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A Kormány
25/2008. (II. 14.) Korm.

rendelete
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról

szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosításáról

(kivonatos közlés)

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. §-a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, továbbá

a kereskedelmi hatóság kijelölése tárgyában a kereske-
delemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) be-
kezdésének l) pontjában,

a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet kijelölése
tárgyában a haditechnikai termékek gyártásának és a hadi-
technikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl
szóló 2005. évi CIX. törvény 10. §-a (1) bekezdésének
a) és b) pontjában,

a közraktározás-felügyelet kijelölése tárgyában a köz-
raktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
43/A. §-ában,

a külkereskedelmi államigazgatási szerv kijelölése tár-
gyában az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
140. §-ának (6) bekezdésében,

a mérésügyi szerv kijelölése tárgyában a mérésügyrõl
szóló 1991. évi XLV. törvény 15. §-ának (3) bekezdé-
sében,

a mûszaki biztonsági hatóság kijelölése tárgyában a táv-
hõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-a
(1) bekezdésének k) pontjában,

az építésügyi hatóság kijelölése tárgyában
a) az épített környezet védelmérõl és alakításáról szóló

1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában,

b) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. §-ának 30. pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) A Kormány – a (3) bekezdésben meghatározott
körben – a Hivatalt kereskedelmi hatóságként jelöli ki.

(2) A (3) bekezdés a)–g) pontjai szerinti eljárásban
a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága, a

h) pontja szerinti eljárásban a nemesfémvizsgáló és hitele-
sítõ hatóság folytatja le országos illetékességgel az elsõ
fokú eljárást, másodfokon – ha a jogszabály másként nem
rendelkezik – a Hivatal központi szerve jár el.

(3) A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el:
a) az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásával

kapcsolatos külön jogszabályban elõírt hatósági nyilván-
tartási feladatokban;

b) az utazásszervezõ és -közvetítõi tevékenységgel
kapcsolatos külön jogszabályokban elõírt közhitelû nyil-
vántartási feladatokban;

c) a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásával, vala-
mint a kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolásával
kapcsolatos külön jogszabályokban elõírt nyilvántartási
feladatokban;

d) az idegenvezetõkkel kapcsolatos külön jogszabá-
lyokban elõírt nyilvántartási, igazolványkiadási feladatok-
ban;

e) a lovas szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos,
külön jogszabályban elõírt nyilvántartási feladatokban;

f) a kereskedelmi szakértõi tevékenység engedélyezé-
sével kapcsolatos hatósági feladatokban;

g) azon személy vagy gazdálkodó szervezet felügyele-
tével és nyilvántartásbavételével összefüggésben, aki
vagy amely kereskedelmi tevékenység folytatása során
hárommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy meghaladó
összegû készpénzfizetést fogad el;

h) azon személy vagy gazdálkodó szervezet felügyele-
tével és nyilvántartásbavételével összefüggésben, aki
vagy amely nemesfémmel, vagy az ezekbõl készült tár-
gyakkal kereskedik.”

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon
lép hatályba, és hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. mellékletének a Magyar Kereskedelmi Enge-
délyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biz-
tonsági Hatósága illetékességi területére utaló rendelkezé-
sébõl a „továbbá mûszaki-biztonsági elsõ típusvizsgálatra
és engedélyezésre” szövegrész.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
26/2008. (II. 14.) Korm.

rendelete
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

mûszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti
eljárásának részletes szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a
következõket rendeli el:

Mûszaki biztonsági hatósági tevékenység

1. §

(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) illetékes területi mérésügyi és
mûszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: mûszaki
biztonsági hatóság) mûszaki biztonsági hatósági tevé-
kenységének keretében ellenõrzi a Hivatalról szóló jog-
szabályban meghatározott létesítmények, berendezések

a) létesítésére, kivitelezésére, felállítására,
b) üzembe helyezésére,
c) üzemeltetésére,
d) idõszakos ellenõrzésére,
e) vizsgálatát végzõ szervezetek tevékenységének

ellenõrzésére,
f) kezelését végzõk szakképesítésére

vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását és érvé-
nyesülését.

