Com

Havi el´ófizetés
egyéni f´óállomás

15,80

19,79

18,29

22,28

24,37

22,87

21,60

21,44

egyéni ikerállomás

0,33

—

0,21

0,13

—

—

0,03

0,15

üzleti f´óállomás

3,66

3,49

4,59

3,66

3,44

3,22

3,40

3,49

üzleti ikerállomás

0,01

—

0,00

0,01

—

0,00

0,00

Havi el´ófizetés együtt

19,80

23,28

23,09

26,08

27,81

26,09

25,03

25,09

Helyi csúcs

7,93

3,90

9,08

6,66

6,30

4,09

5,10

6,84

nappal

4,84

2,78

5,18

4,87

4,57

3,42

3,15

4,76

kedvezményes

4,18

4,17

6,73

5,72

6,41

5,30

3,94

5,40

éjszakai

0,34

0,20

0,24

0,24

0,32

0,11

0,07

0,13

kapcsolási

6,61

—

—

—

—

—

—

—

23,90

11,05

21,23

17,49

17,60

12,92

12,26

17,13

1,12

3,55

3,96

3,37

2,90

3,36

4,43

4,34

nappal

0,80

2,49

2,37

2,45

2,07

2,65

2,89

2,96

kedvezményes

1,42

3,30

2,70

2,38

2,60

3,34

2,96

3,01

éjszakai

0,03

0,12

0,08

0,06

0,05

0,07

0,02

0,07

kapcsolási

0,95

—

—

—

—

—

—

—

Helyközi I. együtt

4,32

9,46

9,11

8,26

7,62

9,42

10,30

10,38

Helyközi II. csúcs

0,65

3,33

—

—

—

3,26

1,17

—

nappal

0,37

1,88

—

—

—

1,94

0,65

—

kedvezményes

0,53

2,72

—

—

—

2,32

0,60

—

éjszakai

0,03

0,17

—

—

—

0,09

—

—

kapcsolási

0,28

—

—

—

—

—

—

—

Helyközi II. együtt

1,86

8,10

—

—

—

7,61

2,43

—

Belföldi távolsági III. csúcs

7,58

9,70

8,43

10,52

9,11

7,46

9,34

9,28

nappal

4,05

5,31

4,39

6,12

5,43

4,57

5,03

5,17

kedvezményes

4,51

6,65

4,74

6,35

7,65

6,27

5,78

6,19

Helyi együtt
Helyközi I. csúcs
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MATÁV
Rt.

DIGITEL
2002. Rt.

DÉLTÁV

EMITEL

151

MONOR
Telefon társaság

JászTel

Dunatel Rt. Hungarotel
Egom Com
Rt.
Rt.
Pápatel Rt.
Kisfuna
Rába Com
Com
Rt.
Bakonytel Kelet-Nóg Rt.
rád Com

éjszakai

0,28

0,39

0,38

0,27

0,33

0,31

0,06

0,33

kapcsolási

1,41

—

—

—

—

—

—

—

17,83

22,05

17,94

23,26

22,52

18,61

20,21

20,97

Nemzetközi 1.

2,14

1,43

2,71

2,03

0,84

1,37

1,44

1,75

2.

6,26

4,28

3,83

3,18

3,61

2,98

5,01

3,30

3.

1,28

0,86

0,63

0,37

0,46

0,53

0,53

0,44

4.

0,19

0,09

0,11

0,03

0,07

0,04

0,04

0,03

5.

0,26

0,29

0,15

0,41

0,02

0,09

0,07

0,05

6.

0,33

0,37

0,07

0,19

0,04

0,11

0,06

0,04

kapcsolási

0,22

—

—

—

—

—

—

—

Nemzetközi együtt

10,68

7,32

7,55

6,21

5,04

5,12

7,15

5,61

Közcélú együtt

78,39

81,26

78,92

81,30

80,59

79,77

77,38

79,18

Mobilba irányuló beszélgetés

20,01

18,74

21,08

18,70

19,41

20,23

22,62

20,82

1,60

—

—

—

—

—

—

—

21,61

18,74

21,08

18,70

19,41

20,23

22,62

20,82

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Belföldi távolsági III. együtt

kapcsolás
Mobilba irányuló együtt
Mindösszesen

A 2000. február 1-jét´ól érvényes távbeszél´ó szolgáltatási díjak meghatározásánál figyelembe vett
bevételi arányok (%) az egyéni el´ófizet´ók, nyilvános állomások forgalmában (egyéni összesen)
3A—2. Táblázat

MATÁV
Rt.

DIGITEL
2002. Rt.

DÉLTÁV

EMITEL

MONOR
Telefon társaság

JászTel

Dunatel Rt. Hungarotel
Egom Com
Rt.
Rt.
Pápatel Rt.
Kisfuna
Rába Com
Com
Rt.
Bakonytel Kelet-Nóg Rt.
rád Com

Havi el´ófizetés
egyéni f´óállomás

28,88

30,02

30,45

32,71

35,54

31,04

35,73

33,56

0,60

—

0,35

0,19

—

—

0,06

0,24

29,48

30,02

30,80

32,90

35,54

31,04

35,79

33,80

Helyi csúcs

5,97

3,62

7,30

5,74

5,34

4,12

4,24

5,72

nappal

4,95

3,19

5,59

5,13

4,78

3,94

3,51

5,18

kedvezményes

6,63

5,72

9,79

7,40

8,25

6,85

5,68

7,64

éjszakai

0,53

0,25

0,30

0,27

0,36

0,12

0,07

0,15

25,28

12,78

22,98

18,54

18,73

15,03

13,50

18,69

egyéni ikerállomás
Havi el´ófizetés együtt

Helyi együtt
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Helyközi I. csúcs

DIGITEL
2002. Rt.

DÉLTÁV

EMITEL
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MONOR
Telefon társaság

JászTel

Dunatel Rt. Hungarotel
Egom Com
Rt.
Rt.
Pápatel Rt.
Kisfuna
Rába Com
Com
Rt.
Bakonytel Kelet-Nóg Rt.
rád Com

1,04

2,76

2,87

2,62

2,18

2,71

3,39

3,10

nappal

0,95

2,49

2,35

2,43

2,00

2,60

3,01

2,89

kedvezményes

2,30

4,31

3,88

3,08

3,34

4,04

4,21

4,20

éjszakai

0,04

0,14

0,10

0,07

0,06

0,08

0,02

0,09

kapcsolási

1,12

Helyközi I. együtt

5,45

9,70

9,20

8,20

7,58

9,43

10,63

10,28

Helyközi II. csúcs

0,41

2,76

—

—

—

2,46

0,83

—

nappal

0,31

1,89

—

—

—

1,80

0,57

—

kedvezményes

0,81

3,75

—

—

—

2,87

0,83

—

éjszakai

0,04

0,22

—

—

—

0,11

0,01

—

kapcsolási

0,26

Helyközi II. együtt

1,83

8,62

—

—

—

7,24

2,24

—

Belföldi távolsági III. csúcs

3,45

5,21

3,42

5,82

4,75

4,88

4,63

4,51

nappal

2,77

4,03

2,72

4,62

3,99

3,82

3,73

3,72

kedvezményes

6,95

8,81

6,75

8,20

9,84

7,58

8,25

8,62

éjszakai

0,41

0,49

0,51

0,33

0,41

0,32

0,05

0,43

kapcsolási

1,10

—

—

—

—

—

—

—

14,68

18,54

13,40

18,97

18,99

16,60

16,66

17,28

Nemzetközi 1.

1,57

1,35

2,74

2,20

0,56

1,23

1,13

1,20

2.

3,68

2,27

3,23

3,11

1,39

1,59

2,63

2,22

3.

0,97

0,69

0,66

0,40

0,22

0,48

0,40

0,38

4.

0,12

0,05

0,11

0,03

0,06

0,03

0,03

0,03

5.

0,16

0,10

0,18

0,07

0,01

0,04

0,05

0,05

6.

0,21

0,08

0,11

0,07

0,05

0,03

0,03

0,03

kapcsolási

0,12

—

—

—

—

—

—

—

6,83

4,54

7,03

5,88

2,29

3,40

4,27

3,91

Közcélú együtt

83,55

84,20

83,41

84,49

83,13

82,74

83,09

83,96

Mobilba irányuló beszélgetés

15,04

15,80

16,59

15,51

16,87

17,26

16,91

16,04

1,41

—

—

—

—

—

—

—

16,45

15,80

16,59

15,51

16,87

17,26

16,91

16,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Belföldi távolsági III. együtt

Nemzetközi együtt

kapcsolás
Mobilba irányuló együtt
Mindösszesen
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1. §

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
2/2000. (I. 18.) KHVM
rendelete

A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekr´ól szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelet melléklete a rendelet mellékletében foglaltakkal egészül ki.

a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított
intézményekr´ól szóló
23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelet módosításáról

2. §

A szakképzésr´ól szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXVI. törvény 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján — a környezetvédelmi miniszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép hatályba.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet a 2/2000. (I. 18.) KHVM rendelethez
A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter felel´ósségi körébe tartozó szakképesítések szakmai
vizsgáinak szervezésére feljogosított intézmények, a szakképesítések megjelölésével
A szakképesítés OKJ
azonosító száma

A szakképesítés megnevezése

33 5842 01

Csatornam´ú-kezel´ó

33 5842 02

Fürd´ó- és hévíz-üzemkezel´ó

33 5842 04

Vízkútfúró

33 5842 05

Vízm´úkezel´ó

A szociális és családügyi miniszter
2/2000. (I. 18.) SZCSM
rendelete
a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának
engedélyezésér´ól szóló
8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet módosításáról
A foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §-ának (3) és
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésér´ól szóló 8/1999. (XI. 10.) SZ CSM rendelet
6. §-ának (1) bekezdése a következ´ó j) és k) ponttal egészül ki:

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény
megnevezése

Vásárhelyi Pál Épít´óipari
és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.
Telefon: 06 (42) 437-024

[Az engedélyt — a jogosultság feltételeinek igazolása esetén — 3. § (1)— (4) bekezdéseiben, valamint a 4. § (1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott szempontok
vizsgálata nélkül kell kiadni.]
,,j) az olyan külföldi munkavégzéséhez, akinek a magyarországi foglalkoztatásához a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az idegenrendészeti
jogszabályok szerint hozzájárult,
k) annak a befogadottnak, a befogadó állomáson kívüli
munkavégzéséhez, akinek a magyarországi foglalkoztatását a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal humanitárius szempontból támogatja.’’

2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Harrach Péter s. k.,
szociális és családügyi miniszter
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A tárca nélküli miniszter
1/2000. (I. 18.) TNM
rendelete

d) a társadalombiztosítási szabályok szerinti szolgálati
id´ót,
e) a tényleges hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött
id´ót.

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos állományú tagjai nyugellátásának
eljárási rendjér´ól

3. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. § (2) bekezdésének m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjér´ól a következ´óket rendelem el:

A szolgálati nyugdíjat a Hszt. 192. §-ában meghatározott 2 havi illetménnyel való ellátást követ´ó naptól az
Országos Nyugdíjbiztosítási F´óigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) folyósítja, havonta utólag. A folyósítás kezd´ó
napját a nyugdíjmegállapító szerv állapítja meg.

A RENDELET HATÁLYA

4. §

1. §

A Hszt. 182. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti
egészségi, pszichikai, illet´óleg fizikai alkalmatlanság tényét külön rendeletben meghatározott felülvizsgáló bizottság (a továbbiakban: FÜV Bizottság), b) pontja szerinti munkaképesség-csökkenést pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Orvosszakért´ói Intézetének (a továbbiakban: OEP OSZI) illetékes orvosi bizottsága állapítja meg.

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Információs Hivatalra, a Nemzetbiztonsági Hivatalra, a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatra (a továbbiakban együtt: Hivatal), valamint
a Hivatal hivatásos állományú tagjaira (a továbbiakban: ht.
állomány tagja).
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Hivatal ht.
állományából nyugállományba helyezett tagjára, valamint
az utánuk hozzátartozói nyugellátásra jogosult hozzátartozókra.

A SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK
A szolgálati nyugdíj
(A Hszt. 182. §-ához)
2. §
(1) A ht. állomány tagja nyugdíjának megállapítására —
a jogosultsági feltételek fennállása esetén — a szolgálati
jogviszony megsz´únése után kerül sor. A szolgálati nyugdíjra való jogosultság a szolgálati viszony megsz´únését
követ´ó naptári nappal kezd´ódik.
(2) A hivatásos szolgálati viszony megsz´únésének beálltát a Hszt. 59. § (1) bekezdésének a) pontja alá tartozók
esetében a fels´ó korhatár elérése, illetve a szolgálati viszony meghosszabbítása lejártának napjával kell megállapítani.
(3) A szolgálati jogviszony nyugállományba helyezéssel
történ´ó megszüntetését állományparancsban kell elrendelni, amelynek tartalmaznia kell:
a) a szolgálati viszony megsz´únésének jogcímét,
b) a szolgálati viszony megsz´únésének id´ópontját,
c) a nyugállományba helyezett szolgálati helyét, rendfokozatát és beosztását,

5. §
(1) A Hszt. 182. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén a csökkentett mértékben folyósított nyugdíj
helyett teljes összeg´ú nyugdíjat a nyugdíjas ötvenedik életéve betöltése napjától, illet´óleg az 50%-ot elér´ó munkaképesség-csökkenés orvosi megállapítása hónapjának els´ó
napjától kell folyósítani.
(2) A munkaképesség-csökkenés kezd´ó napjának megállapításánál az OEP OSZI illetékes orvosi bizottsága által
kiállított szakvéleményben a munkaképesség-csökkenés
kezd´ó id´ópontjaként megállapított dátum az irányadó. Ha
az OEP OSZI illetékes orvosi bizottsága a munkaképesség-csökkenés kezd´ó id´ópontjáról nem nyilatkozott, akkor a munkaképesség-csökkenés kezd´ó napjának megállapításánál a szakvélemény dátuma az irányadó.

(A Hszt. 183. §-ához)
6. §
(1) Ha a ht. állomány tagja tizenkét hónapnál rövidebb
id´óre részesült illetményben, a nyugdíját e rövidebb id´ószakban kapott illetmény és illetményjelleg´ú juttatás egy
hónapi átlaga alapján kell megállapítani.
(2) Ha a hat. állomány tagja a Hszt. 107. § (1) bekezdése
alapján a beszámított id´ószakban csökkentett illetményt
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kapott, összilletményét a csökkentés figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani.
(3) Ha a nyugdíj megállapítására közvetlenül a más
szervnél teljesített szolgálatot követ´óen kerül sor, a nyugdíj alapját a más szervnél kapott, nyugdíjalapba beszámítható juttatások figyelembevételével kell kiszámítani.

A rokkantsági nyugdíj
(A Hszt. 185. §-ához)
7. §
(1) A Hszt. 185. § (1) bekezdés szerinti munkaképességcsökkenés mértékét az OEP OSZI illetékes bizottsága
állapítja meg.
(2) Ha a munkaképesség mértéke a rokkantság mértékét nem éri el, és emiatt az állományviszony rendezése is
szükségessé válik, a szolgálatra való alkalmasság kérdésben az I. és II. fokú FÜV Bizottság döntése az irányadó.
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11. §

(1) A Hszt. 185. §-ának (3) bekezdése alapján olyan
összeg´ú szolgálati nyugdíjat kell megállapítani, mint amilyen a jogosultat — a rokkantság id´ótartamát is beszámítva
— a rokkantság III. csoportjában megillette volna. Az így
megállapított nyugdíjat fel kell emelni a rokkantság ideje
alatti nyugdíjemelések összegével, és a felemelt összeget a
rokkantsági nyugdíj megszüntetését követ´ó hónap els´ó
napjától kell folyósítani.
(2) A rokkantsági nyugdíjra való jogosultság feléled, ha
a jogosultság feltételei a megsz´únést követ´ó öt éven belül
újra bekövetkeznek, kivéve, ha a megszüntetett rokkantsági nyugdíj helyett szolgálati nyugdíjat állapítottak meg.
(3) A rokkantsági nyugdíj feléledése esetén a nyugdíj
mértékét módosítani kell, ha a jogosult a korábbi rokkantsági nyugdíjának a megállapítása után újabb szolgálati id´ót
szerzett, vagy más rokkantsági csoportba került.

A baleseti ellátás

8. §

(A Hszt. 186. §-ához)

A rokkantsági nyugdíj alapját képez´ó havi illetményátlag megállapításánál a szolgálati nyugdíjra vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelel´óen alkalmazni.

A baleseti rokkantsági nyugdíj

9. §
(1) A rokkantsági nyugdíjra való jogosultság a szolgálati
viszony megsz´únését követ´ó naptári nappal kezd´ódik.
(2) A rokkantsági nyugdíjat a Hszt. 192. §-ában meghatározott 2 havi illetménnyel való ellátást követ´ó naptól a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja, havonta utólag. A
folyósítás kezd´ó napját a nyugdíjmegállapító szerv állapítja meg.
(3) Ha a rokkantság foka és csoportja megváltozik, a
változásnak megfelel´óen a nyugdíj összegét is módosítani
kell. A nyugdíj összegének emelését az ismételt felülvizsgálat hónapját követ´ó hónap els´ó napjától, a nyugdíj
összegének csökkentését pedig a felülvizsgálatot követ´ó
második hónap els´ó napjától kell végrehajtani.
(4) A szolgálat fels´ó korhatárának betöltése után a rokkantsági nyugdíj összegét állapotváltozás miatt módosítani nem lehet.

10. §
Ha a munkaképesség-csökkenés mértéke a 67%-ot nem
éri el, az erre vonatkozó orvosi szakvélemény keltét követ´ó
második hónap els´ó napjától a rokkantsági nyugdíj folyósítását határozattal be kell szüntetni.

12. §
(1) A ht. állomány baleseti rokkantsági nyugállományba
helyezett tagja munkaképesség-csökkenésének mértéke
megállapításánál az OEP OSZI orvosi bizottságának véleményét kell alapul venni.
(2) A baleset, illet´óleg a betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggése, illet´óleg szolgálati eredete megállapításának rendjét külön rendelet tartalmazza.

13. §
(1) A baleseti rokkantsági nyugdíj alapjának megállapításánál a szolgálati nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket
kell megfelel´óen alkalmazni.
(2) A baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság a
szolgálati viszony megsz´únését követ´ó naptári nappal kezd´ódik.
(3) A baleseti rokkantsági nyugdíjat a Hszt. 192. §-ában
meghatározott 2 havi illetménnyel való ellátást követ´ó
naptól a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja, havonta
utólag. A folyósítás kezd´ó napját a nyugdíjmegállapító
szerv állapítja meg.
(4) Ha a baleseti rokkantsági nyugdíjas egészségi állapotának változása miatt más rokkantsági csoportba kerül,
a baleseti rokkantsági nyugdíjat a 9. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint kell módosítani.
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14. §

(1) Ha a munkaképesség-csökkenés mértéke a 67%-ot
nem éri el, az erre vonatkozó orvosi szakvélemény keltét
követ´ó második hónap els´ó napjától a baleseti rokkantsági
nyugdíj folyósítását határozattal be kell szüntetni.
(2) Szolgálati kötelmekkel összefügg´ó baleset, sérülés
vagy szolgálati eredet´ú betegség alapján folyósított baleseti rokkantsági nyugdíj megszüntetése esetén a munkaképesség-csökkenés mértékének megfelel´ó fokozatú baleseti
járadékot kell megállapítani.

HOZZÁTARTOZÓI

NYUGELLÁTÁSOK
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a) a szolgálati nyugdíjról;
b) a rokkantsági nyugdíjról;
c) a ht. állomány elhunyt tagjának özvegye (élettársa)
és árvái nyugellátásáról;
d) a megállapított rokkantsági nyugdíj összegének a
munkaképesség-csökkenés változásának megfelel´ó felemelésér´ól, csökkentésér´ól, változatlan továbbfolyósításáról, továbbá ezen ellátásoknak a rokkantság vagy a munkaképesség-csökkenés megsz´únése, illet´óleg a kötelez´ó
orvosi vizsgálaton való meg nem jelenés miatti beszüntetésér´ól;
e) a hozzátartozók részére a rokkantság alapján járó
nyugellátásoknak a rokkantság alakulása szerinti továbbfolyósításáról vagy beszüntetésér´ól.

(A Hszt. 187—190. §-aihoz)
15. §

19. §

(1) A ht. állomány elhunyt tagjának vele közös háztartásban élt és nyugellátásra jogosult hozzátartozója részére
a Hszt. 192. §-ában meghatározott 2 havi nyugdíjat helyettesít´ó illetményt ki kell fizetni, és a nyugellátást az elhalálozást követ´ó második hónap els´ó napjától kell folyósítani.
(2) A ht. állomány elhunyt tagjának vele közös háztartásban nem élt, nyugellátásra jogosult családtagjai részére
megállapított ellátást az elhalálozás hónapjának — a jogosultság kés´óbbi bekövetkezése esetén pedig a bekövetkezés hónapjának — els´ó napjától kezdve kell folyósítani.

A nyugdíjmegállapító szerv kérelemre bírálja el, és hoz
határozatot minden egyéb nyugdíjigény tárgyában, így különösen:
a) a szül´ói nyugdíjigényr´ól;
b) az elvált vagy különél´ó házastárs özvegyi nyugdíjigénye elbírálásáról;
c) a nem folyósított vagy csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíjnak teljes összegben való folyósítására irányuló igényekr´ól;
d) állapotrosszabbodással, illet´óleg állapotjavulással
kapcsolatos igények elbírálásáról, az orvosi bizottság szakvéleménye alapján;
e) a feltételek hiányában vagy a kötelez´óen el´óírt felülvizsgálaton való meg nem jelenés miatt megszüntetett rokkantsági nyugdíj ismételt megállapítására irányuló igényr´ól;
f) az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás és a szül´ói nyugdíj
ismételt megállapítására (feléledésére) irányuló igényr´ól;
g) a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésér´ól.

16. §
A hozzátartozói nyugellátásoknál a ht. állomány tagja
részére megállapított teljes szolgálati nyugdíj alapján jogosultak a hozzátartozók az ´óket megillet´ó ellátásokra,
függetlenül attól, hogy a ht. állomány tagjának a nyugdíja
nem — vagy csökkentett mértékben — került folyósításra.

A

NYUGELLÁTÁS

MEGÁLLAPÍTÁSA

(A Hszt. 191. §-ához)

20. §

17. §
A ht. állomány tagja és hozzátartozóik nyugellátását a
Hivatal Nyugdíjmegállapító Szerve — mint els´ó fokon
eljáró nyugdíjmegállapító szerv — indokolt határozattal
állapítja meg, és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

18. §
A nyugdíjmegállapító szerv a rendelkezésére álló okmányok alapján, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
figyelembevételével, hivatalból hoz határozatot:

A nyugdíjmegállapító szerv által hozott határozat ellen
a Hszt. 191. § (2) bekezdése alapján a miniszterhez címzett
fellebbezést a nyugdíjmegállapító szervhez kell benyújtani.

21. §
A nyugellátásra vonatkozó határozatot meg kell küldeni:
a) a nyugellátásra jogosultnak, illet´óleg a nyugellátást
igényl´ónek;
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b) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak;
c) az állományilletékes parancsnoknak.

22. §
(1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az általa hozott határozat egy példányát megküldi a nyugdíjmegállapító
szervnek.
(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata elleni
fellebbezési ügyekben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
rendelkezései szerint lehet jogorvoslattal élni.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. §
(1) Az állományilletékes parancsnok a humánpolitikai
szerv útján köteles gondoskodni arról, hogy a ht. állományból nyugállományba helyezettek, illet´óleg elhunytak családtagjai nyugellátásának elbírálásához el´óírt okmányok
és a szükséges adatok az állományviszony megsz´únésér´ól
szóló parancs megjelenését´ól számított legkés´óbb 15 napon belül a nyugdíjmegállapító szervhez megküldésre kerüljenek.
(2) Ha a mulasztás miatt az ellátás megállapítására és a
folyósítás megkezdésére késedelmesen kerül sor, vagy a
határozat a jogosan járónál alacsonyabb összeg´ú ellátást
tartalmaz, az érintettet a Tny.-ben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mérték´ú késedelmi kamat illeti meg,
amelyet a mulasztást elkövet´ó szerv köteles megfizetni.
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III. rész

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
12/2000. (I. 18.) KE
határozata
egyetemi tanári kinevezésr´ól
Az oktatási miniszter javaslatára a 191/1997. (XII. 19.)
KE határozattal a Budapesti M´úszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Karán dr. Dinya László határozott id´ótartamú meghívott egyetemi tanári kinevezését hatályon kívül helyezem, egyidej´úleg a jogutód Budapesti M´úszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Karán — 2000. január 16-ával —
további kétéves id´ótartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2000. január 14.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

24. §
A nyugellátás megállapítása iránti igényeket az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni. Az
igény elbírálásához szükséges dokumentumokat az arra
illetékes vezet´ó és a nyugdíjra jogosult aláírásával és bélyegz´óvel ellátva kell a nyugdíjmegállapító szervhez felterjeszteni.

25. §
Ez a rendelet a kihirdetést követ´ó 8. napon lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lév´ó
ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Kövér László s. k.,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter

A Kormány határozatai
A Kormány
1005/2000. (I. 18.) Korm.
határozata
a köztisztvisel´ói el´ómeneteli rendszer közszolgálati
életpályává történ´ó átalakításának feladatairól
A köztisztvisel´ói el´ómeneteli rendszer közszolgálati
életpályává átalakításának alapvet´ó célja, hogy növelje a
közszolgálati jogviszonyban állók elkötelezettségét a közigazgatás iránt, s egyúttal a szakmailag magasan képzett
munkaer´ó megszerzése és megtartása érdekében versenyképes juttatási és ösztönzési rendszert biztosítson. A fent
jelzett kormányzati célkit´úzések elérése érdekében:
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— el´ó kell készíteni az új rendszer bevezetését megalapozó jogi szabályozást és a törvényjavaslat Kormányhoz
történ´ó benyújtását:
Felel´ós:

belügyminiszter
a Munka Törvénykönyve szabályainak
felülvizsgálatáért és módosításáért:
szociális és családügyi miniszter
Határid´ó: 2000. február 29.

— a jogi szabályozás általános bevezetése:
Felel´ós:

belügyminiszter
érintett miniszterek
Határid´ó: 2001. január 1.

1. A köztisztvisel´ók jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény módosítása során:
a) a foglalkoztatási költségek csökkentése és a hatékonyabb szervezeti m´úködtetés érdekében az ügykezel´ói és
fizikai alkalmazotti állomány tekintetében — a köztisztvisel´ók jogállásáról szóló törvény hatálya alóli kivételükkel — rugalmasabbá kell tenni foglalkoztatásuk feltételeit;
a kormányzati munkamegosztásnak
megfelel´óen:
belügyminiszter
szociális és családügyi miniszter
érintett miniszterek
Határid´ó: a jogi szabályozás bevezetésére:
2001. január 1.
a jogviszonyváltás teljes kör´ú
végrehajtására:
2001. december 31.
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c) az államháztartási reform keretében vizsgálni kell a
közigazgatási szervek kötöttebb létszámgazdálkodásának
bevezetését;
Felel´ós:

pénzügyminiszter
gazdasági miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
belügyminiszter
Határid´ó: 2000. szeptember 30.
d) ki kell dolgozni az új típusú közszolgálati eskü szövegét és az eskütétel módját, melyhez hozzá kell kapcsolni
a Köztisztvisel´ói Etikai Kódex normáit;
Felel´ós:

belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: az eskü szövegének elkészítésére:
2000. február 29.
az Etikai Kódex szabályainak bevezetésére:
2001. január 1.
e) a központi közigazgatási szervek meghatározott vezet´ói körében — mint kiválasztási módszert — általánossá
kell tenni a pályázati eljárást;
Felel´ós:

belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: 2001. január 1.

Felel´ós:

f) a közigazgatási szakvizsga, valamint a központi közszolgálati nyilvántartás (KÖZIGTAD) rendszerére épülve
ki kell dolgozni a közigazgatási szakmai f´ótisztvisel´ók
(szakmai elit) kiválasztására (versenyvizsga), szigorú alkalmazási feltételeire (,,C’’ típusú nemzetbiztonsági ellen´órzés, vagyonnyilatkozat), karriergondozására, díjazására
vonatkozó szabályokat, s biztosítani kell az összkormányzati m´úködtetéshez szükséges pénzügyi, tárgyi és személyi
feltételeket;
Felel´ós:

b) a köztisztvisel´ói törvény szervi hatályának sz´úkítése
érdekében felül kell vizsgálni az 1034/1992. (VII. 1.) Korm.
határozatot. A felülvizsgálatra rendez´óelveket kell kidolgozni;
Felel´ós:

érintett miniszterek
koordinációért, valamint a rendez´óelvek
kidolgozásáért:
belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: a rendez´óelvek kidolgozására:
2000. február 29.
a felülvizsgálat végrehajtására:
2000. május 1.
a jogi szabályozás bevezetésére:
2001. január 1.
a jogviszonyváltás teljes kör´ú
végrehajtására:
2001. szeptember 30.

a jogi szabályozás és a m´úködtetés
kialakításáért:
belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: a jogi szabályozás el´ókészítésére:
2000. február 29.
a jogi szabályozás bevezetésére:
2001. január 1.
a rendszer teljes kör´ú kialakítására és
m´úködtetésére:
2001. december 31.
g) a köztisztvisel´ói munkateljesítmény értékelésére — a
közigazgatás továbbfejlesztésének 1999—2000. évekre szóló
kormányzati feladattervér´ól szóló 1052/1999. (V. 21.) Korm.
határozatban foglalt reformirányokra is figyelemmel — a
szervezeti célokhoz és feladatokhoz rendelt köztisztvisel´ói
munkaköri értékelési módszert kell kidolgozni és bevezetni.
A teljesítményértékelés részletes szempontjait a Kormány
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közigazgatási személyzetpolitikai célkit´úzései alapján a közigazgatási szerv vezet´óje határozza meg;
Felel´ós:

belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: az értékelési szempontok és módszertan
kialakítására:
a közigazgatás továbbfejlesztésének
1999—2000. évekre szóló kormányzati
feladattervér´ól szóló 1052/1999. (V. 21.)
Korm. határozatban foglaltak alapján
2000. május 31.

h) a kiemelt kormányzati többlet célfeladatok hatékony és színvonalas végrehajtását céljuttatás formájában
kell ösztönözni. Az összkormányzati szempontok, illetve
a közigazgatási személyzetpolitika ösztönzési elveinek
egységes érvényesítése érdekében a kiemelt célfeladatokat, valamint a céljuttatásra javasolt személyek jegyzékét
a miniszterek el´óterjesztése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter állapítja meg;
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
belügyminiszter
Határid´ó: a jogi szabályozás el´ókészítésére:
2000. február 29.

i) ki kell dolgozni a címzetes f´ójegyz´ói cím adományozásának, valamint a tanácsadói címek 20%-ra történ´ó felemelésének, illetve az e körbe tartozó várakozási listára
kerülés szabályait;
Felel´ós: belügyminiszter
Határid´ó: 2000. február 29.
j) biztosítani kell — az egyes településtípusok szerinti
— a jegyz´ói munkával együtt járó fokozott vezet´ói és szakmai felel´ósséghez igazodó jegyz´ói pótlék differenciált bevezetését;
Felel´ós:

belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: 2000. február 29.
k) a személyi állomány egésze részére 2001. január
1-jét´ól, illetve 2002. január 1-jét´ól két lépcs´óben biztosítani kell a 14. havi illetmény alanyi jogon történ´ó bevezetésének feltételeit;
Felel´ós:

pénzügyminiszter
gazdasági miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: 2000. február 29., illetve
2001. február 28.

l) felül kell vizsgálni a közszolgálati nyilvántartás
(KÖZIGTAD) jelenlegi rendszerét, s az új jogintézmé-
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nyekkel összhangban javaslatot kell tenni a nyilvántartási
rendszer egyszer´úsítésére és korszer´úsítésére;
Felel´ós:

belügyminiszter
a f´ótisztvisel´ói kör tekintetében:
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: 2000. február 29.
m) az egységes etikai követelmények érvényesítése érdekében szigorítani szükséges a nyugdíj folyósítása melletti — a nyugdíjjal és illetménnyel együtt járó — foglalkoztatást. Ehhez kapcsolódóan meg kell vizsgálni, hogy a
módosítás a költségvetési szféra valamennyi jogviszonyára
kiterjedjen;
Felel´ós:

a kormányzati munkamegosztásnak
megfelel´óen saját ágazata tekintetében:
belügyminiszter
egészségügyi miniszter
honvédelmi miniszter
igazságügy-miniszter
pénzügyminiszter
szociális és családügyi miniszter
a koordinációért: belügyminiszter
Határid´ó: 2000. február 29.
n) módosítani kell az állami vezet´ók javadalmazására
vonatkozó szabályokat, amely a jelenleginél arányosabb és
a felel´ósség mértékéhez igazodó illetmények megállapítását teszi lehet´óvé;
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határid´ó: 2000. február 29.
o) a köztisztvisel´ói személyi állomány szakmai tudásának er´ósítése érdekében a Kormány által már elfogadott
középtávú tervnek megfelel´óen biztosítani kell a rendszeres és tervszer´ú továbbképzést és vezet´óképzést, s az ezekhez szükséges intézményfejlesztési feltételeket. Ennek érdekében 2001. január 1-jét´ól a jelenleginél lényegesen
nagyobb mérték´ú célel´óirányzatot kell biztosítani;
Felel´ós:

pénzügyminiszter
belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: a 2001. évi költségvetési tervezéssel
összhangban
p) az Európai Uniós csatlakozási folyamat és a tagságból származó követelményeknek megfelelés el´ósegítése
érdekében — az angol, német, francia nyelvek tekintetében — emelni szükséges az idegennyelv-tudási pótlékot;
Felel´ós:

pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határid´ó: 2000. február 29.
r) a közszolgálati pályaút rendszerével összefügg´ó további végrehajtandó feladatok körében az államigazgatási
szerveknél alkalmazott köztisztvisel´ók számára egysége-
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sen — az érintett választásától függ´óen — önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói-hozzájárulást és magánnyugdíjpénztári befizetések kiegészítését kell biztosítani;
Felel´ós:

pénzügyminiszter
szociális és családügyi miniszter
egészségügyi miniszter
Határid´ó: 2000. február 29.
s) meg kell vizsgálni, hogy a köztisztvisel´ók önálló
nyugdíjbiztosítási rendszerének és egészségbiztosítási
rendszerének kialakításához milyen feltételek biztosítása
szükséges;
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter
pénzügyminiszter
igazságügy-miniszter
Határid´ó: 2000. június 30.
t) a szakmai folyamatosság biztosítása érdekében a bizalmi és a megfelel´ó végelbánás elvének fenntartása, illetve érvényesítése mellett felül kell vizsgálni a vezet´ói megbízás visszavonásának szabályait;
Felel´ós: belügyminiszter
Határid´ó: 2000. február 29.
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150%-os mértékben, a vezet´ók és a f´ótisztvisel´ók tekintetében a költségtérítés ennél magasabb szint´ú emelésére;
Felel´ós:

belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: 2000. február 29.
b) 2001-t´ól kezd´ód´óen be kell vezetni a teljes köztisztvisel´ói állomány részére a 35 év közszolgálati id´ó után járó
jubileumi jutalmat;
Felel´ós:

belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: 2000. február 29.
c) a jelenlegi juttatási lehet´óségek mellett gondoskodni kell további új juttatási formák bevezetésér´ól, amelyek
megfelel´óen igazodnak a közigazgatási szervek m´úködésének sajátosságaihoz. Ezek körében
— a lakhatási támogatás különböz´ó formái,
— az illetményfelvételhez kapcsolódó költségtérítés,
— az állami kezességvállalással, a kezelési költség (illetve kamat), átvállalással történ´ó áruvásárlási hitel
bevezetésének feltételeit kell biztosítani;
Felel´ós:

u) ki kell dolgozni a köztisztvisel´ói pályaút végéhez
kapcsolódó munkáltatói intézkedések rendszerét.
Felel´ós:

belügyminiszter
az érintett tárcák bevonásával
Határid´ó: 2000. február 29.
2. Az Európai Uniós csatlakozásból és a tagságból származó szakmai, közigazgatási követelmények érdekében
biztosítani kell a fiatal és tehetséges, több nyelven beszél´ó,
szakmailag felkészült szakemberek pályára kerülését,
ezért b´óvíteni szükséges a 92/1998. (V. 8.) Korm. rendeletben szabályozott Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alkalmazási területét, valamint célirányosabbá, tervezettebbé kell tenni az ösztöndíj alkalmazását. Emellett
meg kell vizsgálni a köztisztvisel´ói utánpótlást segít´ó központilag kezelt átfogó ösztöndíjrendszer kialakításának
feltételeit.
Felel´ós:

oktatási miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: 2000. február 29.
3. A közszolgálati juttatási rendszer er´ósítése érdekében felül kell vizsgálni a köztisztvisel´ók munkavégzésér´ól,
munka- és pihen´óidejér´ól, jutalmazásáról, valamint juttatásairól szóló 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendeletet.

pénzügyminiszter
gazdasági miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: 2000. február 29.
d) a közszolgálati életpálya program megvalósítása, valamint az ahhoz kapcsolódó juttatási rendszer elemeinek
továbbfejlesztése érdekében — a központi költségvetés
2000—2002. évekre szóló irányelveivel összhangban — fel
kell mérni a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat, s
ennek alapján biztosítani kell további jogintézmények
2001. január 1-jét´ól, illet´óleg azt követ´óen fokozatosan
történ´ó bevezetését.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: 2000. február 29.
4. A jelenleginél egységesebb és hatékonyabb közszolgálati rendszer megteremtése érdekében a Kormány köztisztvisel´ói életpálya programjával összhangban ki kell dolgozni
a jogi szabályozás harmonizációjának rendez´ó elveit.
Felel´ós:

belügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: 2000. február 29.

Ennek keretében:
a) javaslatot kell kidolgozni az általános pályaúton lév´ók részére a ruházati költségtérítés alanyi jogúvá tételére

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1006/2000. (I. 18.) Korm.
határozata
a Kormány által alapított közalapítványok alapítói
jogainak gyakorlásával kapcsolatos kormányzati
feladatok meghatározásáról
A Kormány a civil társadalomban jelent´ós szerepet betölt´ó — az általa alapított — közalapítványok tevékenységéért érzett felel´ósségét´ól vezetve, a hatékonyabb közfeladat-ellátás, valamint a közpénzek nyilvános és jól áttekinthet´ó felhasználásának biztosítása érdekében a következ´ó határozatot hozta:
1. A Kormány által alapított közalapítványok tekintetében az alapítót megillet´ó jogok gyakorlásából adódó feladatok koordinálását — az egységes kormányzati célok és
a m´úködéshez elengedhetetlenül szükséges következetes
szabályozás biztosítása érdekében — a jöv´óben a Miniszterelnöki Hivatal látja el, az illetékes szaktárcák alapító
által reájuk ruházott jogkörének tiszteletben tartása mellett. A Miniszterelnöki Hivatal minden esetben társel´óterjeszt´ó a döntések el´ókészítésénél.
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
érintett tárcákat vezet´ó miniszter
Határid´ó: 2000. február 1-jét´ól folyamatosan
2. El kell végezni a közalapítványok m´úködését dönt´óen
meghatározó alapító okiratok módosítását. Az alapító okiratban szükséges rögzíteni — a kuratórium önállóságát
nem sértve — az ellátott közfeladattal kapcsolatban a
közalapítvány és az illetékes szaktárca között a szakmapolitikai érdekek, stratégiák egyeztetésének módját, a kölcsönös együttm´úködés formáit. Az alapító okiratok egységes szakmai és törvényességi feltételeinek biztosítására ki
kell dolgozni egy szabályozási mintát, amely alapvet´óen az
alábbiakra kell hogy tekintettel legyen:
— minden alapító okirat rendelkezzen a ,,törzsvagyon’’
nagyságáról (törzsvagyon: az induló vagyon azon része,
amely nem használható fel),
— 2001. január 1-jét´ól a közalapítványok könyvelési,
gazdálkodási feladatainak ellen´órzését a pályáztatás útján
felkért könyvvizsgálók végezhetik,
— rögzíteni szükséges a köztisztvisel´ó kuratóriumi tagok részvételének szabályait.
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
igazságügy-miniszter
pénzügyminiszter
érintett tárcákat vezet´ó miniszterek
Határid´ó: 2000. március 1. (szabályozási minta)
alapító okirat módosítások: 2000. június 30.
3. A Kormány felkéri az alapítói jogok gyakorlásából
ered´ó koordinációs feladatokat ellátó Miniszterelnöki
Hivatalt, hogy az érintett szaktárcákkal együtt
a) az el´óterjesztésben szerepl´ó megállapítások és javaslatok alapján tekintsék át a közalapítványok m´úködé-
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sével és az alapítót megillet´ó jogokkal összefügg´ó jogszabályokat, és ahol az indokolt, tegyenek javaslatot azok
módosítására;
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
igazságügy-miniszter
érintett tárcákat vezet´ó miniszterek
Határid´ó: 2000. június 1.
b) vizsgálják meg az el´óterjesztés egyes közalapítványokra vonatkozó részében szerepl´ó javaslatokat, és a vizsgálat eredményéhez képest tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az egyes közalapítványoknál megjelölt részfeladatokat a Miniszterelnöki Hivatal megfelel´ó szervezeti
egységének koordinálásával az illetékes szaktárcák együttm´úködésével kell megoldani.
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
érintett tárcákat vezet´ó miniszterek
Határid´ó: 2000. március 1.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1007/2000. (I. 18.) Korm.
határozata
a Civil Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
1. A Kormány a civil szervezeteket érint´ó szabályozás, a
kormányzati cselekvési programok összehangolása, valamint a Kormány által alapított közalapítványokkal kapcsolatos teend´ók megalapozott szakmai el´ókészítése érdekében Civil Koordinációs Tárcaközi Bizottságot hoz létre
(a továbbiakban: Bizottság).
A Bizottság a Kormány döntései el´ókészítésében részt vev´ó,
konzultatív, véleményez´ó, javaslattev´ó, koordináló testület.
2. A Bizottság feladat- és hatásköre:
— a civil szférával és a nem haszonelv´ú szervezetekkel
összefügg´ó kormányzati kapcsolatokkal, támogatásokkal,
együttm´úködésekkel összefügg´ó stratégiai kérdések megvitatása;
— a civil szervezetekkel kapcsolatos szabályozás, kormányzati cselekvési programok tervezeteinek véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése;
— a civil szervezetekkel kapcsolatos pályázati kiírások
el´ókészítésében való közrem´úködés;
— a civil szervezetek kormányzati támogatási rendszerének meghatározása és a részükre juttatott költségvetési
támogatás összehangolása;
— a Kormány által vagy részvételével alapított közalapítványokkal, illetve nemzetközi alapítványokkal kapcsolatos rövid és hosszú távú kormányzati koncepció kialakításában, valamint az ilyen alapítványokkal kapcsolatos
teend´ók megalapozott szakmai el´ókészítésében való
közrem´úködés.
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3. A Bizottság elnöke a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter.
A Bizottság tagjai:
a) valamennyi minisztérium,
b) a Miniszterelnöki Hivatal,
c) a Kormányzati Ellen´órzési Hivatal,
d) a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal,
e) a Magyar Államkincstár és
f) a Határon Túli Magyarok Hivatala
állásfoglalásra jogosult képvisel´ói.
4. A Bizottság m´úködésének részletes szabályait maga
állapítja meg. A Bizottság feladataival és m´úködésével
kapcsolatos szervezési és adminisztratív teend´óket a
Miniszterelnöki Hivatal látja el.
A Bizottság az általa elfogadott munkaterv alapján ülésezik.
Felel´ós: Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: 2000. január 31.
5. A Kormány felhívja a minisztereket és az országos
hatáskör´ú szervek vezet´óit, hogy a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok, intézkedések el´ókészítése során —
a Bizottság feladataihoz illeszked´óen — küldjék meg a
vonatkozó tervezeteket a Bizottság részére.
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utódlás jogcímén történ´ó létszám-átcsoportosítás nyomán
a Külügyminisztérium 2000. évi engedélyezett létszáma az
Igazgatás címen 796, a Külképviseletek címen 934.
3. A Kormány utasítja a gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az érdekelt miniszterek bevonásával
2000. február 1-jéig tegyenek együttes el´óterjesztést
a) a gazdasági miniszter részére feladatokat megállapító jogszabályok és kormányhatározatok felülvizsgálatára
és módosítására;
b) a feladatátcsoportosításhoz szükséges költségvetési
eszközök biztosítása, a további tulajdonosi és vagyonkezel´ói jogok átadása, az elhelyezés és a hozzá kapcsolódó
költségek biztosítása tárgyában;
c) az exportfejlesztés és befektetésösztönzés hazai és
külpiaci intézményrendszere továbbfejlesztésére;
d) a moszkvai kereskedelmi képviselet helyzete rendezésére.
4. A kormányzati munkamegosztás módosításával
összefügg´ó létszámcsökkentés többletköltségeit a X. Miniszterelnökség fejezetben, a 12. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím terhére kell biztosítani.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1008/2000. (I. 18.) Korm.
határozata
a külgazdaság-politika irányításáról és a külgazdasági
tevékenység irányításával kapcsolatos egyes feladatok
ellátásáról
A Kormány — figyelemmel az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és 37. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakra, az ágazati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében — a kormányzati felel´ósségi rend módosítására
az alábbi változtatásokat határozza el:
1. 2000. február 1-jei hatállyal
a) a külgazdaság-politika irányításáról, valamint a külgazdasági tevékenység irányításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról a külügyminiszter gondoskodik;
b) a külügyminiszter irányítja a Magyar Köztársaságnak a WTO mellé akkreditált genfi Állandó Képviseletét
és a Magyar Köztársaságnak az OECD mellé akkreditált
párizsi Állandó Képviseletét.
2. E feladatok ellátása érdekében 2000. február 1-jei
hatállyal a Gazdasági Minisztérium állományából jog-

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
3/2000. (I. 18.) ME
határozata
a Központi Statisztikai Hivatal elnökének
és elnökhelyetteseinek kinevezés-módosításáról
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 4. §-ának
(2) bekezdése alapján — figyelemmel a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény módosításáról szóló 1999. évi CVIII. törvény
6. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra —
dr. Mellár Tamásnak a 29/1998. (IX. 4.) ME határozattal
a Központi Statisztikai Hivatal elnökévé,
Helt Ferencnek az 1043/1991. (IX. 2.) Korm. határozattal a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesévé,
dr. Vukovich Gabriellának az 50/1998. (XII. 1.) ME határozattal a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesévé, továbbá
dr. Soós L´órincnek az 53/1998. (XII. 19.) ME határozattal a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesévé
történt kinevezését 1999. december 24-t´ól kezd´ód´ó 6 évi
id´ótartamú határozott idej´úre módosítom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület (ARTISJUS)
közlemén ye
irodalmi és zenem´úvek nem színpadi nyilvános
el´óadásáért, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek
vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz
közvetítéséért, rádió- vagy televízió-m´úsorok egyidej´ú
változatlan, a nyilvánossághoz történ´ó
továbbközvetítéséért, valamint a színpadra szánt
irodalmi és zenedrámai m´úvek, jeleneteik vagy
keresztmetszeteik kivételével az irodalmi és zenem´úvek
sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a
nyilvánossághoz történ´ó közvetítéséért
fizetend´ó szerz´ói jogdíjakról
Az ARTISJUS a szerz´ói jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 16. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében,
26. §-ban, 27. §-ban, 28. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
az alábbi szerz´ói jogdíjakat állapítja meg:
I. Fejezet
VENDÉGLÁTÓIPARI ÜZLETEK
ZENEFELHASZNÁLÁSA
1. A vendéglátóipari üzletekben bármely technikai eszközzel (pl. rádió, televízió m´úsorának nyilvános sugárzása,
továbbá analóg vagy digitális zenei hordozó lejátszása útján — magnó, lemezjátszó, music-center, video, CD-, CDROM-, képlemezlejátszó, számítógépes vezetékes hálózathoz kapcsolt képerny´ó stb. útján) történ´ó zenefelhasználás esetén fizetend´ó jogdíj:
a) Gyógy- és üdül´óhelyeken, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken idényjelleggel üzemel´ó, három hónapnál
rövidebb ideig zenét felhasználó vendéglátó üzletek esetén
naponta
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó színvonalú
szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

1210

915

730

560

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei,
belvárosban, továbbá sétálóutcában lév´ó üzletek,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása átlagon felüli, azonban a
III. kategóriába még nem
sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó,
borozó, nappali
bár,
eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár)

875

560

465

380

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár

540

380

295

240

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.