(2) A mûszaki biztonsági hatóság az (1) bekezdés sze-
rinti létesítmények, berendezések, szervezetek vonatkozá-
sában:

a) engedélyezési és hatósági ellenõrzési jogkört gyakorol,
b) bejelentés alapján kivizsgálja a hatáskörébe tartozó

rendkívüli események okait és következményeit.

(3) A Hivatal a mûszaki biztonsági felügyeleti feladat-
és hatáskörében a mûszaki biztonsági követelmények
megtartása érdekében ellátja mindazokat a feladatokat,
amelyeket külön jogszabályok a hatáskörébe utalnak.

2. §

(1) Ha a mûszaki biztonsági hatóság eljárása során a
megfelelõ biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos
elõírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg,
és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak,
vagy a környezet sérülésének, károsodásának forrásává
válhat, vagy a mûködése ezek sérülését okozó helyzetet
teremthet, úgy jogosult

a) a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítá-
sát – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez

szükséges határidõ vagy határnap megállapítása mellett –
elrendelni,

b) a létesítménynek, berendezésnek – közvetlen ve-
szélyhelyzetet elõidézõ hibája esetén – a használatát azon-
nali hatállyal véglegesen, vagy ha a veszélyhelyzet meg-
szüntethetõ, annak megszüntetéséig ideiglenesen meg-
tiltani,

c) az engedélyek kiadását megelõzõen vizsgált feltéte-
lek megváltozása vagy rendeltetéstõl eltérõ használat ese-
tén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, vagy véglegesen
visszavonni.

(2) Ha a mûszaki biztonsági hatóság mûszaki biztonsági
feladatkörében végzett tevékenysége során a Hivatal piac-
felügyeleti feladatkörébe tartozó termék olyan hibáját ész-
leli, amely alapján feltételezhetõ, hogy az adott termék
nem elégíti ki a vonatkozó külön jogszabály szerinti alap-
vetõ védelmi követelményeket, azonnal értesíti az eljárás-
ra jogosult piacfelügyeleti hatóságot.

3. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények, beren-
dezések üzemeltetõje az azok üzemeltetése, tárolása, szál-
lítása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles
bejelenteni a mûszaki biztonsági hatóságnak. A rendelet
alkalmazásában rendkívüli esemény különösen a létesít-
mény, berendezés üzemeltetése során bekövetkezett

a) a létesítmény, berendezés sérülése,
b) robbanás,
c) tûzeset,
d) a létesítmény, berendezés mûködésével összefüggé-

sében bekövetkezett személyi sérülés,
e) egyéb súlyos üzemzavar.

(2) Ha más hatóság a Hivatal mûszaki biztonsági tevé-
kenységével összefüggõ rendkívüli eseményrõl szerez tu-
domást, a mûszaki biztonsági hatóságot arról tájékoztatja.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a mûszaki
biztonsági hatóság vizsgálja ki az (1) bekezdés szerinti
események körülményeit, okát, ennek során az élet- és
vagyonvédelem érdekében az üzemeltetõt a szükséges
intézkedések megtételére kötelezi.

Piacfelügyeleti tevékenység

4. §

(1) A Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága
(a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) piacfelügyeleti
tevékenységének keretében ellenõrzi a külön jogszabály-
ban meghatározott gazdasági célfelhasználásra szánt ter-
mékek (a továbbiakban: termék) megfelelõségére vonat-
kozó, a külön jogszabályokban foglalt alapvetõ védelmi
követelmények betartását.
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(2) Piacfelügyeleti eljárás keretében kell az olyan ter-
mékek megfelelõségét is elbírálni, amelyek

a) használatbavételéhez összeszerelés, helyre szerelés
vagy más installációs mûveletek elvégzése szükséges;

b) alkalmazhatóságára a forgalmazási mûveletek
– különösen a szállítás, raktározás – hatással lehetnek;

c) esetében nem történt forgalomba hozatal a haszná-
latbavételt megelõzõen, így különösen a saját használatra
és egyedi megrendelésre gyártott termékek esetén.

(3) A piacfelügyeleti hatóság kijelölt piacfelügyeleti
hatóságként részt vesz a piacfelügyeleti tevékenység koor-
dinálása érdekében – az érintett tárcák és hatóságok rész-
vételével – mûködtetett Piacfelügyeleti Tanács munkájá-
ban.