415

300

245

205

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

230

185

130

110

b) Gyógy- és üdül´óhelyeken, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken idényjelleggel m´úköd´ó, három hónapnál
hosszabb, de hat hónapnál rövidebb ideig zenét
felhasználó vendéglátó üzletek naponta

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

3765

1210

—

—

—

—

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)

3605

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

1160

—

—

—
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó színvonalú szolgáltatást nyújtó
vendéglátó üzletek
IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei,
belvárosban, továbbá sétálóutcában lév´ó üzletek,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása átlagon felüli, azonban a
III. kategóriába még nem
sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó,
borozó, nappali
bár,
eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

1210

840

515

390

220

915

540

365

290

175

730

440

285

235

125
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

560

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó színvonalú szolgáltatást nyújtó
vendéglátó üzletek

1210

915

730

560

365

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei,
belvárosban, továbbá sétálóutcában lév´ó üzletek,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása átlagon felüli, azonban a
III. kategóriába még nem
sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó,
borozó, nappali
bár,
eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár)

800

515

425

345

230

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár

495

345

275

220

195

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.

375

280

230

190

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

215

170

120

105

105

c) Gyógy- és üdül´óhelyeken, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken idényjelleggel m´úköd´ó, hat hónapnál
hosszabb id´ótartamban zenét szolgáltató vendéglátó
üzletek esetén naponta

d) Gyógy- és üdül´óhelyeken, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken egész évben zenét szolgáltató vendéglátó
üzletek esetén naponta

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

3450

1110

—

—

—

—

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)

3295

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

1060

—

—

—
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek
IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei,
belvárosban, továbbá sétálóutcában lév´ó üzletek,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása átlagon felüli, azonban a
III. kategóriába még nem
sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó,
borozó, nappali
bár,
eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

1210

765

470

360

200

915

495

335

270

160

730

410

260

220

110

165

560

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek

1210

915

730

560

335

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei,
belvárosban, továbbá sétálóutcában lév´ó üzletek,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása átlagon felüli, azonban a
III. kategóriába még nem
sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó,
borozó, nappali
bár,
eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár)

840

540

440

365

215

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár

515

365

285

230

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.

370

270

225

185

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

220

170

120

100

180

100

e) Budapesten naponta

f) 50 000 f´ó fölötti településeken, megyeszékhelyeken és
megyei jogú városokban naponta

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

3765

1210

—

—

—

—

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)

3025

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

805

—

—

—
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzleteivel megegyez´ó színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek
IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei,
belvárosban, továbbá sétálóutcában lév´ó üzletek,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása átlagon felüli, azonban a
III. kategóriába még nem
sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó,
borozó, nappali
bár,
eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

805

605

460

360

215

670

450

315

250

160

560

320

240

220

110

435

265

205

180

95

g) Város, 20 001— 50 000 f´óig naponta

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek

805

670

560

435

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei,
belvárosban, továbbá sétálóutcában lév´ó üzletek,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása átlagon felüli, azonban a
III. kategóriába még nem
sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó,
borozó, nappali
bár,
eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár)

485

375

305

230

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár

435

295

220

195

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.

345

240

210

170

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

205

155

105

90

h) Város, 10 001— 20 000 f´óig naponta

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

2810

805

—

—

—

—

2000/5. szám

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)

2685

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

805

—

—

—
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek
IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei,
belvárosban, továbbá sétálóutcában lév´ó üzletek,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása átlagon felüli, azonban a
III. kategóriába még nem
sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó,
borozó, nappali
bár,
eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

805

465

405

330

195

670

365

280

230

145

560

295

210

195

100

167
24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

435

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek

805

670

560

435

220

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei,
belvárosban, továbbá sétálóutcában lév´ó üzletek,
valamint mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása átlagon felüli, azonban a
III. kategóriába még nem
sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó,
borozó, nappali
bár,
eszpresszó, továbbá cukrászda, étel- és salátabár)

445

350

280

210

180

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár

385

265

200

175

160

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.

310

225

190

150

85

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

190

140

95

80

i) Város, 10 000 f´ó alatt naponta

j) Egyéb település, 5000 f´ó fölött naponta

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

2565

805

—

—

—

—

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)

2025

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

570

—

—

—
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek
IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint mindazon
üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban
a III. kategóriába még
nem sorolhatók (pl.
gyorsétterem, étterem,
söröz´ó, borozó, nappali
bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel- és salátabár)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, tovább cukrászda,
étel- és salátabár
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

570

405

315

275

170

445

295

225

210

110

380

215

155

125

85

2000/5. szám
24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

290

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek

570

445

380

290

175

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint mindazon
üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban
a III. kategóriába még
nem sorolhatók (pl.
gyorsétterem, étterem,
söröz´ó, borozó, nappali
bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel- és salátabár)

385

285

205

170

135

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár

300

215

150

125

115

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.

260

200

120

110

65

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

165

105

75

60

k) Egyéb település, 1001— 5000 f´óig naponta

l) Egyéb település, 1000 f´ó alatt naponta

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

1935

570

—

—

—

—

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy
kötelez´ó fogyasztással
(kivétel diszkó)

1780

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy
kötelez´ó fogyasztás nélkül (kivétel diszkó)

570

—

—

—
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva
nyitva

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást
nyújtó vendéglátó üzletek
IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák vendéglátó üzletei, valamint mindazon
üzletek, amelyek megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban
a III. kategóriába még
nem sorolhatók (pl.
gyorsétterem, étterem,
söröz´ó, borozó, nappali
bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel- és salátabár)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó, nappali bár, eszpreszszó, továbbá cukrászda,
étel- és salátabár
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés,
büfé stb.
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, salátabár szeszes ital értékesítés nélkül

169

szerz´ódés alapján (legalább negyedévre), abban az esetben
az 1. pontban megállapított összeg 30%-kal emelkedik.
c) Él´ózene esetén a jogdíj kiszámításakor a 3. pont
szerinti befogadóképességet is figyelembe kell venni.
5. Diszkóprogram, zenés, táncos rendezvény esetén az
alábbi jogdíj fizetend´ó:

570

445

380

290

a) gyógy- és üdül´óhelynek,
üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken,
valamint Budapesten, esetenként
b) megyeszékhelyen,
megyei jogú városokban,
városokban, esetenként
c) egyéb településen, esetenként

3800 Ft,

3000 Ft,
2000 Ft.

6. Karaoke m´úsor esetén a település és üzlet kategóriájától függ´óen a jelen fejezet 1. pontjában a 24 órán túli
nyitvatartásra meghatározott jogdíjat kell megfizetni.

255

210

160

205

155

120

150

110

100

125

100

75

7. El´óadóm´úvész (énekes, táncos, artista stb.) fellépése,
továbbá tánc nélküli lemezbemutató esetén az alábbi jogdíjat kell megfizetni:
a) gyógy- és üdül´óhelynek,
üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken,
valamint Budapesten, esetenként
b) megyeszékhelyen,
megyei jogú városokban,
városokban, esetenként
c) egyéb településen, esetenként

1500 Ft,

1300 Ft,
1000 Ft.

8. Az el´óz´ó pontokban megállapított jogdíjakon felül a
következ´ó esetekben a további jogdíjakat kell megfizetni:
140

85

60

55

2. Ha az 1. pontban meghatározott zenefelhasználás
olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép) valósul meg,
amely lehet´óvé teszi, hogy a közönség tagja egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zenem´úvet, akkor az
1. pontban megállapított összeg 120% -át kell megfizetni.
3. Az 1. pontban megállapított jogdíjtételek alkalmazásakor az üzlet befogadóképességét alapul véve:

a) Belép´ódíj szedése esetén — kivéve az éjszakai szórakozóhelyeket (belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással) — a helyiség befogadóképességét alapul véve, minden
megkezdett 50 f´ó után a két legdrágább belép´ódíjnak megfelel´ó összeget.
b) Kötelez´ó fogyasztási díj esetén — kivéve az éjszakai
szórakozóhelyeket (belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással) — a helyiség befogadóképességét alapul véve, minden megkezdett 50 f´ó után egy kötelez´ó fogyasztási díjnak
megfelel´ó összeget.

1— 50 f´óig az alapjogdíj fizetend´ó,
51—100 f´óig a jogdíjtételek 10% -kal növekednek.
101—200 f´óig a jogdíjtételek 20%-kal növekednek.
200 f´ó felett a jogdíjtételek 50%-kal növekednek.
A 20 f´ó befogadóképességet meg nem haladó üzletek
jogdíjtétele 20%-kal csökkenthet´ó.

9. Erotikus szolgáltatást nyújtó üzletekben (pl. peep
show) történ´ó erotikus tánc és filmek kísér´ózenéje után
5 kabinig napi 760 Ft, 5 kabin felett napi 1530 Ft jogdíjat
kell megfizetni.
Masszázsszalonok zenefelhasználásáért napi 1530 Ft
jogdíjat kell megfizetni.

4. a) Él´ózene esetén az 1. pontban megállapított összeg
60%-kal emelkedik.
b) Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz
munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irányuló

10. Kereskedelmi szálláshelyeken történ´ó zenefelhasználás:
a) Szállodák, gyógyszállodák közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.)
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esetén helyiségenként (a vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) az alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:
ötcsillagos és négycsillagos szállodákban 12 130 Ft,
háromcsillagos szállodákban
8 050 Ft,
kétcsillagos és egycsillagos szállodákban 4 500 Ft.

— megyeszékhelyeken, megyei jogú
városokban
— városokban
— egyéb településen

2000/5. szám

9 990 Ft,
7 330 Ft,
6 000 Ft.

Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 60%-kal emelkednek.

Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 60%-kal emelkednek.
b) Szállodák, gyógyszállodák közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltet´óvel m´úköd´ó, eltér´ó profilú értékesítési helyeken központilag történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén az alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:
ötcsillagos és négycsillagos szállodákban 25 540 Ft,
háromcsillagos szállodákban
15 320 Ft,
kétcsillagos és egycsillagos szállodákban 10 580 Ft.
Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 60%-kal emelkednek.
c) Szállodai, gyógyszállodai szobákban történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén, a szálloda fér´óhelyét´ól
függ´óen, az alábbi jogdíjat kell megfizetni naponta:
20 fér´óhelyig
21— 50 fér´óhelyig
51—100 fér´óhelyig
101—200 fér´óhelyig
201—300 fér´óhelyig
301—400 fér´óhelyig
401—500 fér´óhelyig
501—600 fér´óhelyig
601—700 fér´óhelyig
701—800 fér´óhelyig
801—900 fér´óhelyig
900 fér´óhely felett

108
178
357
535
715
894
930
970
1021
1098
1163
1213

Ft,
Ft,
Ft,
Ft,
Ft,
Ft,
Ft,
Ft,
Ft,
Ft,
Ft,
Ft.

d) Panziók, fogadók, motelek közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.)
esetén (a vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) az
alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:
— gyógy- és üdül´óhelynek, üdül´ótelepnek
nyilvánított
településeken,
valamint Budapesten
— megyeszékhelyeken, megyei jogú
városokban
— városokban
— egyéb településen

6 110 Ft,
5 550 Ft,
4 050 Ft,
3 330 Ft.

Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 60%-kal emelkednek.
e) Panziók, fogadók, motelek közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben azonos üzemeltet´óvel m´úköd´ó, eltér´ó profilú értékesítés´ú helyeken központilag történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén az alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:
— gyógy- és üdül´óhelynek, üdül´ótelepnek
nyilvánított
településeken,
valamint Budapesten

11 100 Ft,

f) Panziók, fogadók, motelek szobáiban történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén a szálláshely fér´óhelyét´ól függ´óen az alábbi jogdíjat kell megfizetni naponta:
10 fér´óhelyig
11—20 fér´óhelyig
21—50 fér´óhelyig
50 f´ó fér´óhely felett

88
111
147
174

Ft,
Ft,
Ft,
Ft.

g) Kempingek és üdül´óházak közös helyiségeiben történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén (a vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) a kempingek és az üdül´óházak fér´óhelyét´ól függ´óen helyiségenként havonta:
500 fér´óhelyig
minden további megkezdett
100 f´ó fér´óhely után további, havi
jogdíjat kell megfizetni.

4 260 Ft,
564 Ft

h) Kempingek és üdül´óházak közös helységeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltet´óvel m´úköd´ó eltér´ó profilú értékesítési helyeken központilag történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén
500 fér´óhelyig

8 400 Ft,

ezen felül minden megkezdett
100 f´ó fér´óhely után további
1100 Ft
jogdíjat kell megfizetni havonta.
Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 60%-kal emelkednek.
i) A kempingek, üdül´ók és üdül´óházak szobáiban történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén a szálláshely
szobáinak fér´óhelyét´ól függ´óen az alábbi jogdíjat kell megfizetni naponta:
50 fér´óhelyig
100 fér´óhelyig
100 fér´óhely felett

56 Ft,
75 Ft,
81 Ft.

j) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb
szálláshelyek közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén (vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) helyiségenként 2884 Ft
jogdíjat kell megfizetni havonta. Él´ózene esetén a fenti
jogdíj 60%-kal emelkedik.
k) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb
szálláshelyek közös helységeivel (társalgó, hall stb.) egy
légtérben, azonos üzemeltet´óvel m´úköd´ó, eltér´ó profilú
értékesítési helyeken központilag történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén 5550 Ft jogdíjat kell megfizetni
havonta. Él´ózene esetén a fenti jogdíj 60%-kal emelkedik.
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l) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb
szálláshelyek szobáiban történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén a szálláshely fér´óhelyét´ól függ´óen az alábbi
jogdíjat kell megfizetni naponta:
50 fér´óhelyig
37 Ft,
100 fér´óhelyig
43 Ft,
100 fér´óhely felett
50 Ft.
11. a) Üdül´ók és üdül´ószövetkezetek, csillagbesorolás
nélküli apartmanházak közös helyiségeiben (a vendéglátó
ipari kiszolgálás keretein kívül) történ´ó zenefelhasználás
(tv, rádió stb.) esetén a szálláshely fér´óhelyét´ól függ´óen
helyiségenként az alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:
20 fér´óhelyig
2 510 Ft,
21— 50 fér´óhelyig
3 135 Ft,
51—100 fér´óhelyig
3 760 Ft,
101—300 fér´óhelyig
5 020 Ft,
300 fér´óhely felett
6 270 Ft.
Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 60%-kal emelkednek.
b) Üdül´ók és üdül´ószövetkezetek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak közös helységeivel (társalgó, hall stb.)
egy légtérben, azonos üzemeltet´óvel m´úköd´ó, eltér´ó profilú értékesítési helyeken központilag történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén a szálláshely fér´óhelyét´ól függ´óen az alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:
20 fér´óhelyig
5 000 Ft,
21— 50 fér´óhelyig
6 200 Ft,
51—100 fér´óhelyig
7 500 Ft,
101—300 fér´óhelyig
10 000 Ft,
300 fér´óhely felett
12 500 Ft.
Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 60%-kal emelkednek.
c) Üdül´ókben, üdül´ószövetkezetekben csillagbesorolás
nélküli apartmanházakban és egészségügyi intézményekben kereskedelmi szálláshelyként értékesített szobákban
történ´ó nyilvános zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén a
szállodai jogdíjat kell megfizetni.
d) Csillagbesorolással rendelkez´ó
a 10. a), b), c) szerinti jogdíjat fizetik.

apartmanházak

12. Egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó,
önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végz´ó
vendéglátó üzleteknek az alábbi jogdíjat kell megfizetniük
naponta:

1—100 f´óig
101—200 f´óig
201—500 f´óig
500 f´ó felett

a) Gépzene

b) Él´ózene

c) Diszkó

1 000 Ft
1 200 Ft
1 500 Ft
2 000 Ft

2 000 Ft
2 400 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft

5 000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft

13.1. Az 1., 2., 5., 6., 9., 10., 11., 12. a) és c) pontokban
megállapított szerz´ói jogdíjakon felül további 17%, az
el´óadóm´úvészek és a hangfelvétel el´óállítók közös jogke-
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zel´ó szervezeteit illet´ó jogdíjat is meg kell fizetni azokban a
vendéglátóipari üzletekben és egyéb, a felsorolt pontokban
meghatározott felhasználások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen
módon történ´ó közvetlen nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen analóg vagy digitális
hangfelvétel-lejátszó berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzene felhasználáshoz.
13.2. Az 1., 2., 5., 6., 9., 10., 11., 12. a) és c) pontokban
megállapított szerz´ói jogdíjakon felül további 6%, az el´óadóm´úvészek és a hangfelvétel el´óállítók közös jogkezel´ó szervezeteit illet´ó jogdíjat is meg kell fizetni azokban a vendéglátóipari üzletekben és egyéb, a felsorolt pontokban meghatározott felhasználások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történ´ó közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (pl. bármilyen analóg vagy digitális
rádió vagy televízió) áll rendelkezésre, a felsorolt pontokban
említett gépzene felhasználáshoz.
14. Vendéglátó üzletben történ´ó zenefelhasználás és
m´úsorszolgáltatás esetén a szerz´ói jogdíjat a vendéglátó
üzlet üzemeltet´óje fizeti.
15. Z enem´úvek személyes el´óadóm´úvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános el´óadása (él´ózene) esetén
a felhasználó köteles az el´óadott m´úvek címét, szerz´ójét,
elhangzási gyakoriságát az ARTISJUS által rendszeresített ´úrlapon közölni [Szjt. 92. § (5) bekezdés].

II. Fejezet
NYILVÁNOSAN EL ´ÓADOTT IRODALMI,
ILLET ´ÓLEG ZENEM ´ÚVEK UTÁN
A SZERVEZ ´ÓKNEK ESETENKÉNT AZ ALÁBBI
SZERZ ´ÓI JOGDÍJAT KELL MEGFIZETNI
1. Koncert esetén
a) Fogalma: olyan zenei el´óadás, amelyre a közönség a
zene hallgatása céljából gy´úlik össze, és amely el´óadáson a
zene f´ószolgáltatásként kerül felhasználásra.
b) Jogdíj mértéke: az ÁFA-val csökkentett bevétel 9% -a
(kivéve az I. Fejezet 4. pontja), de a fizetend´ó jogdíj nem
lehet kevesebb, mint a belép´ódíj nélküli rendezvényekre
megállapított jogdíj mértéke.
c) Elszámolás
Szerz´ói jogdíj el´óleg megfizetésre vonatkozó megállapodás esetén legkés´óbb az el´óadást (rendezvényt) megel´óz´ó 3 nappal kell a jogdíjel´óleg befizetést teljesíteni. A
szervez´ó 3 nappal a koncert után vagy a megállapodásban
meghatározott egyéb határid´óre köteles az elszámolás
alapjául szolgáló iratokat becsatolni. A szervez´ó a belép´ójegyeket a számviteli jogszabályokban meghatározott szigorú számadású bizonylatként köteles kezelni, és ez nyil-
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vántartásaiból ellen´órizhet´ó kell hogy legyen. Amennyiben a szervez´ó bejelentési kötelezettségének önként nem
tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a szervez´ó bizonylatait,
vagy el´ózetes egyeztetést követ´óen betekinthet a könyvelésbe. Ha a kért iratokat és bizonylatokat írásbeli felszólítás után sem nyújtják be határid´óre, az ARTISJUS a rendelkezésére álló adatok alapján készíti el a számlát.
d) Mérséklések
d/1. Ha egy el´óadáson belül a nem védett m´úvek száma
az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetend´ó jogdíj az ÁFA-t
nem tartalmazó bevétel 6%-a
d/2. A rendezvény szervez´óje az alábbi kedvezményekben részesülhet:
d/2.1. amennyiben a rendezvény szervez´óje a rendezvény
megtartását megel´óz´óen az ARTISJUS-szal kötött megállapodás szerint vállalja a várható bevétel alapján számított
jogdíj 50%-ának jogdíjel´ólegként történ´ó befizetését és
1999. évi szerz´ói jogdíj befizetése nem éri el a 700 000
Ft-ot, 20% kedvezményben részesül;
d/2.2. amennyiben a rendezvény szervez´óje a rendezvény
megtartását megel´óz´óen az ARTISJUS-szal kötött megállapodás szerint vállalja a várható bevétel alapján számított
jogdíj 50%-ának jogdíjel´ólegként történ´ó befizetését és
1999. évi szerz´ói jogdíj befizetése eléri vagy meghaladja a
— 700 000 Ft-ot:
= 9% -os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó
jogdíjmérték: 6% ,
= 6% -os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó
jogdíjmérték: 4% ,
— 1 500 000 Ft-ot:
= 9% -os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó
jogdíjmérték: 5,5% ,
= 6% -os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó
jogdíjmérték: 3,67% ,
— 2 000 000 Ft-ot:
= 9% -os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó
jogdíjmérték: 4,7% ,
= 6% -os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó
jogdíjmérték: 3,19% .
A d/2.1. és d/2.2. pontokban meghatározott kedvezmények együtt nem alkalmazhatóak.
e) M´úsorközlés
A szervez´ó a felhasznált m´úvekr´ól köteles m´úsorközlést
adni a következ´ó tartalommal:
— a felhasznált m´ú címe,
— a felhasznált m´ú szerz´óje, át- vagy feldolgozója.
A m´úsorközlést a koncertet (sorozatrendezvény esetén
az utolsó el´óadást) követ´ó 3 napon belül köteles a szervez´ó
benyújtani.
f) Költségátalány
A fizetend´ó szerz´ói jogdíjon felül azzal megegyez´ó
összeg´ú költségátalányt is meg kell fizetni a közös jogkezel´ó szervezet ellen´órzési költségeinek fedezésére abban
az esetben, ha
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— a szervez´ó nem tesz eleget el´ózetes bejelentési kötelezettségének, és az ARTISJUS csak az ellen´órzés során
szerez tudomást a felhasználásról,
— szándékosan, vagy hanyagságból hibás, vagy hiányos
adatokat közöl.
2. Diszkó, bál, táncház, össztánc esetén
a) Fogalma: olyan rendezvény, ahol a közönség szerkesztett, válogatott lemezbemutatás vagy él´ó el´óadás útján
nyújtott zeneszolgáltatás mellett táncolhat.
b) Jogdíj mértéke: ÁFA-val csökkentett bevétel 8%-a (kivéve az I. Fejezet 4. pontját), de a fizetend´ó jogdíj nem lehet
kevesebb, mint (a jelen fejezet 6. pontjában) a belép´ódíj
nélküli rendezvényekre megállapított jogdíj mértéke.
c) Elszámolás
Szerz´ói jogdíj el´óleg megfizetésre vonatkozó megállapodás esetén a rendezvényt megel´óz´ó 3 nappal kell a jogdíjel´óleg befizetést teljesíteni. A szervez´ó 3 nappal a rendezvény után vagy a megállapodásban meghatározott
egyéb határid´óre köteles az elszámolás alapjául szolgáló
iratokat becsatolni. A szervez´ó a belép´ójegyeket a számviteli jogszabályokban meghatározott szigorú számadású bizonylatként köteles kezelni, és ez nyilvántartásaiból
ellen´órizhet´ó kell hogy legyen. Amennyiben a szervez´ó
bejelentési kötelezettségének önként nem tesz eleget, az
ARTISJUS kérheti a szervez´ó bizonylatait, vagy el´ózetes
egyeztetést követ´óen betekinthet a könyvelésbe. Ha a kért
iratokat és bizonylatokat írásbeli felszólítás után sem
nyújtják be határid´óre, az ARTISJUS a rendelkezésére
álló adatok alapján készíti el a számlát.
d) Mérséklések
Amennyiben a rendezvény szervez´óje a rendezvény
megtartását megel´óz´óen az ARTISJUS-szal kötött megállapodás szerint vállalja a várható bevétel alapján számított
jogdíj 50%-ának jogdíjel´ólegként történ´ó befizetését, a
jogdíjat átalány-megállapodás keretében fizetheti.
Azok a szervez´ók, akik megállapodást kötnek valamenynyi általuk rendezett m´úsorra és a megállapodásban foglaltakat teljesítik, további jogdíjcsökkentést kaphatnak
abban az esetben, ha az általuk az el´óz´ó évben befizetett
szerz´ói jogdíj összege meghaladja a 2 000 000 Ft-ot.
e) Költségátalány
A fizetend´ó szerz´ói jogdíjon felül azzal megegyez´ó
összeg´ú költségátalányt is meg kell fizetni a közös jogkezel´ó szervezet ellen´órzési költségeinek fedezésére abban
az esetben, ha a szervez´ó
— nem tesz eleget el´ózetes bejelentési kötelezettségének, és az ARTISJUS csak az ellen´órzés során szerez
tudomást a felhasználásról,
— szándékosan vagy hanyagságból hibás vagy hiányos
adatokat közöl.
3. M´úsoros el´óadás esetén
a) Fogalma: olyan vegyes irodalmi és zenei, szórakoztató m´úsor, továbbá revü, varieté, táncbemutató, táncver-
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seny stb., amelyet egy vagy több fellép´ó (közrem´úköd´ó)
részvételével rendeznek.
b) Jogdíj mértéke: ÁFA-val csökkentett bevétel 7%-a
(kivéve az I. Fejezet 7. pontja), de a fizetend´ó jogdíj nem lehet
kevesebb, mint (a jelen fejezet 6. pontjában) a belép´ódíj
nélküli rendezvényekre megállapított jogdíj mértéke.
c) Elszámolás
Szerz´ói jogdíj el´óleg megfizetésére vonatkozó megállapodás esetén az el´óadást megel´óz´ó 3 nappal kell a jogdíjel´óleg befizetést teljesíteni. A szervez´ó 3 nappal a rendezvény után vagy a megállapodásban meghatározott egyéb
határid´óre köteles az elszámolás alapjául szolgáló iratokat
becsatolni. A szervez´ó a belép´ójegyeket a számviteli jogszabályokban meghatározott szigorú számadású bizonylatként köteles kezelni, és ez nyilvántartásaiból ellen´órizhet´ó kell hogy legyen. Amennyiben a szervez´ó bejelentési
kötelezettségének önként nem tesz eleget, az ARTISJUS
kérheti a szervez´ó bizonylatait, vagy el´ózetes egyeztetést
követ´óen betekinthet a könyvelésbe. Ha a kért iratokat és
bizonylatokat írásbeli felszólítás után sem nyújtják be határid´óre, az ARTISJUS a rendelkezésére álló adatok alapján készíti el a számlát.
d) Mérséklések
Ha egy el´óadáson belül a nem védett m´úvek száma az
50%-ot meghaladja, úgy a fizetend´ó jogdíj az ÁFA-t nem
tartalmazó bevétel 6%-a.
Amennyiben a rendezvény szervez´óje a rendezvény
megtartását megel´óz´óen az ARTISJUS-szal kötött megállapodás szerint vállalja a várható bevétel alapján számított
jogdíj 50%-ának jogdíjel´ólegként történ´ó befizetését, a
jogdíjat átalány-megállapodás keretében fizetheti.
Azok a szervez´ók, akik megállapodást kötnek valamenynyi általuk rendezett m´úsorra és a megállapodásban foglaltakat teljesítik, további jogdíjcsökkentést kaphatnak
abban az esetben, ha az általuk az el´óz´ó évben befizetett
szerz´ói jogdíj összege meghaladja a 2 000 000 Ft-ot.
e) M´úsorközlés
A szervez´ó a felhasznált m´úvekr´ól köteles m´úsorközlést
adni a következ´ó tartalommal:
— a felhasznált m´ú címe,
— a felhasznált m´ú szerz´óje, át- vagy feldolgozója.
A m´úsorközlést a rendezvényt (sorozatrendezvény esetén az utolsó el´óadást) követ´ó 3 napon belül köteles a
szervez´ó benyújtani.
f) Költségátalány
A fizetend´ó szerz´ói jogdíjon felül azzal megegyez´ó
összeg´ú költségátalányt is meg kell fizetni a közös jogkezel´ó szervezet ellen´órzési költségeinek fedezésére abban
az esetben, ha a szervez´ó:
— nem tesz eleget el´ózetes bejelentési kötelezettségének, és az ARTISJUS csak az ellen´órzés során szerez
tudomást a felhasználásról,
— szándékosan, vagy hanyagságból hibás vagy hiányos
adatokat közöl.
4. Ha az 1., 3. pontokban felsoroltak bármelyike egy
rendezvény (rendezvénysorozat) programjának keretében
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úgy kapcsolódik zenem´úvek felhasználásával nem járó
szakmai jelleg´ú szóbeli el´óadásokhoz, vitákhoz, beszélgetésekhez, tájékoztatókhoz és más hasonló programrészekhez, hogy a rendezvény teljes programjának írásos ismertet´ójéb´ól kétség nélkül megállapítható, hogy az utóbb említett programrészek a rendezvény (rendezvénysorozat) lényeges részét alkotják, továbbá a zenem´úvek nyilvános
bemutatása és az azt nem tartalmazó szakmai programrészek szervesen összekapcsolódnak, a fizetend´ó szerz´ói
jogdíj az ÁFA-t nem tartalmazó bevétel 4%-a. Ha a rendezvény az ezen fejezet 2. a) pontjában meghatározott
programot is tartalmaz, a fizetend´ó szerz´ói jogdíj az ÁFA-t
nem tartalmazó bevétel 6%-a.
5. M´úvel´ódési intézmény vagy önkormányzat által tartósan m´úködtetett m´úkedvel´ó kulturális közösség (tánc-,
színjátszó csoport stb.) el´óadásai után:
a) belép´ódíj szedése esetén az ÁFA-t nem tartalmazó
bevétel 3%-át kell fizetni szerz´ói jogdíjként;
b) belép´ódíj nélküli rendezvény esetén el´óadásonként
342 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
6. Belép´ódíj nélküli rendezvények
a) Belép´ódíj nélküli rendezvény (kivétel falunap, majális, sör-, borfesztivál, búcsú, továbbá az I. Fejezet
12. pontjában meghatározott felhasználás) esetén a közönség számától függ´óen, helyszínenként és naponként az
alábbi összeg´ú jogdíj fizetend´ó:
1— 20 f´óig
21— 50 f´óig
51— 100 f´óig
101— 200 f´óig
201— 500 f´óig
501—1000 f´óig
1001—2000 f´óig
2001—5000 f´óig

1 100 Ft,
1 500 Ft,
2 900 Ft,
5 800 Ft,
8 800 Ft,
17 500 Ft,
28 000 Ft,
55 000 Ft.

5000 f´ó felett a költségek (terembérleti díj, fellépti díj,
hang- és fénytechnika) alapulvételével kell a jogdíj alapját
megállapítani, de a fizetend´ó jogdíj nem lehet kevesebb
55 000 Ft-nál. A jogdíj mértékét a rendezvény jellegét´ól
függ´óen a II. Fejezet 1., 2., 3. pontjában meghatározott
számítási módnak megfelel´óen kell meghatározni.
b) Belép´ódíj nélküli m´úsorral egybekötött rendezvény
(falunap, majális, sör-, borfesztivál, búcsú) esetén a közönség számától függ´óen fizetend´ó jogdíj naponként:
500 f´óig
501—2000 f´óig
2001—5000 f´óig
5000 f´ó felett minden megkezdett
1000 f´ó után további
jogdíj fizetend´ó.

15 000 Ft,
25 000 Ft,
60 000 Ft
10 000 Ft
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c) Az 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett
egyházak, vallási közösségek, vallási felekezetek által megtartott hangversenyek, m´úsoros el´óadások esetén
500 f´óig
501—1000 f´óig
1000 f´ó felett

570 Ft,
1 140 Ft,
2 280 Ft

szerz´ói jogdíjat kell naponta megfizetni.
7. Jótékony célú rendezvény alkalmával felhasznált irodalmi és zenem´úvek után az egyébként fizetend´ó jogdíj
1/3-át kell megfizetni az alábbi feltételek együttes fennállásakor:
— ha a rendezvényt a szervez´ó olyan tevékenységi körében szervezi, amely tevékenysége után társasági adó fizetési kötelezettség nem terheli,
— ha annak közrem´úköd´ói fellépti díjban nem részesülnek, vagy fellépti díjukat teljes egészében a rendezvényt
megel´óz´óen közzétett közérdek´ú célra ajánlják fel,
— a rendezvényt szervez´ó szerv a teljes bevételt olyan
közhasznú szervezet (1997. évi CLVI tv.) számára vagy
közérdek´ú kötelezettségvállalás céljára fizeti ki, amely
esetében a közhasznú szervezet képvisel´óje, vagy a közérdek´ú kötelezettségvállalás magánszemély szervez´óje, illetve szervezet esetén képvisel´óje büntet´ójogi felel´ósségére
is kiterjed´óen igazolja, hogy a közhasznú szervezet a hatályos jogszabályok szerint a közhasznú szervezetnek nyújtott adományról közérdek´ú kötelezettségvállalásról adólevonásra jogosító igazolást adhat.
Az ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület a jótékony célú el´óadások elbírálásához az alábbi iratok
becsatolását kéri:
— közhasznú szervezet esetében a szervezet közhasznú
nyilvántartásba vételét elrendel´ó joger´ós bírósági végzés
egy másolati példányát,
— közérdek´ú kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalásra vonatkozó okirat, továbbá 1993. november
1-je el´ótt történt közérdek´ú kötelezettségvállalás esetén
az illetékes állami felügyel´ó szerv jóváhagyó határozatának egy másolati példányát,
— mind közhasznú szervezet, mind közérdek´ú kötelezettségvállalás esetében a közhasznú szervezet képvisel´óje, illetve a közérdek´ú kötelezettségvállalást szervez´ó személy vagy szervezet esetén képvisel´óje igazolását, amely
szerint az igazolást kiállító büntet´ójogi felel´ósségére is
kiterjed´óen igazolja, hogy a közhasznú szervezet (illetve a
közérdek´ú kötelezettségvállalást szervez´ó) a hatályos jogszabályok szerint a közhasznú szervezetnek nyújtott adományról közérdek´ú kötelezettségvállalásról adólevonásra
jogosító igazolást adhat,
— a fellép´ókkel kötött megállapodás egy példányát,
melyben szerepel a fellépti díjról való lemondás,
— a szervez´ó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
rendezvény bevétele után társasági adó fizetési kötelezettség nem terheli.
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Ha a rendezvény nem min´ósíthet´ó jótékony célúnak,
vagy a rendezvényt szervez´ó szerv a kért iratokat 3 napon
belül nem csatolja be, a rendezvény után a közlemény
szerint egyébként járó jogdíjat meg kell fizetni.
8. Rádió- és televízió-m´úsorok nyilvános el´óadása
Rádió- vagy televízió-m´úsorok nyilvános el´óadás keretében történ´ó felvétele vagy közvetítése esetén az alábbiak
szerint kell a nyilvános el´óadási jogdíjat megfizetni:
Belép´ódíj nélküli rendezvény
a) Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zenem´úvek a m´úsor részei, azonban a m´úsor nem csak irodalmi
vagy zenem´úvekb´ól áll (háttérzene) a közönség számától
függ´óen, el´óadásonként
1— 50 f´óig
51— 100 f´óig
101— 500 f´óig
501—1000 f´óig
1000 f´ó felett minden megkezdett
1000 f´ó után további
jogdíjat kell megfizetni.

2 000 Ft,
4 000 Ft,
6 000 Ft,
8 000 Ft,
4000 Ft

b) Amikor a m´úsor f´óként irodalmi vagy zenem´úvekb´ól áll, a közönség számától függ´óen, el´óadásonként
1— 50 f´óig
51— 100 f´óig
101— 500 f´óig
501—1000 f´óig
1000 f´ó felett minden megkezdett
1000 f´ó után további
jogdíjat kell megfizetni.

4 000 Ft,
8 000 Ft,
12 000 Ft,
16 000 Ft,
12 000 Ft

Belép´ódíj szedése esetén
a) Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zenem´úvek a m´úsor részei, azonban a m´úsor nem csak irodalmi
vagy zenem´úvekb´ól áll (háttérzene), az ÁFA-val csökkentett bevétel 7%-át kell szerz´ói jogdíjként megfizetni.
b) Amikor a m´úsor f´óként irodalmi vagy zenem´úvekb´ól áll, az ÁFA-val csökkentett bevétel 9%-át kell szerz´ói
jogdíjként megfizetni.
9. Rendez´ó szervek, polgármesteri hivatalok által rendezett családi ünnepségek (esküv´ók, névadók stb.) keretében felhasznált zenei és irodalmi m´úsorok után, továbbá
az ezeken készített hang- és videofelvételekért eseményenként 230 Ft jogdíjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy a
fenti esemény után fölszámolnak-e költségtérítést vagy
nem.
10. A jelen fejezet 1., 2., 3., 4., 5. a) , 7., 8.2. pontjaiban
foglaltak értelmezése során bevételen az eladott jegyekb´ól, bérletekb´ól származó bevételt, valamint a bármilyen
forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belép´ódíjnak min´ósül´ó bevételt, valamint a bármilyen jogcímen befolyó
reklám- és szponzorbevételt), továbbá dolog átadásával
vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell ér-
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teni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet, szakmai stb.) jegyek
értékét is. Ilyen esetben a jogdíjalap megállapításához a
rendezvényen való részvételhez kiadott legalacsonyabb érték´ú jegy ellenértékét kell figyelembe venni. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az ÁFA-nak, abban az esetben bevétel alatt az ÁFA nélküli bevétel értend´ó.
A bevételb´ól bizonylatok alapján levonható: a kiemelt
(VIP) közönségtagok részére nyújtott olyan szolgáltatások, amelyeket a belép´ó tartalmaz, de közvetlenül nem
függenek össze a zenefelhasználással (reklámajándék, ingyenes parkolás, közlekedés). Nem sorolható ebbe körbe
a vendéglátóipari szolgáltatás, amelynek ellenértékét bevételnek kell tekinteni.

Meg kell fizetni a jogdíjat az üzletközpontok olyan üzletei
után is, amelyek a közös területtel egy légtérben vannak.
b) Áruházakban, üzletekben, állandó jelleg´ú kiállító és
árubemutató termekben a közös területen a vendéglátóipari
kiszolgálás keretein belül történ´ó zenefelhasználás esetén az
a) pontban megállapított jogdíj kétszeresét kell megfizetni.
c) Üzemanyagtölt´ó állomásokon (a kereskedelmi üzlet
zenefelhasználásán és a vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) történ´ó zenefelhasználás esetén 2300 Ft jogdíjat kell megfizetni havonta.
d) Ügyfélvárókban, ügyfélszolgálati irodákban, valamint egyéb nyilvános váróhelyiségekben felhasznált zene
esetén 1500 Ft jogdíjat kell megfizetni havonta.
e) Egyéb közterületre közvetítés esetén hangszórónként és havonként 500 Ft jogdíjat kell megfizetni.

III. Fejezet

3. Múzeumokban technikai eszközzel történ´ó zenefelhasználás esetén 190 Ft-ot kell megfizetni havonta.

EGYÉB

ZENEFELHASZNÁLÁSOK

1. A következ´ó felhasználási körökben bármely technikai
eszközzel (pl. rádió, televízió m´úsorának nyilvános sugárzása, továbbá analóg vagy digitális zenei hordozó lejátszása
útján — magnó, lemezjátszó, music-center, video, CD-, CDROM-, képlemez-lejátszó, számítógépes vezetékes hálózathoz kapcsolt képerny´ó stb. útján —) történ´ó zenefelhasználás esetén fizetend´ó jogdíj forintban, naponta:
a) Áruházakban, üzletekben, állandó jelleg´ú kiállító és
árubemutató termekben a vendéglátó kiszolgálás keretein
kívül m2-ként és havonként
1— 50 m 2-ig
51— 200 m 2-ig
+ az 50 m2 feletti terület után
további
201— 500 m 2-ig
+ a 200 m2 feletti terület után
további
501—2000 m2-ig
+ az 500 m2 feletti terület után
további
2000 m2 felett
+ a 2000 m2 feletti terület után
további
5000 m2 felett
+ az 5000 m2 feletti terület után
további
10 000 m 2 felett
+ a 10 000 m 2 feletti terület
után további
20 000 m 2 felett
+ 20 000 m 2 feletti terület után
további
jogdíjat kell megfizetni.

22 Ft/m 2,
1 100 Ft/m 2,
2

20 Ft/m ,
4 100 Ft/m 2
16 Ft/m2,
8 900 Ft
2 Ft/m2,
26 900 F/m 2
9 Ft/m2,
53 900 Ft/m 2
8 Ft/m2,
93 900 Ft/m 2
7 Ft/m2,
163 900 Ft/m 2
6 Ft/m

2

2. Gépjárm´úvekr´ól történ´ó reklám- vagy propagandacélú zenefelhasználás esetén 1250 Ft jogdíjat kell megfizetni havonta.

4. Eseti vásárokon, kiállításokon és árubemutatókon
felhasznált zene esetén:
a) A vásár szervez´óje, rendez´ószerve által lebonyolított
központi rendezvényeken fizetend´ó szerz´ói jogdíj naponta:
— koncert, él´ózene, diszkó, divatbemutató, showm´úsor, zenés sportbemutató esetén, helyszínenként
Budapesten
30 000 Ft,
vidéken
25 000 Ft;
— gépzene (központilag a vásár területére sugárzott
zene) felhasználás esetén
Budapesten hangszórónként és
képerny´ónként
900 Ft
vidéken a vásár alapterülete alapján
1 000 m 2-ig
5 600 Ft/nap,
1 001— 3 000 m 2-ig
9 000 Ft/nap,
2
3 001— 5 000 m -ig
11 200 Ft/nap,
14 600 Ft/nap,
5 001—10 000 m 2-ig
10 000 m 2 felett minden megkezdett
5 000 m 2 után további
3 400 Ft/nap.
b) A kiállítók által szervezett és az általuk bérelt területen lebonyolított rendezvények után fizetend´ó szerz´ói
jogdíj naponta:
— koncert, showm´úsor, diszkó esetén
Budapesten
vidéken

9 000 Ft,
5 600 Ft,

— divatbemutató esetén
Budapesten
vidéken

5 600 Ft,
3 400 Ft,

— háttérél´ózene
Budapesten
vidéken

4 000 Ft,
3 000 Ft,
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— zenés sportbemutató esetén
Budapesten
vidéken

3 400 Ft,
2 200 Ft,

— gépzene (a kiállítók által, az általuk bérelt területre
sugárzott zene) felhasználás esetén
Budapesten hangszórónként
és képerny´ónként

950 Ft/nap,

vidéken hangszórónként
és képerny´ónként

900 Ft/nap.

5. a) Filmszínházakban a film nyilvános vetítése után a
filmben felhasznált zenem´ú szerz´óje, illetve szöveges zenem´ú szövegírója javára az ÁFA-t nem tartalmazó jegybevétel 1%-át kell jogdíjként megfizetni.
b) Filmszínházakban a f´ó filmvetítésen kívül felhasznált zene (pl. filmel´ózetes, gépzene stb.) esetén el´óadásonként 25 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
c) Filmszínházon kívüli nyilvános vetítés és videoel´óadás esetén, ha az f´ószolgáltatásként tekinthet´ó meg, a
filmben, videom´úben megfilmesített zenem´ú felhasználásáért 766 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni naponta.
6. a) Divatbemutatókon, szépségversenyeken, kozmetikai bemutatókon, fodrászversenyeken, felhasznált zene
esetén a résztvev´ók számától függ´óen minden megkezdett
50 f´ó után a négy legdrágább belép´ójegy árát, de mindenképpen alkalmanként legkevesebb 9000 Ft szerz´ói jogdíjat
kell megfizetni.
b) M´úsorral egybekötött divatbemutatókon, szépségversenyeken, kozmetikai bemutatókon, fodrászversenyeken, felhasznált zene után a résztvev´ók számától függ´óen
minden megkezdett 50 f´ó után a hat legdrágább belép´ójegy
árát, de mindenképpen alkalmanként legkevesebb
13 500 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
7. a) Hajón történ´ó diszkó zenefelhasználás esetén járatonként 3200 Ft-ot, ezen felül a hajó befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 f´ó után a két legdrágább belép´ódíj összegének megfelel´ó szerz´ói jogdíjat
kell megfizetni.
b) Sétahajón felhasznált zene esetén járatonként
766 Ft-ot, ezenfelül a hajó befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 f´ó után a két legdrágább belép´ódíj összegének megfelel´ó szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
c) Él´ózene esetén a b) pontban meghatározott jogdíjon
felül járatonként további 1150 Ft jogdíjat kell megfizetni.
d) Menetrend szerinti hajón, autóbuszon, vonaton történ´ó zenefelhasználás esetén havonként és járm´úvenként
383 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
e) R epül´ógépen történ´ó zenefelhasználás esetén
— amennyiben zenefelhasználás
csak a földön történik, járatonként
370 Ft,
— amennyiben zenefelhasználás
leveg´óben is történik, járatonként
1232 Ft.
szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
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f) Utazási irodák, utazási ügynökségek, idegenforgalmi
szolgáltató irodák által szervezett, illetve értékesített utakon saját vagy bérelt autóbuszon történ´ó zenefelhasználás
esetén az utazást szervez´ónek, illetve az utazást értékesít´ónek autóbuszonként és járatonként 766 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
g) Taxiban történ´ó zenefelhasználás esetén gépkocsinként és évenként 1000 Ft jogdíjat kell megfizetni.
8. a) Sportversenyeken és sportbemutatókon felhasznált zene jogdíja (az ezekhez kapcsolódó m´úsorok kivételével) mérk´ózésenként, illetve sporteseményenként (többnapos sportesemény esetén naponta):
1— 200 f´ó
befogadóképességig
201— 500 f´ó
befogadóképességig
501— 1 000 f´ó
befogadóképességig
1 001— 5 000 f´ó
befogadóképességig
5 001—10 000 f´ó
befogadóképességig
10 001—50 000 f´ó
befogadóképességig
50 001—60 000 f´ó
befogadóképességig
60 001—70 000 f´ó
befogadóképességig
70 000 f´ó befogadóképesség felett
jogdíjat kell megfizetni.

770 Ft,
880 Ft,
1 756 Ft,
3 511 Ft,
8 778 Ft,
17 556 Ft,
31 350 Ft,
38 500 Ft,
49 500 Ft

b) Sportversenyeken és sportbemutatókon, azokban az
esetekben, amikor a zenefelhasználás szervesen összefügg
a versennyel, bemutatóval, eseményenként (több napos
sportesemény esetén naponta) az ezekhez kapcsolódó m´úsorok kivételével a felhasznált zene után:
100 f´ó befogadóképességig
200 f´ó befogadóképességig
500 f´ó befogadóképességig
1 000 f´ó befogadóképességig
2 000 f´ó befogadóképességig
5 000 f´ó befogadóképességig
10 000 f´ó befogadóképességig
20 000 f´ó befogadóképességig
30 000 f´ó befogadóképességig
30 000 f´ó befogadóképesség felett

1 665 Ft,
2 531 Ft,
3 796 Ft,
6 327 Ft,
8 920 Ft,
11 389 Ft,
13 919 Ft,
24 975 Ft,
33 300 Ft,
44 400 Ft

jogdíjat kell megfizetni.
c) Ha a 8. a), 8. b) pontok szerinti zenefelhasználás
mellett a II. Fejezet 1. a) és/vagy 3. a) pontja szerinti
zeneszolgáltatást is nyújtják kiegészít´ó jelleggel, abban az
esetben az egyébként fizetend´ó jogdíjak 20%-kal emelkednek.
d) M´újégpályán felhasznált zene esetén a befogadóképesség figyelembevételével minden megkezdett 50 f´ó után
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naponta a két legdrágább jegy árának megfelel´ó szerz´ói
jogdíjat kell megfizetni. Amennyiben a belép´ódíjat naponta több alkalommal szedik, a jogdíjat alkalmanként kell
megfizetni.
e) Strandokon, uszodákban, kempingekben [kivéve az
I. Fejezet 10. h), i), j) pontjaiban foglalt felhasználások]
gyógyfürd´ókben központilag felhasznált zene esetén az
alábbi jogdíjat kell megfizetni:
1 000 f´ó befogadóképességig havi
minden további megkezdett 1000 f´ó
után további havi

IV. Fejezet
4 389 Ft.

10. a) Utazó vidámparkok (mutatványosok: körhinta,
hajóhinta, céllövölde stb.) által felhasznált zene esetén
üzemegységenként 6500 Ft jogdíjat kell fizetni évente.
b) Vidámparkokban felhasznált zene után hangfalanként 450 Ft jogdíjat kell megfizetni naponta.
c) Cirkuszok el´óadásaiban bemutatott, nem színpadra szánt zenem´úvek felhasználásáért az ÁFA-t nem tartalmazó jegybevétel 5% -át kell szerz´ói jogdíjként megfizetni.
11. a) Játéktermekben (videojáték, flipper, nyer´ógép,
ügyességi játék stb.) felhasznált gépzene esetén naponta
1— 50 m -ig
51—200 m 2-ig
200 m 2 felett
jogdíjat kell megfizetni.

mellett további 6%, el´óadóm´úvészek és a hangfelvétel
el´óállítók közös jogkezel´ó szervezeteit illet´ó jogdíjat is
meg kell fizetni azokban az esetekben, amikor kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel, vagy arról készült másolat
bármilyen módon történ´ó közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (pl. bármilyen analóg
vagy digitális rádió, vagy televízió) áll rendelkezésre az
1—11. pontokban említett gépzene felhasználásához.

7 524 Ft,

9. a) Aerobic, kondicionáló és egyéb zenés csoportos
foglalkozáson a felhasznált zene után alkalmanként 150 Ft
jogdíjat kell megfizetni.
b) Kondicionáló termek háttérzenéjéért 2560 Ft-ot
kell fizetni havonta.
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360 Ft,
450 Ft,
600 Ft

b) Játékkaszinókban felhasznált gépi zene esetén
894 Ft jogdíjat kell megfizetni naponta.
c) Játékkaszinókban felhasznált él´ózene után 1277 Ft
jogdíjat kell megfizetni naponta.
d) Játéktermekben vagy játékkaszinókban végzett, az
I. Fejezet 2. pontjában meghatározott zeneszolgáltatás
esetén a tarifák 20%-kal emelkednek.
12.1. A 4. a) , b) pontban említett koncert, illetve háttér
él´ózene kivételével az 1—11. pontokban meghatározott
zeneszolgáltatás után az ott megállapított szerz´ói jogdíjak
mellett további 17%, el´óadóm´úvészek és a hangfelvétel
el´óállítók közös jogkezel´ó szervezeteit illet´ó jogdíjat is
meg kell fizetni azokban az esetekben, amikor kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel, vagy arról készült másolat
bármilyen módon történ´ó közvetlen nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen analóg
vagy digitális hangfelvétel lejátszó berendezés) áll rendelkezésre az 1—11. pontokban említett gépzene felhasználásához.
12.2. A 4. a) , b) pontban említett koncert, illetve háttér
él´ózene kivételével az 1—11. pontokban meghatározott
zeneszolgáltatás után az ott megállapított szerz´ói jogdíjak

NYILVÁNOSSÁGHOZ
KÖZVETÍTÉSÉRT
FIZETEND ´Ó JOGDÍJAK
A) A rádió- vagy televízió-m´úsorok egyidej´ú változatlan
továbbközvetítését végz´ó szervezetek által fizetend´ó
jogdíjak
1. Az Szjt. 28. § (2) bekezdése értelmében a rádió- vagy
televízió-szervezetek, illetve a saját m´úsort a nyilvánossághoz vezeték útján, vagy másként közvetít´ó szervezetek
m´úsorában sugárzott, illetve nyilvánossághoz közvetített
m´úveknek egyidej´ú, változatlan, továbbsugárzással, vezeték útján, vagy egyéb módon történ´ó továbbközvetítését
végz´ó szervezetek (ún. kábelszervezetek), szervezeti formájukra tekintet nélkül, ha azok az eredeti nyilvánossághoz közvetít´ó (rádió- vagy televízió-) szervezetekt´ól elkülönült szervezetek, az egyes csatlakozott háztartások részére továbbközvetített rádió- és televízió-m´úsorok után:
a) legfeljebb 500 csatlakozott háztartásig:
— televízió-m´úsoronként 0,88 Ft/hó/csatlakozott háztartás,
— rádióm´úsoronként 0,35 Ft/hó/csatlakozott háztartás,
b) 500-nál több csatlakozott háztartás esetén:
— televízió m´úsoronként 2,20 Ft /hó/csatlakozott háztartás,
— rádióm´úsoronként 0,88 Ft /hó/csatlakozott háztartás
de — mind az a) , mind a b) pont esetében — csatlakozott
háztartásonként legalább 4,40 Ft/hó összeg´ú jogdíjat kötelesek fizetni.
c) Ha a csatlakozott háztartások száma amiatt, hogy a
m´úsorok egyidej´ú, változatlan átvitele nem vezeték útján,
hanem a nyilvánossághoz átvitelre alkalmas egyéb eszközzel vagy módon történik, vagy egyéb okból nem állapítható
meg, a továbbközvetítéssel elérhet´ó háztartásszám alapul
vételével kell az 1. a), illetve 1. b) pontban meghatározott
jogdíjat megfizetni.
B) A rádió- és televízió-szervezetek által fizetend´ó jogdíjak
2.1. Az Szjt. 27. § értelmében a rádió- és televízió-szervezetek a már nyilvánosságra hozott irodalmi és zenem´úvek (ún. kisjogos m´úvek) ismételt sugárzási célú rögzítéséért [Szjt. 26. § (6) bekezdés], és sugárzásáért [Szjt. 26. §
(1) bekezdés második mondat] költségvetési támogatásuk
1%-ának, továbbá el´ófizet´ói díjbevételeik 2%-ának, valamint reklám- és szponzorációs bevételeik 4%-ának megfelel´ó együttes összeg´ú szerz´ói jogdíjat kötelesek fizetni.
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2.2. Az Szjt. 26. § (7) bekezdése, (8) bekezdése els´ó
mondata és 27. §-a értelmében a 2.1. pontban meghatározott m´úveket nyilvánossághoz közvetít´ó szervezet a
2.1. pontban meghatározott szerz´ói jogdíjat köteles fizetni, ha a m´úsort nem sugárzással [Szt. 26. § (1)—(6) bekezdés], hanem vezeték útján, vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon — ideértve számítógépes hálózat
igénybevételét is — teszik a nyilvánosság számára hozzáférhet´óvé.
A jelen pontban foglalt díjszabási rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, ha m´úveket lehívásra tesznek
a nyilvánosság számára hozzáférhet´óvé [C) alfejezet].
2.3.. Az Szjt. 26. § (8) bekezdés els´ó mondata és 28. §-a
értelmében a rádió- és televízió-szervezetek és a 2.2. pontban említett szervezetek a 2.1. pontban meghatározott
m´úveknek a sugárzással egy id´óben, számítógépes hálózat
igénybevételével is történ´ó nyilvánossághoz közvetítéséért
(,,streaming’’) a 2.1. pont szerint fizetend´ó szerz´ói jogdíjon
felül annak 5%-át kötelesek fizetni.
2.4. A 2.1. és 2.2. pont szerinti szervezetek — ha a felek
rövidebb határid´óben nem állapodnak meg — negyedévente, a naptári hónapot követ´ó 15. napjáig kötelesek a
ténylegesen sugárzott, illetve a nyilvánossághoz egyéb módon közvetített m´úsorszámokról, és a m´úsorszámokban
felhasznált zene- és irodalmi m´úvekr´ól vagy az ARTISJUS
által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával
vagy más, a felek által kötött sugárzási szerz´ódésben meghatározott módon (formátumban) adatot szolgáltatni
[Szjt. 92. § (5) bekezdés].

C) A nyilvánosság számára lehívásra (,,on demand’’)
hozzáférhet´óvé tétel fejében fizetend´ó jogdíjak
3. A nyilvánosság számára lehívásra történ´ó hozzáférhet´ó tétel a m´úveknek az Szjt. 26. § (1)—(7) bekezdés
körébe nem es´ó, vezeték útján, vagy bármely más eszközzel
vagy módon történ´ó olyan nyilvánossághoz közvetítése,
amelynek során a közönség tagjai a m´úvekhez (m´úrészletekhez) úgy férhetnek hozzá, hogy mind az egyes m´úveket
(m´úrészleteket), mind a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (,,lehívás’’). A lehívásra történ´ó
hozzáférhet´óvé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy
a nyilvánosság tagjai a lehívott m´úveket (m´úrészleteket)
számítógépre, vagy bármely hordozóra letölthetik-e.
A már nyilvánosságra hozott irodalmi és zenem´úvek
közül az ún. kisjogos zene-és irodalmi m´úveket [IV.
E) 7. pont], vagy azok részleteit számítógépes hálózat útján lehívásra a nyilvánosság számára hozzáférhet´óvé tev´ó
szolgáltató [IV. C) 3.12. pont] az Szjt. 26. § (8) bekezdésének második mondata és 27. §-a alapján:
C) 1. Zenem´úvek esetében
3.1. A csak meghallgatást lehet´óvé tev´ó, de a letöltést
nem enged´ó, ún. ,,real audio’’ típusú felhasználásért:
3.1.1. ha a felhasználáshoz kapcsolódóan a szolgáltató
bevételt ér el, a költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának,
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valamint reklám- és szponzorrációs bevételei 6%-ának
megfelel´ó együttes összeg´ú szerz´ói jogdíjat,
3.1.2. ha a 3.1. pontban említett felhasználáshoz kapcsolódóan a szolgáltató nem ér el bevételt, és
3.1.2.1. kizárólag m´úvenként egy-egy percet meg nem
haladó, legfeljebb 10 m´úrészlet hívható le, a felhasználás
fejében nem köteles szerz´ói jogdíjat fizetni;
3.1.2.2. a lehívható, m´úvenként egy-egy percet meg
nem haladó m´úrészletek száma 10-nél több, de 1000-et
nem haladja meg, a lehívások számától függetlenül
25 000 Ft/hó,
3.1.2.3. m´úvenként egy-egy percet meghaladó részletek
vagy teljes m´úvek hívhatók le, továbbá a lehívható m´úvek/m´úrészletek száma 1000-et nem haladja meg, a lehívások számától függetlenül 90 000 Ft/hó,
3.1.2.4. 1000-nél több m´úvet/m´úrészletet tesz lehívásra
hozzáférhet´óvé, a 3.1.2.2., illetve a 3.1.2.3. pontokban említett jogdíjakon felül az 1000 m´ú/m´úrészlet feletti m´úvekre/m´úrészletekre a lehívások számától függetlenül a lehívásra hozzáférhet´óvé tett egy percet meg nem haladó m´úrészletenként 2 Ft, egy percet meghaladó m´úrészletenként
vagy teljes m´úvenként 18 Ft
szerz´ói jogdíjat köteles fizetni.
3.2. A letöltést (tartós másolat készítését) is enged´ó
ún. ,,download’’ típusú felhasználásért a nyilvánosság
tagja által a lehívás fejében fizetett díj 12% -ának, ilyen
díjbevétel hiányában (a letöltés ingyenes engedése esetén) a reklám- és szponzorációs bevételeik 6% -ának
megfelel´ó, de valamennyi esetben legalább lehívott zenem´úvenként 25 Ft, zenés audiovizuális m´ú esetén megkezdett zenei percenként 6 Ft szerz´ói jogdíjat köteles
fizetni.
3.3. A 3.1. és 3.2. pontokban említett felhasználások
fejében fizetett jogdíj a m´úveknek a szolgáltatók ellen´órzése alatt álló számítógépre, vagy bármely digitális
hordozón rögzített elektronikus adattárba történ ´ó, az
ismételt lehívásra hozzáférhet ´óvé tételt is lehet ´óvé tev´ó
rögzítéséért járó (mechanikai) jogdíjat is magában foglalja.
C) 2. Irodalmi m´úvek esetében
3.4. A csak érzékelést lehet´óvé tev´ó, de a letöltést nem
enged´ó felhasználásért:
3.4.1. ha a felhasználáshoz kapcsolódóan a szolgáltató
bevételt ér el, költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá
a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2%-ának, valamint reklám- és szponzorrációs bevételei 4%-ának megfelel´ó együttes összeg´ú szerz´ói jogdíjat,
3.4.2. ha a 3.4. pontban említett felhasználáshoz kapcsolódóan a szolgáltató nem ér el bevételt, és
3.4.2.1. legfeljebb 10 m´úrészlet hívható le, a felhasználás
fejében nem köteles szerz´ói jogdíjat fizetni,
3.4.2.2. a lehívható m´úrészletek száma 10-et meghaladja, de 1000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül
25 000 Ft/hó,
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3.4.2.3. ha m´úvek m´úrészletnek min´ósül´ó terjedelmet
(3.6. pont) meghaladó részei, vagy teljes m´úvek hívhatók
le, továbbá a lehívható m´úvek/m´úrészek száma 1000-et
nem haladja meg, a lehívások számától függetlenül
90 000 Ft/hó,
3.4.2.4. 1000-nél több m´úvet, m´úrészt, illetve m´úrészletet tesz lehívásra hozzáférhet´óvé, a 3.4.2.2., illetve a
3.4.2.3. pontokban említett jogdíjakon felül az 1000 m´ú,
m´úrész, illetve m´úrészlet feletti m´úvekre, m´úrészekre, illetve m´úrészletekre a lehívások számától függetlenül a
lehívásra hozzáférhet´óvé tett m´úrészletenként 2 Ft, a m´úrészlet terjedelmét meghaladó m´úrészekként vagy teljes
m´úvenként 18 Ft
szerz´ói jogdíjat köteles fizetni.
3.5. A letöltést (tartós másolat készítését) is enged´ó ún.
,,download’’ típusú felhasználásért a nyilvánosság tagja
által a lehívás fejében fizetett díj 10%-ának, ilyen díjbevétel hiányában (a letöltés ingyenes engedése esetén) reklám- és szponzorációs bevételei 6%-ának megfelel´ó, de
valamennyi esetben legalább lehívott m´úrészletenként
10 Ft, lehívott teljes m´ú vagy a m´úrészlet terjedelmét meghaladó m´úrész esetén versenként 20 Ft, elbeszélésenként
40 Ft, elbeszélésnél nagyobb terjedelm´ú epikai m´úvenként 100 Ft szerz´ói jogdíjat köteles fizetni.
3.6. A 3.4. és 3.5. pont alkalmazásában m´úrészlet a teljes
m´únek legfeljebb olyan, több versszakból álló vers esetén
legfeljebb egy versszakot, egyéb irodalmi m´ú esetén a m´ú
terjedelmének 10%-át meg nem haladó része, amely az
átlagos számítógép-használó számára szabad szemmel látható bet´úmérettel egy 14" méret´ú képerny´ón a kép bármely eszközzel vagy módon történ´ó elmozdítása, így különösen a vízszintes és a függ´óleges görget´ósáv, a kurzor
mozgatása, és a billenty´úzet használata nélkül érzékelhet´ó.
3.7. H a a 3.2. és 3.5. pont szerinti felhasználás esetén
a külföldi lehívás helye szerinti országban az érintett
jogosultakat és m´úveket a nyilvánossághoz közvetítési
jog tekintetében képvisel´ó, az AR TISJUS-szal kölcsönös vagy egyoldalú képviseleti szerz´ódés alapján szerz´ódéses kapcsolatban álló közös jogkezel´ó szervezet jogdíjközleménye, vagy általános felhasználási szerz´ódési
feltételei a letöltést is enged´ó lehívásra a jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjnál magasabb öszszeg´ú jogdíjat tartalmaznak, a felhasználónak a különbözetet is meg kell fizetnie.
3.8. A szolgáltató az elszámolással [IV. Fejezet E) alfejezet 9. pont] egyidej´úleg közli az AR TISJU S-szal a
felhasználási szerz´ódésben meghatározott módon (formátumban) az elszámolási id´ószakban lehívásra hozzáférhet´óvé tett, valamint a lehívott m´úvek címét, szerz´ójét, valamint az elszámolási id´ószakban történt lehívások számát m´úvenként és lehívások helye szerinti országonként [Szjt. 92. § (5) bekezdés]. Az adatközlési kötelezettség a 3.1. és 3.4. pont szerinti felhasználás esetén
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csak a lehívásra hozzáférhet´óvé tett m´úvek címére, és
szerz´ójére terjed ki.
3.9. A szolgáltató köteles az ARTISJUS-szal történ´ó
egyeztetés alapján a lehívásra hozzáférhet´óvé tett m´ú azonosítására alkalmas elektronikus jogkezelési adatot [Szjt.
96. § (2) bekezdés] a lehívásra hozzáférhet´óvé tett m´úvön,
illetve ahhoz kapcsolva kezelni. E kötelezettség csak az
említett adat alkalmazásának nemzetközi gyakorlatban
való elfogadásától vagy szabvánnyá min´ósítését´ól kezdve
áll fenn.
3.10. A 3. pont szerint köthet´ó felhasználási szerz´ódések
tartama legfeljebb 6 hónap lehet, vagy olyan bontó feltételt
tartalmazhat, amely szerint a szerz´ódést az AR TISJUS
3 hónapi felmondási id´óvel felmondhatja, ha a felhasználás technikai körülményei, vagy a jogosítás jogi jelleg´ú
el´ófeltételei úgy változnak meg, hogy a változás az átengedett felhasználási jog terjedelmét, a jogátengedés vagy a
szerz´ói jogdíj meghatározásának módját, illetve a kikötött
szerz´ói jogdíj mértékét lényegesen érinti.
3.11. Audiovizuális m´ú, hangfelvétel vagy rögzített el´óadás lehívásra hozzáférhet´óvé tételéhez a IV. fejezet,
C) alfejezet szerinti engedélyen felül az érintett jogosultak
engedélye is szükséges.
3.12. A 3. pont alkalmazásában szolgáltató a zene- vagy
irodalmi m´úvet lehívásra hozzáférhet´óvé tételre felajánló
(tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszolgáltatótól
különböz´ó, a m´úvek kiszolgáló számítógépen való rögzítését végz´ó szervezet, kivéve az olyan szervezetet, amely a
m´úveket csak a lehívásra hozzáférés gyorsítására szolgáló
tárolóban rögzíti (caching).

D) Távbeszél´ó útján történ´ó nyilvánossághoz közvetítés
fejében fizetend´ó szerz´ói jogdíjak
4. Távbeszél´ó útján megvalósuló zene felhasználás után
fizetend´ó szerz´ói jogdíjak:
a) Kapcsolási, várakozási id´ó alatt megvalósuló zenefelhasználás esetén
1— 20 vonalig, havi
21—100 vonalig, havi
ezt meghaladóan 50 vonalanként
további, havi

1 000 Ft,
1 500 Ft,
500 Ft.

b) Emeltdíjas távbeszél´ó szolgáltatás nyújtása során
megvalósuló zenefelhasználás:
1— 20 vonalig, havi
21— 50 vonalig, havi
51—100 vonalig, havi
ezt meghaladóan 50 vonalanként
további, havi

1 300 Ft,
4 500 Ft,
9 000 Ft,
2 500 Ft.

A fentiek alkalmazása során vonalnak kell tekinteni a
felhasználók által önálló kapcsolási számmal hívható f´óvonalat, valamint az önálló kapcsolási számmal rendelkez´ó mellékállomást is. A vonalak számát az egyidej´úleg
lefolytatható beszélgetések száma határozza meg.
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E) A IV. Fejezet közös szabályai

5. Az Szjt. 26. § alapján a jelen fejezet 1. és 2. pontja
értelmében rádió-, illetve televízió-szervezetnek a saját
m´úsort a nyilvánossághoz földi vagy m´úholdas sugárzás,
illetve vezeték útján átviv´ó szervezeteket kell érteni.
6. A jelen fejezet 1., 2. és 3. pontjában meghatározott,
tevékenységüket megkezd´ó szervezetek jogdíja — m´úködésük els´ó naptári évében — kizárólag beruházási célú,
nem a m´úködés folyamatos költségeit fedez´ó költségvetési
támogatásuk és egyéb, megfelel´ó számviteli bizonylattal
igazolt beruházási és/vagy tárgyi eszköz beszerzési költségeik összegével csökkenthet´ó. A csökkentés nem haladhatja meg a fizetend´ó jogdíj mértékének 50%-át. E jogdíjkedvezménnyel együtt más jogdíjkedvezmény nem adható.
7. A 2., 3. és 4. pontban meghatározott jogdíj nem
foglalja magában a színpadra szánt irodalmi és zenedrámai
m´úvek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik nyilvánossághoz közvetítésének, és az irodalmi és zenei nagyjog
fogalma alá tartozó egyéb zene- és irodalmi m´úvek sugárzásának és egyéb nyilvánossághoz közvetítésének szerz´ói
jogdíját, valamint a zene reklámcélra történ´ó rögzítésének
(hangfelvételének), valamint adaptálásának szerz´ói jogdíját, amelyre nézve a felhasználók az egyes szerz´ókkel közvetlenül kötelesek megállapodni.
8. A jelen fejezetben említett reklám- és szponzorációs
bevételen a bármilyen forrásból származó mindazon befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatásokat érteni kell, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor
hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
9. Az elszámolás és a jogdíj naptári negyedévenként, a
IV. fejezet D) alfejezete esetében el´óre, egyébként a negyedévet követ´ó hónap utolsó napjáig esedékes.
10. Az ARTISJUS a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló
adatokat, valamint a m´úfelhasználás módját és mértékét a
helyszínen — lehívásra hozzáférhet´óvé tétel esetén mind
a hozzáférhet´óvé tétel céljából történ´ó rögzítés, mind a
lehívás belföldön található helyszínén — ellen´órizheti.

V. Fejezet
A

JOGDÍJKÖZLEMÉNY ALKALMAZÁSÁVAL
KAPCSOLATOS FOGALMAK

1. A szerz´ói jogdíjat a m´úsoros el´óadás szervez´óje köteles megfizetni. A m´úsoros el´óadás szervez´ójének azt kell
tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belép´ódíj,
valamint a bármely jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevétel stb. megillet. Ha a m´úsoros rendezvényt vagy annak egy részét a szervez´ó által igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendezvény szervez´ójének a
harmadik személyt (szervezetet) igénybe vev´ót kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vev´ónél keletkezik. Ebben az esetben a har-
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madik személyt (szervezetet) a szervezésért (közrem´úködésért) megillet´ó díj nem min´ósül bevételnek.
2. A jogdíjközlemény alkalmazásában belép´ódíjnak kell
tekinteni minden olyan fizetést, amely el´ófeltétele a m´úsoros el´óadáson vagy táncmulatságon való részvételnek
(belép´ójegy, m´úsormegváltás, adományjegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jelleg´ú rendezvények részvételi díja, meghívó stb.).
3. A II. Fejezet 1., 2. és 3., 4., 5. a) , 7., 8.2. pontja esetében
a jogdíjszámítás alapja: a bármilyen forrásból származó
befizetés (pl. a m´úsoros el´óadás jegybevétele, illetve egyéb,
belép´ódíjnak min´ósül´ó bevétele, valamint bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevétele) továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatás, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli
jogszabályok értelmében kiterjed. Ha a jogdíjszámítás
alapja tárgya az ÁFA-nak, abban az esetben ezen az ÁFA
nélküli bevétel értend´ó.
4. Bármely szervezet vagy személy köteles értesíteni a
m´úsoros el´óadás szervez´óje nevének és pontos címének
megjelölésével az ARTISJUS-t m´úsoros el´óadás megtartására alkalmas helyiségének, területének m´úsoros el´óadás céljára történ´ó bérbeadásáról, vagy arról, ha a helyiségében egyébként m´úsoros el´óadást rendeznek. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén a szerz´ói jogdíj
megfizetéséért a helyiséggel rendelkezni jogosult szervezet vagy személy felel.
5. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zenem´úvek és irodalmi m´úvek felhasználásának megkezdését és a
már megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt.
25. § (4) bekezdése alapján írásban el´ózetesen köteles az
ARTISJUS-nak bejelenteni.
6. A személyes el´óadóm´úvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános el´óadás jogdíját — a vendéglátó ipari zeneszolgáltatás jogdíja kivételével — az el´óadástól számított
három napon belül kell megfizetni. Egyéb esetekben a
díjfizetéssel legalább negyedéves id´ószakra — ennél rövidebb idényjelleg´ú üzemeltetés esetén pedig az üzemeltetés
teljes id´ótartamára — kell el´ózetesen megfizetni a szerz´ói
jogdíjat [Szjt. 25. § (5) bekezdés].
7. Ha a zene- és irodalmi m´úvek nyilvános el´óadása
körében a felhasználó bejelentési kötelezettségének nem
tesz eleget és az ARTISJUS csak az ellen´órzés során szerez
tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése
alapján a felhasználó — a közös jogkezel´ó szervezet ellen´órzési költségeinek fedezésére — költségátalány fizetésére
köteles, amelynek összege a fizetend´ó jogdíj összegével
egyezik meg. Negyedévre fizetend´ó jogdíj esetén a költségátalány a negyedévre fizetend´ó jogdíj, ennél rövidebb vagy
idényjelleg´ú üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes id´ótartamára fizetend´ó jogdíj összegével egyezik meg. Amenynyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az
ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése
szerinti helyszíni ellen´órzés adatai, illetve az egyéb rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg.
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8. a) A zenefelhasználást végz´ó üzletek (pl. kereskedelmi, vendéglátó üzletek) jogdíjfizetés szempontjából történ´ó besorolását az ARTISJUS határozza meg.
b) Ha valamely üzletben (kereskedelmi, vendéglátóipari
stb.) egy napon belül többféle zenefelhasználás (pl. él´ózene,
technikai eszközökkel szolgáltatott zene, lemezlovas stb.) is
van, a megfelel´ó jogdíj külön-külön fizetend´ó.
c) Ha valamely üzletben (kereskedelmi, vendéglátóipari stb.) több értékesít´ó helyen külön-külön szolgáltatnak zenét, helyenként külön-külön kell a megfelel´ó jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon
technikai eszközzel történik.
d) A jelen közlemény alkalmazása során belvárosnak
kell tekinteni a település azon részét, amelyet a település
térképe ilyenként jelöl meg.
9. Irodalmi vagy zenem´ú nyilvános el´óadásának vagy nyilvánossághoz közvetítésének min´ósül´ó [Szjt. 25. § (1), 26. §,
27. §, 28. § (1), (2) bekezdése] esetekben a felhasználókkal,
illetve a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelent´ós részét megfelel´óen képvisel´ó országos
érdekképviseleti szervezetekkel a jogdíjközlemény megfelel´ó rendelkezéseiben meghatározott tételes, vagy %-os jogdíjfizetés helyett az AR TISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási szerz´ódést is köthet. Átalánydíjas felhasználási
szerz´ódés csak akkor köthet´ó, ha
— az azzal érintett felhasználónak az AR TISJUS-szal
szemben jogdíjtartozása nincs, és m´úsorközlési kötelezettségének az Szjt. 92. § (5) bekezdésre figyelemmel eleget
tett,
— az átalánydíjas felhasználási szerz´ódés megkötését a
felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás, és
ennek folytán a felhasználó által fizetend´ó jogdíj jelent´ós
mértéke, vagy a felhasználók jelent´ós részének azonos
országos érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága
és az érdekképviseleti szerv felhasználási szerz´ódés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszer´ú felhatalmazása ezt lehet´óvé, és indokolttá teszi.
Az átalányszerz´ódések megkötése során az ARTISJUS
az átalányszerz´ódésekkel érintett felhasználók között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz
azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.
Országos érdekképviseleti szervekkel csak abban az
esetben köthet´ó átalányszerz´ódés, ha az érdekképviseleti
szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíj fizetéséért
megfelel´ó biztosítékot nyújt, és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
10. A jelen jogdíjközleményben nem meghatározott felhasználások esetén a közzétett szerz´ói jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával az ARTISJUS által
esetenként megállapított jogdíj fizetend´ó.
11. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely
kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek
az ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és m´úsorközlési kötelezettségének határid´óben eleget tett.
12. Az ARTISJUS a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló
adatokat, valamint a m´úfelhasználás módját és mértékét a
helyszínen ellen´órizheti.
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A fenti jogdíjak 2000. január 1-jét´ól 2000. december
31-ig érvényesek.
ARTISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
***
Az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján a jogdíjközleményt
jóváhagyom:
Budapest, 2000. január 6.
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Az ARTISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
közlemén ye
a 2000. évre megállapított mechanikai minimum
jogdíjakról
A közzétett zenem´úvek és zeneszövegek hangfelvételeinek jogdíja: fogyasztói (ÁFA-s) ár 8%-a, vagy a hangfelvételkiadó nettó (ÁFA nélküli) átadási árának (terjeszt´ók számára közzétett katalógusár) 11%-a, amelynek alsó határát, mint
jogdíjminimumot az ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó
Iroda Egyesület a 2000. évre az alábbiakban állapítja meg:
Kategóriák

Max. id´ótartam
(perc)

M´úvek vagy
Jogdíjminimum
részletek száma
Ft/db

Lemezek
Single
Maxi-Single
LP
LP

8’
16’
30’
60’

2 m´ú vagy 6 részlet
4 m´ú vagy 12 részlet
10 m´ú vagy 24 részlet
16 m´ú vagy 28 részlet

45
45
45
85

Kazetták (MC)
Single MC
Maxi MC
MC
MC LP
MC LP Compil.
MC LP

8’
16’
30’
60’
60’
90’

2 m´ú vagy 6 részlet
4 m´ú vagy 12 részlet
10 m´ú vagy 24 részlet
16 m´ú vagy 28 részlet
20 m´ú vagy 33 részlet
32 m´ú vagy 56 részlet

50
50
55
100
110
150

Kompakt lemezek (CD)
CD Single
CD Single
EP CD
CD LP
CD Compil.

10’
23’
40’
80’
80’

2 m´ú vagy 8 részlet
5 m´ú vagy 12 részlet
10 m´ú vagy 24 részlet
20 m´ú vagy 40 részlet
26 m´ú vagy 48 részlet

55
70
100
170
200

Új formátumok
DCC
(Dig. Comp. Cas)
DCC Compil.
MD (Minidisk)
MD Compil.

80’
80’
80’
80’

20 m´ú vagy 40 részlet
24 m´ú vagy 40 részlet
20 m´ú vagy 40 részlet
24 m´ú vagy 48 részlet

175
175
175
175
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Kategóriák

Max. id´ótartam
(perc)

M´úvek vagy
Jogdíjminimum
részletek száma
Ft/db

Zenét tartalmazó CD-ROM és videofilm
Megkezdett zenei percenként*

4
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Id´ótartam

Fizetend´ó jogdíj*

Egyéb
Írható CD
Minidiszk

36 Ft/db
50,00 Ft/db

* Fenti szerz´ói jogdíjakat 12% ÁFA terheli.

* Lejátszási id´ó.

A fenti — ÁFA nélkül közölt — jogdíjminimumok a
hangfelvétel teljes anyagának szerz´ói jogi védettségét feltételezve értend´ók (ÁFA-kulcs: 12%).
(A BIEM-IFPI nemzetközi hanfelvétel-jogosítási keretszerz´ódés hangfelvétel-kiadóira nem vonatkoznak a
fenti táblázat jogdíjtételei.)
ARTISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
***
Az ARTISJUS által megállapított szerz´ói jogdíjakat az
Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2000. január 10.

Integrált vagy változtatható kapacitású MP3-lejátszók
(pl. RIO, Yepp, Mpaxx, MPMan) 1000 Ft/egy órányi lejátszási id´ótartamú m´útárolási kapacitás.
Az MP3-típusú lejátszókhoz használható kártyák:
1000 Ft/egy órányi lejátszási id´ótartamú m´útárolási kapacitás.
Az Szjt. 20. § (2) bekezdése alapján a fenti jogdíjat az üres
kép- vagy hanghordozó gyártója, külföldön gyártott kép- vagy
hanghordozó esetén pedig a jogszabály szerint vám fizetésére
kötelezett személy köteles a forgalomba hozataltól, külföldön gyártott kép- vagy hanghordozó esetén pedig a vámkezelés befejezését´ól számított 8 napon belül az AR TISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesülethez befizetni.
ARTISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
***
Az ARTISJUS által megállapított szerz´ói jogdíjakat az
Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Budapest, 2000. január 10.
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Az ARTISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
közlemén ye
a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres
hang- és képhordozó jogdíjakról (2000.)
Az ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület a szerz´ói jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 20. § (1) és (2) bekezdése alapján
2000. január 1.—december 31-ig terjed´ó id´ótartamra a
kép-, illetve hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel az üres kép- és hanghordozókra az alábbi szerz´ói
jogdíjat állapítja meg:
Id´ótartam

Fizetend´ó jogdíj*

Audiokazetta
60 percig
90 percig
90 perc felett

17 Ft/db
20 Ft/db
25 Ft/db

Az MSZSZ-EJI és a MAHASZ, a szerz´ói jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény (Szjt.) 77. § (1) bekezdésében és 90. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak (a továbbiakban együtt:
hangfelvétel) sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely
más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetend´ó el´óadóm´úvészi és hangfelvétel el´óállítói
jogdíjakat és e felhasználások egyéb feltételeit:
1. Az el´óadóm´úvészi és hangfelvétel el´óállítói jogdíj mértéke

Videokazetta
120 percig
180 percig
195 percig
240 percig és a felett

40
50
55
69

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

Nyersanyagimport
Hanghordozó nyersanyag
Video-képhordozó nyersanyag

A M´úvészeti Szakszervezetek Szövetsége El´óadóm´úvészi
Jogvéd´ó Irodájának (MSZSZ-EJI) és a Magyar
Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) közös
jogdíjközleménye a kereskedelmi célból kiadott
hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak
sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más
hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz
közvetítéséért fizetend´ó el´óadóm´úvészi és hangfelvétel
el´óállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb
feltételeir´ól

165 Ft/1000 méter
203 Ft/1000 méter

1.1. A hangfelvételt sugárzás útján a nyilvánossághoz
közvetít´ó felhasználó, az el´óadóm´úvésznek és a hangfelvétel el´óállítójának együttesen, költségvetési támogatása
1%-ának, továbbá el´ófizet´ói díjbevételei 2%-ának, valamint reklám- és szponzorációs bevételei 4%-ának megfelel´ó együttes összeg´ú jogdíjat köteles fizetni.
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1.2. A felhasználó az 1.1. pontban meghatározott együttes
összeg´ú jogdíjat köteles fizetni akkor is, ha a hangfelvételt
nem sugárzással, hanem vezeték útján vagy bármely más
hasonló eszközzel vagy módon — ideértve a számítógépes
hálózat igénybevételét is — közvetíti a nyilvánossághoz.
1.3. A hangfelvételnek a sugárzással egy id´óben, számítógépes hálózat igénybevételével is történ´ó nyilvánossághoz közvetítéséért (,,streaming’’) a felhasználó az 1.1. pont
szerint fizetend´ó együttes összeg´ú jogdíjon felül annak
5%-át köteles fizetni.
1.4. Az 1. pontban említett reklám- és szponzorációs bevételen a bármilyen forrásból származó mindazon befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatásokat érteni kell, amelyekre az adott felhasználó beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor
hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
1.5. A 1.1.— 1.3. pontokban meghatározott jogdíj megfizetésén túl engedélyt kell kérni az érintett szerz´ók közös
jogkezel´ó szervezetét´ól is.
1.6. Az 1.1.—1.3. pontokban meghatározott jogdíj megfizetése a felhasználót nem jogosítja arra, hogy a hangfelvételt olyan módon tegye a nyilvánosság számára hozzáférhet´óvé, hogy a közönség tagjai mind az egyes hangfelvételeket, mind pedig a hozzáférés helyét és idejét egyénileg
választhassák meg (,,lehívás’’). A hangfelvétel lehívásához
engedélyt kell kérni az érintett szerz´ókt´ól, el´óadóm´úvészekt´ól és hangfelvétel el´óállítóktól.
2. A felhasználás egyéb feltételei
2.1. A felhasználás részletes feltételeir´ól az MSZSZ-EJI
és a MAHASZ, illetve a felhasználók szerz´ódésben állapodnak meg.
2.2. Ha felhasználás részletes feltételeir´ól szóló szerz´ódés másként nem rendelkezik, a felhasználó adatot köteles
szolgáltatni az 1.1.—1.3. pontokban meghatározott jogdíj
megfizetésének alapjául szolgáló bevételeir´ól, továbbá a
nyilvánossághoz közvetített hangfelvételekr´ól. A hangfelvételekr´ól a következ´ó adatokat kell közölni: a hangfelvétel címét, el´óadójának nevét, kiadójának nevét, ideértve
azt az ún. ,,label’’ nevet is, amely alatt a hangfelvétel megjelent, valamint a kiadás évét.
2.3. Ha felhasználás részletes feltételeir´ól szóló szerz´ódés másként nem rendelkezik, a jelen díjszabás szerinti
jogdíj és adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a negyedévet követ´ó hónap 15. napjáig esedékes.
3. A jogdíjközlemény alkalmazásának id´óbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2000. január
1. napjától december 31. napjáig érvényesek.
MSZSZ-EJI

MAHASZ
***

A Jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyom:
Budapest, 2000. január 10.
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere
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A HUNGART
Vizuális M´úvészek Közös Jogkezel´ó Társasága Egyesület
díjszabása
A HUNGART Vizuális M´úvészek Közös Jogkezel´ó Társasága Egyesület képz´ó-, ipar- és fotóm´úvészek szerz´ói jogainak kollektív kezelésére létrejött szervezet. Tevékenységének alapjait az 1969. évi III. törvény a szerz´ói jogról
a 146/1996. (IX. 19.) Korm. rendelet, az 5/1997. (II. 12.)
MKM rendelet rendelkezései, illetve a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter nyilvántartásba vétele teremtette meg.
Egy adott — jelen esetben képz´ó-, ipar- vagy fotóm´úvészeti — alkotás szerz´ójének kizárólagos joga, hogy m´úve tekintetében annak felhasználásáról döntsön, illetve jogdíjigényét
érvényesítse. Azonban a kommunikációs és terjesztési technikák óriási fejl´ódése révén elkerülhetetlenné vált, hogy ezen
jogosultságot másnak — egy kizárólag erre a célra létrejött
szervezetnek — átengedje, hogy az a nevében eljárjon.
A HUNGART — a magyar szerz´ókön túlmen´óen —
kölcsönös képviseleti szerz´ódések révén képviseli Franciaország, Belgium, Németország, az Amerikai Egyesült Államok,
Oroszország, Olaszország, Svájc, Dánia, Lettország, Litvánia, Spanyolország, Lengyelország és Hollandia számos m´úvészének szerz´ói jogait is. Eltér´ó rendelkezés hiányában a
képz´ó-, ipar- és fotóm´úvészet alkotásainak bármely felhasználása (amennyiben az a hatályos szerz´ói jogi rendelkezések
értelmében jogdíjköteles) a HUNGART, illetve egyes esetekben a jogosult el´ózetes hozzájárulásához kötött, különösen reklám-, illetve hirdetési célokra történ´ó felhasználás
esetén. A jogdíj mértéke els´ósorban a felhasználás jellegének, terjedelmének függvénye és/vagy általános tarifaként
vagy egyedi szerz´ódés keretében kerül meghatározásra.
A HUNGART által képviselt szerz´ók névjegyzéke beszerezhet´ó a Társaság székhelyén.
A következ´ókben részletezett jogdíjtarifák megállapítása a szerz´ói jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90. §-án,
illetve a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter nyilvántartásba vételén — melyet a Magyar Közlönyben hozott nyilvánosságra —, illetve jóváhagyásán alapul. Ezen díjszabás
kizárólag a HUNGART közrem´úködésével történ´ó jogosítások tekintetében érvényes. Amennyiben a szerz´ó vagy
más jogosult közvetlenül ad engedélyt a felhasználásra,
úgy ezen tarifák nem kötelez´ó érvény´úek.
A felhasználások engedélyezése, illetve a számlák kiállítása a HUNGART székhelyén történik (1051 Budapest,
Báthory u. 10.).
Jelen általános szerz´ódési feltételek 2000. január 1-jén
lépnek hatályba és 2000. december 31-ig érvényesek.
A kés´óbbiekben részletezett díjak nem tartalmazzák a
megfizetend´ó 12%-os ÁFA-t.
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

1. A felhasználásokhoz történ´ó jogosítás (a továbbiakban: jogosítás) általános szabály szerint írásos kérelem
alapján történik, a felhasználást megel´óz´óen. A felhasználást követ´ó kérelmek nem mentesítenek azon kártérítési
kötelezettség alól, amely a jogdíj összegét meghaladja. A

184

MAGYAR KÖZLÖNY

jogosítás kérésének alapdíja: 1000 Ft. Amennyiben a kérelmez´ó engedélyt kap a felhasználásra, azonban ez egy
éven belül nem történik meg, úgy elveszíti ezen jogosultságot. A befizetett, kérelmenkénti 1000 Ft-os díj — a
kezelési költségek fejében — nem jár vissza.
2. A HUNGAR T által kapott jogosítás kizárólag az abban
megnevezett szerz´ó, ott megjelölt m´úvének felhasználására
jogosít. Azon fotóm´úvészeti alkotások felhasználásához, melyek más m´úalkotást ábrázolnak, egyedileg, mindkét alkotás
tekintetében szükséges a jogosítást beszerezni.
3. A felhasználás engedélyezése általában egyszeri alkalomra, az ott megjelölt formában és terjedelemben történ´ó
megjelentetésre vonatkozik.
4. A díjszabásban megjelölt példányszámok a kinyomtatott, illetve nyomtatásra szánt példányokra vonatkoznak,
illet´óleg a terjedelem a mindenkori kiadvány szedéstükréhez igazodik.
5. A megállapított példányszámon felüli példányokhoz
újabb jogosítás beszerzése szükséges, amely könyvek esetében csak különösen indokolt esetben tagadható meg.
Amennyiben ez nem történne meg, úgy a felhasználó elveszít minden esetleges kedvezményhez való jogot, illetve a
díjjal azonos mérték´ú pótdíj megfizetésére lesz kötelezett.
6. Minden olyan felhasználás, amely személyhez f´úz´ód´ó
jogokat érint(het), minden esetben kifejezett hozzájárulást igényel, amelyet a HUNGART szerez meg a jogosulttól. Különösen olyan feldolgozások, átdolgozások és reprodukálások esetén, mint
— a háromdimenziós kiadványok,
— olyan nyomtatványok, melyek hordozója a szokásostól (papír) jelent´ósen eltér,
— olyan alapanyagokra történ´ó nyomás, mint pl. textília, üveg, cserép stb.,
— amelyek valamely m´úalkotást valamely termékkel,
eseménnyel, szolgáltatással vagy céggel közvetlen kapcsolatba hoznak (a továbbiakban: reklám).
Amennyiben a jogosult megtagadja hozzájárulását, úgy
a HUNGART-nak sem áll jogában jogosítást adni.
7. A felhasználásra jogosított köteles a felhasználás során megfelel´ó helyen az alkotó nevét, a m´ú címét és a
HUNGART  jelet feltüntetni, illet´óleg utalni minden
olyan személyre, aki a jogosítás folyamatában részt vett.
Gy´újteményes m´úvek esetén is egyértelm´ú módon kell a
jogok forrását feltüntetni. Amennyiben a felhasználó ezen
kötelezettségeit megszegné, úgy a tarifa 100%-nak megfelel´ó pótdíjat köteles megfizetni.
8. Minden olyan m´ú tekintetében, ahol azt a felhasználás során nyilvánosságra hozzák, legalább 2 példányt a
HUNGART részére át kell adni. (Iskolai oktatás célját
szolgáló m´úvek esetén elegend´ó 1 példány). Olyan kivételes esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasználás nem áll
arányban a költségével, megállapodásra van lehet´óség.
Ilyenkor azonban a HUNGART minden egyes t´óle beszerzett jogosítás után egy nyomdai példányra tarthat igényt.
9. Mind a HUNGART, mind az egyéb szerz´ói jogi jogosultak a felhasználótól olyan áron szerezheti be a kész
m´úvet, amely az el´óállítás költségeit fedezi. Viszonteladásra egyikük sem jogosult.
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10. Jogosulatlan, illet´óleg a megengedett példányszámon felüli felhasználások minden esetben a jogdíj
100% ának megfelel´ó pótdíj megfizetésének kötelezettségét vonják maguk után.
11. Ezen díjszabási szabályzat által biztosított kedvezmények csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a
jogosítást a felhasználó a HUNGART-tól, a felhasználást
megel´óz´óen beszerezte.
12. Minden címoldalon történ´ó felhasználás esetén a
jogdíj 100%-ának megfelel´ó pótdíjat kell megfizetni.
13. Ezen díjszabás meghatározása során figyelembe vettük a felhasználók érdekvédelmi szerveinek véleményét,
illet´óleg azt a nemzeti és kulturális örökség minisztere
hagyta jóvá.

KÜLÖNÖS

RENDELKEZÉSEK
Újságok

Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért, a szerz´ói jogi törvény értelmében újságokban:

Nyomtatási példányszám
az alábbi darabszámig

Els´ó utánnyomás —
Oldalnagyság
1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

forintban

25 000

3 500

5 250

7 000

50 000

4 500

6 750

9 000

100 000

6 000

9 000

12 000

200 000

7 500

11 250

15 000

200 000 felett

9 000

13 500

18 000

Pótdíjak:
1. Színes lenyomatért 50% pótdíj fizetend´ó.
2. A címoldalon való alkalmazásért 100% pótdíj fizetend´ó.
Feltételek:
1. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni, ennek elmulasztása esetés 100%-os pótdíj kerül felszámításra.
2. A HUNGART  jelet és a szerz´ó nevét minden
esetben fel kell tüntetni.
3. Az alkotások magazin mellékletekben történ´ó megjelentetését a folyóiratokra vonatkozó tarifa szerint kell
elszámolni.
4. Megbízás keretében végzett munkáért fizetend´ó díjazásokhoz egyedi megállapodás szükséges a szerz´ókkel.
5. M´úvészeti alkotások fényképeinél e tarifa tekintetében a fotósok jogai egyenl´óek a m´úvészek jogaival. Egyebekben a törvényes rendelkezések érvényesek.
6. Ugyanabban a médiumban történ´ó ismétlés esetén
25% engedményt kell adni.
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Fekete-fehér

Folyóiratok
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért folyóiratokban:
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ábraformátum:
Oldalnagyság

Példányszám az alábbi
darabszámig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

2/1-ig

forintban

Fekete-fehér kép:
Oldalnagyság
Példányszám az alábbi
darabszámig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

2/1-ig

forintban

10 000

4 000

6 000

8 000

12 000

25 000

5 500

7 500

11 000

16 500

50 000

7 000

9 500

14 000

21 000

100 000

8 500

10 500

17 000

25 500

250 000

10 000

13 500

20 000

30 000

250 000 felett

11 500

15 500

23 000

34 500

Színes kép: a fekete-fehér kép ára +50%.
Pótdíjak és kedvezmények:
1. Felhasználás a címoldalon vagy a hátoldalon 100%-os
pótdíjjal jár.
2. Az egyéb folyóiratokban megjelentetett képekért,
melyeket egy vállalat image- vagy reklámcéljaira adtak ki,
100%-os pótdíj kerül felszámításra.
3. M´úvészeti folyóiratokban elhelyezett képek után
25%-os engedményt kell adni.
4. 24 cm2-ig terjed´ó felület´ú képekért 40%-os általános
engedmény jár az 1. oldalas ár után, alkotásonként azonban legalább 4800 Ft kerül felszámításra.
5. DIN A 5-nél nem nagyobb formátumú folyóiratokban
történ´ó közzétételért 25%-os általános engedmény jár.
Feltételek:
1. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni, ennek elmulasztása esetén 100%-os pótdíj kerül felszámításra.
2. A HUNGART  jelet és a szerz´ó nevét minden
esetben fel kell tüntetni.
3. Az els´ó ízben történ´ó nyilvánosságra hozatal céljából
végzett munkákért fizetend´ó díjazásokhoz egyedi megállapodások szükségesek a szerz´ókkel.
4. M´úvészeti alkotások fényképeinél e tarifa tekintetében a fotóm´úvészek jogai azonosak a m´úvészek jogaival.
Egyebekben a törvényes rendelkezések érvényesek.

Könyvek — Brossúrák
Alaptarifák
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében könyvekben és brossúrákban:

1 500

3 000

4 500

6 000

9 000

3 000

3 750

5 625

7 500

11 250

5 000

4500

6 750

9 000

13 500

7 500

5 250

7 875

10 500

15 750

10 000

6 000

9 000

12 000

18 000

15 000

7 000

10 500

14 000

21 000

20 000

8 000

12 000

16 000

24 000

30 000

9 000

13 500

18 000

27 000

50 000

10 000

15 000

20 000

30 000

75 000

11 000

16 500

22 000

34 000

100 000

12 000

18 000

24 000

36 000

minden további 10 000

+ 10 000

Színes ábraformátum: a fekete-fehér ábraformátum ára
+ 50%.
Lásd kés´óbb a reklám-brossúrákat is.
I. Feltételek a jogokról való lemondáshoz
könyveknél és brossúráknál
Utánnyomások
A HUNGART engedélye csak a kiadó által megnevezett publikációra terjed ki, a megadott példányszámban.
Amennyiben egy meghatározott példányszámra szóló
reprodukciós engedély megadása után a m´ú megjelenése
utáni 24 hónapon belül további példányok utánnyomására
vagy a nyomtatás megkezdésére kerül sor, akkor ez abban
az esetben számít engedélyezettnek, ha az emelést el´ózetesen a HUNGART-nak bejelentették, és a különbözeti
összeget a példányszámfokozaton belül befizették.
Minden nem engedélyezett példányszám után a
HUNGART az alaptarifa mellett 100%-os bírságot számít
fel.
II. Pótdíjak — engedmények
(az alaphonoráriumból számítva)
1. Borítóoldal vagy véd´óborítás
— Egy nem illusztrált nyomdai termék borítójához
vagy hátoldali borítójához történ´ó illusztráció felhasználása esetén a bels´ó részben történ´ó felhasználás árának
200%-a kerül pótdíjként felszámításra.
— Egy illusztrált nyomdai termék borítójához vagy
hátoldali borítójához történ´ó illusztráció felhasználása
esetén a bels´ó részben történ´ó felhasználás árának 100%-a
kerül pótdíjként felszámításra.
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— Borító újbóli felhasználása esetén a bels´ó részben
50% engedményt kell adni.
2. Eredeti zsebkönyvek, eredeti f´úzött kiadások és kisalakú könyvek.
Eredeti zsebkönyvekben, eredeti f´úzött kiadásokban és
kisalakú könyvekben elhelyezett illusztrációk esetén (melyek 12× 17 cm-nél kisebbek) a könyvekre alkalmazandó
tarifa 25%-át kitev´ó engedményt kell adni. A kiszámítás
alapját a példányszám képezi.
3. Eredeti zsebkönyvekben lev´ó illusztrációknál, melyek
20-nál több ábrát tartalmaznak olyan szerz´ókt´ól, akiknek
jogait a HUNGART kezeli, a könyvekre alkalmazandó
tarifa 35%-át kitev´ó engedményt kell adni.
4. Magyarázó szövegek nélküli m´úvészeti alkotások és
fényképek közzétételéhez könyvekben, melyek a szokásos
könyvformátumot (40× 30 cm) túllépik, kivéve a m´úvészeti katalógusokat, valamint gy´újt´ómappákat, külön megállapodás szükséges.
5. A levelez´ólapkönyvek elszámolása a ,,levelez´ólapok’’
tarifának megfelel´óen történik.
6. Kis példányszámú m´úveknél, melyekben olyan szerz´ók legalább 10 illusztrációja van, akiknek jogait a
HUNGART képviseli, az alább tarifa érvényes:
Fekete-fehér

ábraformátum:
Oldalnagyság

Példányszám az alábbi
darabszámig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

2/1-ig

forintban

500

900

2 500

3 300

5 000

1000

1 600

5 000

6 000

10 000

Színes ábraformátum: a fekete-fehér ábraformátum ára
+50%.
III. Licenckiadások
1. Zsebkönyvlicencek
Zsebkönyvkiadások licencátengedése esetén a könyvekre alkalmazandó tarifa 60%-át kitev´ó engedményt kell
adni. A kiszámítás alapját a zsebkönyv-példányszám képezi. További kedvezményekre lehet´óség a II. 2. és II. 3. pontokban biztosítottakon túl nincs.
2. Idegen nyelv´ú kiadványok — Külföldi licencek
Amennyiben a kiadás a Magyarországon történt megjelenés után 5 éven belül idegen nyelveken megjelenik, akkor az egyes kiadások a magyar kiadással együtt teljes
példányszámként számolhatók el.
A magyar kiadás engedélyezése utáni három év lejárta
utáni felhasználás esetén a külföldi licenc engedélyezésének id´ópontjában érvényes tarifa kerül alkalmazásra.
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IV. Különleges rendelkezések
1. O lyan m´úveknél, melyeket túlnyomórészt egyetlen
szerz´ó illusztrált, az el´óbbi tarifák helyett a díjazási
igények százalékos kiegyenlítése lehetséges, mely a bolti
eladási árhoz igazodik. Ehhez külön megállapodás szükséges.
2. Enciklopédiák
Enciklopédiák és más, hasonlóképpen tömegesen illusztrált m´úvek esetén minden ábrára, mely 1/8 oldalnál
kisebb, átalány honoráriumra vonatkozó megállapodás lehetséges.
Ez a honorárium 200 000-es példányszámig terjed´ó kiadásig 3000 Ft-ot tesz ki. Minden ábrázolt lexikális m´ú
kiadását a HUNGART-nak a példányszám nagyságának
megadásával be kell jelenteni. Ha a példányszám a
200 000-et túllépi, a honorárium ismét esedékessé válik.
3. Kiállítási katalógusok
a) Megengedhet ´ó m´úvészeti alkotások díj- és engedélymentes reprodukciója olyan katalógusok céljára, melyet kiállítás keretében terjesztenek. El´ófeltétel az, hogy
a m´úvészeti alkotásokat a kiállításon mutassák be az Szjt.
értelmében. Leltárkatalógusok nem tartoznak ezen értelmezés alá.
b) Ha a katalógusokat a kiállítás bezárása után a kiállítási intézet vagy a kiállítás tartama alatt vagy után a
kiállításon kívül a kereskedelem kívánná terjeszteni, akkor
ehhez a HUNGART útján el´ózetes írásbeli engedély szükséges. Alkalmazandó a könyvekre és brossúrákra egyébként érvényes tarifa. A kiszámítás alapjául a kereskedelem
részére megállapított példányszám szolgál.
A II. 6. szerinti tarifa csak akkor alkalmazható, ha a
teljes példányszám, beleértve a katalógus-példányszámot
1000 példány alatt van.
4. Üzleti jelleg´ú nyomdai termékek
Az image-brossúrák, üzleti jelentések, vállalatokért
vagy vállalatoktól való emlékkönyvek és hasonló iratok,
továbbá könyvek és brossúrák, melyek nem a kiadók saját
reklámjait szolgálják, és amelyek nagy részben reklámokat
tartalmaznak, a reklám-brossúrákra vonatkozó tarifa szerint kerülnek elszámolásra.
5. Tájékoztatás
a) A jogosítás minimális ára 1000 Ft publikációnként.
b) A IV. Fejezet 1—4 kategóriákon belül csak egy engedmény vehet´ó igénybe.
c) Minden közzétételnél meg kell adni a HUNGART 
jelet és a szerz´ó nevét.

Naptárak
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért naptárakban:
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A) Plakátok:

Fekete-fehér/színes:
Ábraformátum
Példányszám az alábbi
darabszámig

DIN
A5-ig

Ábraformátum

DIN A5 DIN A4 DIN A3

Példányszám az alábbi
darabszámig

DIN
A2-ig

DIN
A1-ig

forintban

DIN
A0-ig

afelett
2 m2-ig*

forintban

2 000

6 000

8 000

10 000

12 000

100:

30 000

45 000

60 000

75 000

3 000

8 000

10 000

12 000

15 000

250:

45 000

65 000

85 000

120 000

5 000

10 000

12 000

14 000

20 000

500:

60 000

90 000

120 000

150 000

7 500

12 000

15 000

18 000

25 000

1 000

80 000

120 000

160 000

200 000

10 000

14 000

18 000

22 000

30 000

2 000

100 000

150 000

200 000

250 000

25 000

17 000

21 000

26 000

35 000

3 000

120 000

180 000

240 000

300 000

50 000

19 000

25 000

32 000

40 000

100 000

22 000

29 000

37 000

45 000

minden
további 1000

250 000 felett

24 000

32 000

40 000

48 000

Pótdíjak/kedvezmények:
1. M´úvek reprodukciójához reklámozás céljára készült
naptárakban minden egyes esetben a jogok birtokosának
hozzájárulása szükséges. Ezért az érdekl´ódésben kifejezetten utalni kell a naptár reklámként tervezett felhasználására. Amennyiben a jogok birtokosai mást nem írnak el´ó,
a reklámnaptárra a fenti tarifákon felüli 50%-os pótdíj
kerül kiszabásra.
2. Napos naptárakra (1 lap/nap) 20% árengedményt kell
adni, heti naptárakra (1 lap/ hét) pedig 10% árengedményt
a fenti tarifákból.
3. Borítón történ´ó illusztráció esetén 100%-os pótdíj
fizetend´ó. A borítón történ´ó illusztrációnak a bels´ó részben történ´ó újrafelhasználásakor a bels´ó részben való felhasználásra 50% engedményt kell adni.
Feltételek:
1. A közzétételi engedélyt minden egyes naptári lapra a
felhasználás el´ótt be kell szerezni.
2. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni.
3. Naptárak kicserélhet´ó kalendáriummal vagy naptárak állandó kalendáriummal a különnyomatokra érvényes
tarifákkal kerülnek elszámolásra.
4. A HUNGART  jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes naptári lapon fel kell tüntetni.
5. Kívánságra az engedélyezéshez egy próbanyomatot
kell a HUNGART részére bemutatni.

+10%

* Nagyobb plakátfelületekhez lásd a tarifát reklám- és dekorációs célokra.

Kedvezmények:
Ha a rendezvénynél, melyet a plakát hirdet, egy, a m´úvész m´úveit bemutató kiállításról van szó, akinek a m´úve
a plakáton ábrázolva van, 60%-os kedvezményt kell adni.
Ha a rendezvénynél valamely más kulturális rendezvényr´ól
van szó (színház, hangverseny, felolvasás stb.), a kedvezmény nagysága 40%.
Feltételek:
1. Amennyiben a meghatározásban megnevezett célokra fel nem használt bizonyos számú plakát eladásra kerül,
akkor erre a visszamaradt darabszámra az eladásra szánt
különnyomatokra vonatkozó tarifa érvényes
2. A képz´óm´úvészet valamely alkotásának plakátként történ´ó minden egyes felhasználásához a jogok birtokosának
el´ózetes hozzájárulása szükséges. A jogok átruházásnak terjedelme és id´ótartalma szerz´ódésben kerül rögzítésre.
3. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni. Ennek elmulasztása esetén a honoráriumhoz 100%-os pótdíj kerül
felszámításra.
4. Az eredeti példányon történ´ó minden változtatáshoz
(szín, kivágás, arány, szöveg benyomtatása stb.) el´ózetes
megállapodás szükséges.
5. A HUNGART  jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes lapon vagy felületen fel kell tüntetni.
6. Kívánságra az engedélyezéshez egy min´óségi mintát a
HUNGART részére be kell mutatni.
B) Eladásra szánt különnyomatok
M´únyomatok, poszterek, mininyomtatványok, eladási
plakátok stb.):

Különnyomatok
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében különnyomatként (plakátok, poszterek, m´únyomatok
stb.):

Ábraformátum
Példányszám
az alábbi
darabszámig

DIN
A4-ig

DIN
A3-ig

DIN
A2-ig

DIN
A1-ig

DIN
A0-ig

60 000

80 000

forintban

100—1000

10 000

20 000

40 000
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Ábraformátum

Példányszám
az alábbi
darabszámig

DIN
A4-ig

DIN
A3-ig

DIN
A2-ig

DIN
A1-ig

DIN
A0-ig

forintban

2 000

12 000

25 000

50 000

70 000

90 000

3 000

15 000

30 000

60 000

90 000

120 000

minden
további 1000

+10%

Feltételek:
1. A képz´óm´úvészet valamely alkotásának különnyomatként történ´ó minden egyes felhasználásához a jogok
birtokosának el´ózetes hozzájárulása szükséges.
2. A jogok átruházásának terjedelme és id´ótartalma
szerz´ódésben kerül rögzítésre, mely megnevezi a felhasználó által elvárt áltagos végfelhasználói árat is. A fenti
tarifáknál megadottaknál nagyobb formátumok esetén külön megállapodás szükséges.
3. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni. Ennek elmulasztása esetén a honoráriumhoz 100%-os pótdíj kerül
felszámításra.
4. Az eredeti példányon történ´ó minden változtatáshoz
(szín, kivágás, arány, szöveg benyomtatása stb.) el´ózetes
megállapodás szükséges.
5. A HUNGART © jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes naptári lapon fel kell tüntetni.
6. Kívánságra az engedélyezéshez egy min´óségi mintát a
HUNGART részére be kell mutatni.
7. Portfoliók és hasonló, zárt körben terjesztett különnyomatok után kedvezmény jár. Ez ötnél több olyan
ábra esetén, melynek szerz´ójét a HUNGART képviseli
15%, több, mint 10 ilyen jelleg´ú ábra esetében 25%.

Példányszám
az alábbi darabszámig

Forintban

10 000

50 000

25 000

80 000

minden további megkezdett
10 000

Feltételek:
1. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni. Ennek elmulasztása esetén a honoráriumon felül 100%-os pótdíj kerül
felszámításra.
2. Az eredeti példányon történ´ó minden változtatáshoz
(szín, kivágás, arány, szöveg benyomtatása stb.) el´ózetes
megállapodás szükséges.
3. A HUNGART © jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes lapon fel kell tüntetni.
4. Kívánságra az engedélyezéshez egy min´óségi mintát a
HUNGART részére be kell mutatni.
5. Ha a levelez´ólap formátuma DIN A 6-nál nagyobb, a
HUNGART a minimális díj dupláját számítja fel.
6. Ha a formátum DIN A 5-nél nagyobb, akkor a mininyomtatvány-tarifa érvényes.
7. Összehajtható lapok esetén 50% pótdíj kerül felszámításra.
8. Reklámnyomatok után az össztarifára 50% pótdíj
kerül felszámításra.
9. Levelez´ólapkönyvek, leporellók és hasonló, csak zártan eladott levelez´ólap-összeállítások után engedmény jár.
Ez 5-nél több ábra esetén, melyeknek
a HUNGAR T képviseli az alábbi mérték´ú:
10-nél több ilyen jelleg´ú ábránál
20-nál több ilyen jelleg´ú ábránál
30-nál több ilyen jelleg´ú ábránál

szerz´óit
15%
25%,
40%,
50%.

Diák, ektakrómok, overhead-projektorfóliák

Levelez´ólapok
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási
célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében.
A díj a felhasználó által elvárt és a HUNGART részére
megadott bolti eladási ár 12%-át teszi ki. Egyedi levelez´ólapoknál azonban legalább az alábbi díjak kerülnek felszámításra:
Fekete-fehér/színes:
Példányszám
az alábbi darabszámig

2000/5. szám

Forintban

Példányszám
az alábbi darabszámig

Forintban

100

8 000

250

14 000

500

20 000

1 000

40 000

2 000

80 000

3 000

110 000

5 000

160 000

500

12 000

1 000

15 000

2 000

20 000

3 000

27 000

Feltételek:
1. Az engedélyt az alkalmazás el´ótt kell beszerezni.

5 000

34 000

2. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni.

7 500

42 000

3. A HUNGART © jelet megfelel´óen fel kell tüntetni.

minden további
megkezdett 1000

12 000

2000/5. szám
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4. Kívánságra az engedélyezéshez egy min´óségi mintát a
HUNGART részére be kell mutatni.
5. Képsorozatoknál, melyekben legalább 10 reprodukciója van olyan szerz´óknek, akiknek jogait a HUNGART
képviseli, 25% engedmény jár.
6. Az iskolai vagy egyházi használatra szolgáló képsorozatoknál 25% kedvezményt kell adni.

Hanghordozótokok — Kazettacsomagolások
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében:
Példányszám

Ábrahordozó

4000-ig

10 000-ig

20 000-ig

minden
további
megkezdett
10 0000
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2. Monografikus videokazetták esetében, melyek túlnyomórészt egyetlen szerz´óvel foglalkoznak, külön megállapodás szükséges.
3. Amennyiben a videokazetta borítója az ábrás rész
tekintetében Magyarországon változatlan formában 5
éven belül, idegen nyelven is megjelenik, úgy az egyes
kiadások az eredeti kiadással közös kiadásként számolhatók el.
A magyar kiadás engedélyezése utáni 3 év lejártát követ´ó felhasználás esetén a külföldi engedély megadásának
id´ópontjában érvényes tarifa kerül alkalmazásra.
A felhasználási engedély 10 év után jár le, amennyiben
nem lett kifejezetten megújítva.
Engedmények:
1. A kizárólag fekete-fehér reprodukciókat tartalmazó
kazetták után 20% engedmény jár.
2. A kizárólag oktatási célokra rendelt kazettákra meg
lehet állapodni további engedményben.

forintban

Single — egyedi

40 000

100 000

200000

+10%

LP — nagylemez

40 000

100 000

200 000

+10%

40 000

100 000

200 000

+10%

Hangkazetta
CD-Compact Disc

Két ábrahordozón történ´ó egyidej´ú megjelenés esetén
20% kedvezmény, három vagy több ábrahordozón történ´ó
egyidej´ú megjelenés esetén 30% kedvezmény jár.
Videokazetta-tokokra lásd a videokazetta-tarifákat.
Feltételek:
1. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni. Ennek elmulasztása esetén 100% pótdíj kerül felszámításra.
2. Az eredeti példányon történ´ó minden változtatáshoz
(szín, kivágás vagy arány) el´ózetes megállapodás szükséges.
3. A HUNGART  jelet megfelel´óen fel kell tüntetni.
4. Kívánságra az engedélyezéshez egy min´óségi mintát a
HUNGART részére be kell mutatni.

Videokazetta- és más hasonló tárolók borítói
Tarifa képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében.
1. A tarifadíj a videokazetta borítójának a m´úvészeti
alkotások reprodukciói által elfoglalt részeire vonatkozóan az alábbi:
— 1000 darabig terjed´ó példányszámig:
7%
— 1000 darabot meghaladó példányszám esetén: 9%
a kiadó nettó eladási árára vonatkoztatva, melyet minden esetben a HUNGART-tal egyedi szerz´ódésben kell
rögzíteni.

Feltételek:
1. A közzétételi engedélyt a felhasználás el´ótt be kell
szerezni.
2. Az engedély megadásával részletfizetés válik esedékessé. Egyebekben az elszámolás a kiadón keresztül évente, az év végén történik az eladott példányok alapján.
3. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni.
4. A HUNGART  jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes alkalommal fel kell tüntetni.
5. Minden képhordozóról beleértve a csomagolást, két
komplett bizonylati példányt kell beszolgáltatni.

Adatbankok
A képz´óm´úvészeti és fényképészeti alkotások elektronikus adatbankokba vagy egyéb digitalizált képes tárolókba történ´ó felvételének díja m´úvenként 1000 Ft. Tudományos és kutatási célokra 50%-os engedmény jár.

Videovetítések
A képz´óm´úvészet és fényképészet elektronikusan tárolt
m´úvei nyilvánosan hozzáférhet´ó képerny´ókön való megjelenítésének díja (100 cm-es képerny´óátmér´óig) évente
képerny´ónként 5000 Ft.
Ehhez el´ófeltétel, hogy a képi tartalmak tárolásának jogát
a felhasznált elektronikus tároló médiumban (adatbank,
CD-ROM stb.) el´ótte megszerezzék a HUNGAR T-tól.
A nagyobb képerny´ók (100 cm-en felüli átmér´ó), valamint videokivetítések és hasonló eljárások nagyobb néz´ói
kör részére külön megállapodás szerint kerülnek elszámolásra.
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Különnyomat-kinyomtatás

Ábraformátum — Oldalnagyság

Valamely képz´óm´úvészeti vagy fényképészeti alkotás
minden különnyomati kinyomtatásához bármely elektronikus tárból a HUNGART kifejezett engedélyére van
szükség.
Amennyiben a képi tartalomnak az adatbankba vagy az
elektronikus tárba való betárolásához a jogot el´ózetesen a
HUNGART-tól megszerezték, az egyedi engedély helyettesíthet´ó a sokszorosító gép üzemeltet´ójével kötött általános megállapodással.

CD-ROM
A képz´óm´úvészeti és fényképészeti alkotások tárolásának díja CD-ROM-ra alkotásonként az alábbi:
A CD példányszáma
az alábbi darabszámokig

2000/5. szám

Példányszám az alábbi
darabszámig

1/4

1/2

1/1-ig

forintban

10 000

15 000

20 000

25 000

50 000

20 000

25 000

32 000

100 000

25 000

32 000

40 000

minden további
100 000

15 000

20 000

25 000

Pótdíjak:
A címoldalon lev´ó ábrák esetében a pótdíj 50%.
Engedmények:
Amennyiben az ábra egy publikációra való utalással
összefüggésben történik, mely tartalmazza ezt az ábrát,
akkor a fenti tételek 50%-kal mérsékl´ódnek.
Feltételek:
1. Minden reklámra történ´ó felhasználáshoz a jog birtokosának hozzájárulása szükséges, melyet a felhasználás
el´ótt kell beszerezni.

Forintban

3 000

8 000

5 000

10 000

7 500

13 000

10 000

16 000

15 000

20 000

20 000

25 000

minden további megkezdett
5 000

3. Az eredeti példány minden megváltoztatásához (szín,
kivágás vagy arány) el´ózetes megállapodás szükséges.

2 500

4. A HUNGART © jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes alkalommal fel kell tüntetni.

2. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni. Ennek elmulasztása esetén a honoráriumhoz 100%-os pótdíj kerül
felszámításra.

Ezen díj megfizetésével a felhasználó megszerzi azon
jogot is, hogy a CD-ROM el´óállítása céljából az alkotás
egy másolatát digitális formában el´óállítsák.
Amennyiben a CD több, mint 25 olyan képz´óm´úvészeti
alkotást vagy fényképet tartalmaz, melyek jogait a
HUNGART kezeli, akkor a 25-ös számot meghaladó számú alkotások után 25% kedvezmény jár. Amennyiben az
alkotások száma meghaladja a 100-at, akkor a 100-on felüli
alkotások után ez a kedvezmény 60%, míg az 1000 darabon
felüli alkotások után a kedvezmény mértéke 80%.

5. Szükség szerint a HUNGART részére egy mintapéldányt el kell juttatni bemutatás céljából.
6. A képz´óm´úvészet és fényképészet alkotásainak felhasználásához reklámeszközökön, felragasztós plakátokon, gombokon, m´úanyagzacskókon stb. külön megállapodás szükséges.
7. Egyedi esetekben eltér´ó tarifákban lehet megállapodni.
Programfüzetek

Reklámbrossúrák — Prospektusok — Reklámeszközök
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében:
Ábraformátum — Oldalnagyság
Példányszám az alábbi
darabszámig

1/4

1/2

Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében:
Ábraformátum — Oldalnagyság
Példányszám az alábbi
darabszámig

1/4

1/1-ig

forintban

1/2

1/1-ig

forintban

1 000

4 000

5 500

7 000

1 000

6 000

8 000

10 000

5 000

7 000

8 000

10 000

2 000

8 000

12 000

15 000

10 000

9 000

12 000

15 000

5 000

10 000

15 000

20 000

50 000 felett

12 000

16 000

20 000
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Pótdíjak:
1. A címoldalon lev´ó ábrák esetében a pótdíj 50%.
2. Kulturális intézmények programfüzeteinél a kedvezmény 40%.
Feltételek:
1. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni. Ennek elmulasztása esetén a honoráriumhoz 100%-os pótdíj kerül
felszámításra.
2. A HUNGART  jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes alkalommal fel kell tüntetni.
3. Kívánságra az engedélyezéshez egy min´óségi mintát a
HUNGART részére be kell mutatni.
Reklámhirdetések
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében:
Színes ábraformátum — Oldalnagyság
Példányszám az alábbi
darabszámig

1/4

1/2

8 000

10 000

12 500

50 000

15 000

20 000

25 000

100 000

20 000

30 000

35 000

250 000

32 000

41 000

50 000

minden további
megkezdett 100 000

20 000

30 000

35 000

Pótdíjak/engedmények:
Valamely publikáció címoldalon vagy a hátoldalon való
felhasználása esetén 50% pótdíj kerül felszámításra.
Feltételek:
1. A közzétételi engedélyt a felhasználás el´ótt kell beszerezni.
2. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni.
3. A HUNGART  jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes alkalommal fel kell tüntetni.
4. Kívánságra az engedélyezéshez egy min´óségi mintát a
HUNGART részére be kell mutatni.

Reprodukciók reklám- és dekorációs célokra (vásárok,
kirakatok, óriásplakát-felületek stb.)
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében:
Ábraformátum
Felület a következ´ó m2-nagyságig
3

5

10 felett

60 000

80 000

forintban

1

20 000

40 000

Darabszám

1

3

5

10 felett

forintban

10-ig

30 000

60 000

90 000

14 0000

50-ig

45 000

90 000

135 000

180 000

3 000

6 000

9 000

12 000

minden további
megkezdett 10

Feltételek:
1. A szerz´ót kifejezetten meg kell nevezni. Ennek elmulasztása esetén a honoráriumhoz 100% pótdíj kerül felszámításra.
2. A HUNGART  jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes alkalommal fel kell tüntetni.
3. Kívánságra az engedélyezéshez egy min´óségi mintát a
HUNGART részére be kell mutatni.

Bélyegek

10 000

1

Ábraformátum
Felület a következ´ó m2-nagyságig

1/1-ig

forintban

Darabszám
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Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében.
A díj meghatározása bélyegeken minden esetben egyedi
szerz´ódéses megállapodást igényel.
Feltételek:
1. Egy képz´óm´úvészeti alkotás bélyegként történ´ó felhasználásához minden esetben a jogok birtokosának hozzájárulása szükséges.
2. A jogok átruházásának terjedelmét és id´ótartamát
szerz´ódésben kell szabályozni.
3. A szerz´ót el´ózetes megállapodásnak megfelel´óen kifejezetten meg kell nevezni. Ennek elmulasztása esetén a
honoráriumhoz 100%-os pótdíj kerül felszámításra.
4. Az eredeti példány minden megváltoztatáshoz (szín,
kivágás, arány, szöveg benyomtatása stb.) el´ózetes megállapodás szükséges.
5. A HUNGART  jelet és a szerz´ó nevét megfelel´óen
minden egyes alkalommal fel kell tüntetni.
6. Kívánságra az engedélyezéshez egy min´óségi mintát a
HUNGART részére be kell mutatni.

Textíliákon, b´órön és hasonló anyagokon történ´ó
felhasználás
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében.
A díj a bolti végs´ó eladási ár százalékos arányában
kerül megállapításra és a bolti végs´ó eladási ár 20% -át
teszi ki. Amennyiben a bolti végs´ó eladási ár nincs rög-
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Az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal
elnökének

zítve, akkor a HUNGART és a felhasználó közötti szerz´ódéses engedélyezésben egy átlagos bolti végs´ó eladási ár
kerül meghatározásra, melyet a kiszámítás alapjául használnak fel.

Telefonkártyák
Díjak képz´óm´úvészeti alkotások és fényképek reprodukálási célú felhasználásáért a szerz´ói jogi törvény értelmében.
A díj a bolti végs´ó eladási ár százalékos arányában kerül
megállapításra, és a bolti végs´ó eladási ár 10%-át teszi ki.
Amennyiben a bolti végs´ó eladási ár nincs rögzítve, akkor
a HUNGART és a felhasználó közötti szerz´ódéses megállapodásban átlagos bolti végs´ó eladási ár kerül meghatározásra, melyet a kiszámítás alapjául használnak fel. A
minimális tarifa telefonkártyánként 30 Ft.
***
A szerz´ói jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90. §-a
értelmében a HUNGART Vizuális M´úvészek Közös Jogkezel´ó Társasága Egyesület által megállapított általános
szerz´ódési feltételeket és jogdíjakat jóváhagyom.
Budapest, 2000. január 10.
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A Magyar Nemzeti Bank
1/2000. (MK 5.) MNB
hirdetménye
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közlemén ye
a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkez´ó magánszemély
nyilatkozatára igényt tartó egyház és az Országgy´úlés
által a saját költségvetési fejezetében meghatározott
kiemelt el´óirányzat részére történ´ó technikai szám
kiadásáról
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló — módosított — 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 11. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel´óen
az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal a Tv. 4/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek részére a következ´ó
technikai számokat adja:
Sorszám

Kedvezményezett

Technikai
szám

1.

A Jöv´ó Hídja Szabadegyház

0815

2.

Szabad Evangéliumi Egyház

0822

3.

A 2000. évi költségvetési törvényben az Országgy´úlés által a
saját költségvetési fejezetében
meghatározott
kiemelt
el´óirányzatként jelzett:
Árvízkárok megel´ózését szolgáló
csatornaépítési és -felújítási, gátépítési munkákkal kapcsolatos
programok támogatása

0808

Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal
elnöke

az 5000 forintos címlet´ú bankjegyek bevonásáról szóló
2/1999. (MK 23.) MNB hirdetmény módosításáról
A Magyar Nemzeti Bank az 1991. évi LX. törvény
37. §-ának (1) bekezdésén alapuló jogkörében eljárva az
5000 forintos címlet´ú bankjegyek bevonásáról szóló, módosított 2/1999. (MK 23.) MNB hirdetményt (a továbbiakban: hirdetmény) a következ´ók szerint módosítja:
A hirdetmény 3. pontjának els´ó mondata helyébe a
következ´ó szöveg lép:
,,A Magyar Nemzeti Bank a forgalomból bevont
5000 forintos címlet´ú bankjegyeket 2000. november 30-ig
magyar törvényes fizet´óeszközre névértéken átváltja.’’

Magyar Nemzeti Bank
elnöke

Az Országos Rádió és Televízió Testület
jelentkezési felhívása
a közszolgálati rádiót és a közszolgálati televíziókat
felügyel´ó közalapítványi kuratóriumokba történ´ó
delegálásához szükséges nyilvántartásba vételére
A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
(a továbbiakban: Törvény) szerint a Magyar Rádió Közalapítvány, illetve a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumába 21-21 tagot, a Hungária Televízió Közalapítvány
kuratóriumába 23 tagot szervezetek delegálhatnak. A delegált tagok — az Országgy´úlés által választott legalább
8-8 tagú elnökséggel együttesen — alkotják az adott közalapítvány kuratóriumát, gyakorolják a kuratórium tagjait
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megillet´ó jogokat, a Törvény által részletesen meghatározottak szerint (pl. megválasztják a m´úsorszolgáltató elnökét).
A delegált tagok megbízatása egy évre szól. Tiszteletdíj
nem illeti meg ´óket, költségtérítésre jogosultak. A delegált
tagokra is vonatkoznak a Törvény 58. §-a szerinti összeférhetetlenségi szabályok. A kuratóriumi tagság kezdete a
sorsolás id´ópontja, lejárta a következ´ó év március 31.
Delegálásra az a szervezet jogosult, amelyet az Országos
Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) nyilvántartásba vesz. (Delegálásra jogosultak még a határon túli
magyar szervezetek is, ´óket a Határontúli Magyarok Hivatala
javaslatára a Testület értesíti). A nyilvántartásba vétel a csatolt minta szerint szabályszer´úen kitöltött és kell´ó igazolásokkal ellátott jelentkezési lap benyújtásával történik.
Ha egy szervezet már élt delegálási jogával és a vele
azonos csoportba tartozó más szervezetek közül van olyan,
amely még nem delegált, ezen szervezet a kuratóriumi
megbízatásának lejártától számított három éven belül nem
vehet részt sem a megállapodásban, sem a sorsolásban.
A 2000. évben csak azon szervezetek delegálhatnak, amelyek az adott kuratóriumba még nem delegáltak az elmúlt
évek egyikében sem.

I.
A Magyar Rádió Közalapítvány, illetve a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumaiba történ´ó delegálásra a
Törvény 56. §-a (1) bekezdésének a) —p) pontjaiban megjelölt szervezetek jelentkezhetnek [az egyes alpontok szerint kialakuló csoport tagjai együttesen (csoportonként) a
megjelölt számban delegálhatnak tagot mindkét kuratóriumba]:
a) a Magyarországon él´ó nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai, ennek hiányában országos
szövetségei egy f´ót,
b) a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi R eformátus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége egy f´ót,
c) a b) pontban nem említett egyházak egy f´ót,
d) az emberi jogi országos szervezetek egy f´ót,
e) az irodalom, a színház-, a film-, az el´óadó-, a zene-,
a tánc-, a képz´ó- és iparm´úvészet, valamint a kultúra egyéb
területén m´úköd´ó országos szakmai szervezetek négy f´ót,
f) az oktatás és a tudomány területén m´úköd´ó országos
szakmai szervezetek kett´ó f´ót,
g) szakszerveztek országos szövetségei egy f´ót,
h) a munkaadók és vállalkozó országos szakmai érdekképviseletei szervezetei egy f´ót,
i) az újságírók országos szakmai, érdekképviseleti szervezetei egy f´ót,
j) a környezetvéd´ók, természetvéd´ók, állatvéd´ók országos szervezetei egy f´ót,
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k) a n´ók országos érdekképviseleti szervezetei egy f´ót,
l) a gyermekek és az ifjúság országos érdekképviseleti
szervezetei egy f´ót,
m) a nyugdíjasok országos érdekképviseleti szervezetei
egy f´ót,
n) a testi állapotuk miatt súlyosan hátrányos helyzetben lév´ók országos érdekképviseleti szervezetei egy f´ót,
o) a sport országos érdekképviseleti szervezetei egy f´ót,
p) a települési önkormányzatok országos érdekképviseleti szervezetei egy f´ót.

II.
A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumába
jelentkezésre jogosultak és delegálható létszám a Törvény 56. §-a (2) bekezdésének a)—l) pontja alapján a
következ´ó:
a) a Magyarországon él´ó nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai, ennek hiányában országos
szövetségei egy f´ót,
b) a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi R eformátus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége egy f´ót,
c) a b) pontban nem említett egyházak egy f´ót,
d) az emberi jogi országos szervezetek egy f´ót,
e) az irodalom, a színház-, a film-, az el´óadó-, a zene-,
a tánc-, a képz´ó- és az iparm´úvészet, valamint a kultúra
egyéb területén m´úköd´ó országos szakmai szervezetek három f´ót,
f) az oktatás és a tudomány területén m´úköd´ó országos
szakmai szerveztek kett´ó f´ót,
g) az újságírók országos szakmai, érdekképviseleti
szervezetei egy f´ót,
h) a környezetvéd´ók, természetvéd´ók, állatvéd´ók országos szervezetei egy f´ót,
i) a n´ók országos érdekképviseleti szervezetei egy f´ót,
j) a gyermekek és az ifjúság országos érdekképviseleti
szervezetei egy f´ót,
k) a testi állapotuk miatt súlyosan hátrányos helyzetben lév´ók országos érdekképviseleti szervezetei egy f´ót,
l) a sport országos érdekképviseleti szervezetei egy f´ót.
Jelentkezési lapot azok a szervezetek adhatnak be, amelyek
bírósági (hatósági) nyilvántartásba vétele legalább két évvel a
felhívás közzététele el´´
ott megtörtént. E szabály alól kivételt
jelentenek a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai [I. a), illetve II. a) pont els´ó fordulat], amelyeknek a
jelentkezési laphoz mellékleteket nem kell csatolniuk. Nem
nyújthat be jelentkezési lapot párt, alapítvány és kamara.
A nyilvántartásba vétel megtörténtér´ól, illetve a nyilvántartásba vétel megtagadásáról a Testület minden jelentkez´ó szervezetet értesít. A Testület ezen döntése ellen
államigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye.
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A Testület a nem megfelel´óen benyújtott jelentkezésekkel nem foglalkozik. Hiánypótlásra nincs lehet´óség.
A jelentkezési laphoz mellékelend´ó okiratokkal igazolni
kell a bírósági bejegyzés és az igényelt adatok fennállását, a
szervezet célját, illetve a m´úködési kör országos jellegét.
Mellékelni kell a szervezet alapító okiratát és a bírósági
bejegyzésr´ól szóló határozatot, mindkett´ót három hónapnál
nem régebben kelt eredeti bírósági hitelesítéssel ellátva.
A Testület csak eredeti iratokat vesz figyelembe.
A jelentkezési lap 4. pontjánál egyértelm´úen meg kell adni,
hogy a jelentkez´ó melyik kuratóriumba kíván bejelentkezni.
Egy szervezet bejelentkezhet egyidej´úleg mindhárom kuratóriumba, ha a feltételeknek mindhárom tekintetben megfelel.
Az I. g), h), m) és p) pont alatti szervezetek kizárólag a Magyar
Rádió és a Magyar Televízió közalapítványok kuratóriumaiba
jelentkezhetnek, tehát a 4. c) pontot húzzák át.
Az 5. pontban az I. a)—p) vagy/és a II. a)—l) pontok
egyikét fel kell tüntetni. Egy szervezet egyidej´úleg — mindhárom kuratórium tekintetében — csak egyazon csoportot
jelölhet meg. Minden jelentkez´ónek egyértelm´úen meg
kell jelölnie a tevékenységi körét legjobban jellemz´ó kategóriát.
A kategória meg nem jelölése kizáró ok.
A jelentkezési lapokat a szervezet alapító okirat szerinti
bejegyzett képvisel´óje vagy képvisel´ó által meghatalmazott
személy nyújthatja be. Ez utóbbi esetben a jelentkezéshez
csatolni kell a meghatalmazást (két tanúval hitelesítve).
A jelentkezési lapokat legkés´óbb 2000. március 15-én éjfélig
kell az Országos Rádió és Televízió Testülethez (1088 Budapest,
Reviczky u. 5. Postacím: Budapest, Pf. 59) eljuttatni.
A Testület a jelentkezési határid´ó lejártát követ´óen a
sorsolást megel´óz´óen közzéteszi a nyilvántartásba vett szervezetek listáját a három kuratórium szerinti megosztásban,
az egyes alpontok szerinti csoportosításban, továbbá tájékoztat az esetleges sorsolások id´ópontjáról és helyszínér´ól. A
nyilvánosságra hozatal csak tájékoztató jelleg´ú, a Testület
minden jelentkez´ót írásban értesít.
A Testület általi nyilvántartásba vételt, illetve az err´ól
szóló írásbeli értesítést követ´óen a sorsolás megkezdéséig
az azonos csoportokba tartozó szervezetek egymás között
megállapodhatnak arról, hogy 2000-ben melyikük élhet a
delegálás jogával. E megállapodásnak azonos csoporton
belül teljes kör´únek kell lennie.
Megállapodás hiányában a Testület sorsolással dönti el
a delegálás jogát a Törvényben részletesen meghatározottak szerint. A sorsolás helyér´ól és id´ópontjáról a Testület
közleményt fog megjelentetni.
Felhívjuk a szervezetek figyelmét, hogy a Törvény szerint
csak az a szervezet vehet részt a sorsoláson, amelynek a
képvisel´óje a sorsoláson jelen van, és regisztráltatja magát. A
képviseleti jogosultságot a helyszínen igazolni kell.
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Jelentkezési lap
(MINTA)
a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió
Közalapítvány, illetve a Hungária Televízió
Közalapítvány kuratóriumába
(2000.)
1. A szervezet neve: ............................................................
címe: .............................................................................
telefon/fax: ..................................................................
2. A szervezetet nyilvántartó bíróság neve: ....................
.......................................................................................
nyilvántartási szám: ...................................................
a bejegyzés kelte: ........................................................
3. A szervezet bejegyzett képvisel´ójének .........................
neve::.............................................................................
címe:: ............................................................................
telefon/fax: ..................................................................
4. A jelentkezés
a) a Magyar R ádió Közalapítvány,
b) a Magyar Televízió Közalapítvány,
c) a Hungária Televízió Közalapítvány
kuratóriumába szól. (A nem lehetséges vagy nem kívánt
jelentkezést áthúzással kell jelölni.)
5. A Törvény 56. §-a (1) bekezdésének ……… pontjai
szerinti csoportba kérem a szervezet nyilvántartásba vételét,
illetve
a Törvény 56. §-a (2) bekezdésének ……… pontjai szerinti csoportba kérem a szervezet nyilvántartásba vételét.
Budapest, 2000 ………………
……………………
képvisel´ó
Mellékelve:
1. a bírósági bejegyzésr´ól szóló határozat,
2. alapító okirat.
Mindkett´ót három hónapnál nem régebben kelt bírósági hitelesítéssel kell ellátni.
Kérjük, figyelmesen olvassák el a jelentkezési felhívásban foglaltakat!
Felhívjuk a jelentkez´ók figyelmét, hogy a nem megfelel´óen
beadott jelentkezések esetében hiánypótlásra nincs mód, és a
Testület a határid´ón túl beadott jelentkezéseket nem veszi
figyelembe!
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1999. évi 95. számában kihirdetett, a területfejlesztésr´ól és a területrendezésr´ól szóló 1996. évi XXI. törvény
módosításáról rendelkez´ó 1999. évi XCII. törvény
— 1. §-a új c) ponttal egészül ki, ezzel összefüggésben a § felvezet´ó szövege is módosul. Helyesen:
,,1. § A területfejlesztésr´ól és a területrendezésr´ól szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tf. tv.) 8. §-a (2) bekezdésének a), c) és g) pontjai
helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek, és az alábbi h) ponttal egészül ki:
(A Tanács munkájában)
,,c) az Országos Munkaügyi Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képvisel´óje,’’
— 2. §-ában a Tf. tv. 12. §-a (7) bekezdésének szövege helyesen:
[2. § A Tf. tv. 12. §-a a következ´ó (7)—(14) bekezdésekkel egészül ki:]
,,(7) A megyei területfejlesztési tanács m´úködésének törvényességi felügyeletét a megyei közigazgatási hivatal vezet´óje látja el.’’
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1999. évi 115. számában kihirdetett, f´óiskolai tanári kinevezésekr´ól szóló 37/1999. (XII. 17.) ME határozat harmadik és negyedik
sora helyesen:
,,a Bánki Donát M´úszaki F´óiskolán
Bércesné dr. Novák Ágnes f´óiskolai docenst’’
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1999. évi 124. számában kihirdetett, az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 217/1999. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 54. sorszámú, Normatív hozzájárulások jogcímenkénti
összegei és forrásai cím´ú ´úrlap hibásan jelent meg. Az 54. sorszámú ´úrlap
— 02. számú sora 4. számú oszlopában szerepl´ó adat helyesen: ,,8,023’’,
— 02. számú sora 6. számú oszlopában szerepl´ó adat helyesen: ,,91,977’’
(Kézirathiba)
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TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük a 2000. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

A 2000. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság H atározatai
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´ó
H atározatok Tára
H ivatalos Értesít´ó
Igazságügyi Közlöny
Ipari és Kereskedelmi Közlöny
Környezetvédelmi Értesít´ó
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´ó
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesít´ó
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Nemzeti Kulturális Alapprogram H írlevele

42 336 Ft/év
8 064 Ft/év
11 088 Ft/év
44 688 Ft/év
10 752 Ft/év
7 728 Ft/év
9 744 Ft/év
6 384 Ft/év
7 056 Ft/év
10 416 Ft/év
6 048 Ft/év
10 416 Ft/év
8 400 Ft/év
8 736 Ft/év
7 728 Ft/év
10 416 Ft/év
2 016 Ft/év

Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Ifjúsági és Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ü gyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Magyar Közigazgatás
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

2 688 Ft/év
13 776 Ft/év
10 080 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
3 024 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
4 032 Ft/év
4 704 Ft/év
1 008 Ft/év
2 016 Ft/év
2 688 Ft/év
3 024 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó cím´ú lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Bp. 62. Pf. 357. Telefon: 266-9290/234, 235 mellék, fax: 318-6668.
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gy´újteménye 2000. évi éves el´ófizetési díjai:
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

36 000 Ft
48 000 Ft
60 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft
84 000 Ft
96 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—1999—2000. évfolyamai jelennek meg CD-én az eredeti külalak meg´órzésével, de könnyen kezelhet´óen.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 42 336 Ft. Egy példány ára: 110 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 55 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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