(4) A piacfelügyeleti hatóság eljárása során a szükséges
vizsgálatok elvégzéséhez akkreditált vagy bejelentett szer-
vezetek közremûködését veheti igénybe.

(5) A piacfelügyeleti hatóság megbízására nem járhat el
olyan akkreditált vagy bejelentett szervezet, amely a ter-
mék megfelelõségét korábban vizsgálta.

(6) A piacfelügyeleti hatóság a felhasználók széles
körét érintõ vizsgálatok eredményeit és tapasztalatait nyil-
vánosságra hozza.

(7) Ha a piacfelügyeleti hatóság az üzleti titok körébe
tartozó információkhoz jut hozzá, gondoskodik ezen
információk védelmérõl. Az üzleti titok nem akadályoz-
hatja azt, hogy a piacfelügyeletre irányuló tevékenységek
hatékonyságának biztosítása szempontjából jelentõs infor-
mációkat az illetékes piacfelügyeleti hatóságok egymás,
valamint a vizsgáló és tanúsító intézmények a piacfelügye-
leti hatóság tudomására hozzák.

5. §

A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenõrzés
során jogosult:

a) tájékoztatást kérni a gyártótól és a forgalmazótól,
b) biztonságossági és más megfelelõségi vizsgálatok

elvégzése céljából jegyzõkönyv felvétele mellett a gyár-
tótól és a forgalmazótól ingyenes mintát és ellenmintát
venni,

c) belépni a termék megfelelõségének ellenõrzéséhez
szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre,

d) akadályoztatása esetén a rendõrséget igénybe venni,
e) az ellenõrzéshez szükséges valamennyi dokumen-

tumot megtekinteni, és azokról másolatot készíteni,
f) az ellenõrzés lefolytatásához szükséges hang- és kép-

felvételt készíteni,
g) a biztonságossági és más megfelelõségi vizsgálathoz

szükséges idõtartamra ideiglenes intézkedéssel a termék
forgalmazását, reklámozását, illetve kiállításon való be-
mutatását megtiltani, ha a termék megfelelõségéhez alapos
kétség fér.

6. §

(1) Ha a piacfelügyeleti hatóság ellenõrzése során meg-
állapítja, hogy a termék nem felel meg a külön jogszabá-
lyokban foglalt alapvetõ védelmi követelményeknek,
jogosult:

a) a termék használatából származó veszélyre vonat-
kozó figyelmeztetõ tájékoztatás elhelyezését elõírni,

b) széles körû tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a ter-
mék használatából származó veszélyrõl a felhasználók
megfelelõ idõben és módon – szükség esetén a rádió és
a televízió mûsorszolgáltatásában vagy sajtótermékbõl –
értesüljenek,

c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlá-
tozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges
kísérõ intézkedéseket megtenni,

d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való
kivonását, és az errõl való tájékoztatást a b) pontban meg-
határozott módon elrendelni,

e) elrendelni a termék visszahívását, vagy – indokolt
esetben – a gyártókkal és a forgalmazókkal együttmûköd-
ve megszervezni a termék felhasználóktól történõ vissza-
hívását, és környezetvédelmi szempontok figyelembe-
vételével történõ megsemmisítését, valamint ellenõrizni
ezek végrehajtását.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a termék visszahívását
végsõ esetben rendelheti el, ha a fennálló veszélyek elhárí-
tására más intézkedések nem elégségesek. Amennyiben a
gyártó vagy forgalmazó szükségesnek tartja, a terméket
hatósági határozat hiányában is önként visszahívhatja.

(3) A piacfelügyeleti hatóság vizsgálata során megálla-
pítja, mely termék nem felel meg a külön jogszabályokban
foglalt alapvetõ védelmi követelményeknek, a hatóság
ezen megállapítása a tételazonosítóval rendelkezõ termék
esetén az azonos tételazonosítóval legyártott, illetve forga-
lomba hozott mennyiségre vonatkozik; tételazonosítóval
nem megjelölt termékek esetén pedig a teljes legyártott,
illetve forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik. Ha a
hiba természetébõl adódóan megszüntethetõ, és a gyártó a
már legyártott mennyiségre vonatkozóan utólag a veszély-
forrást megszünteti, az ismételt forgalomba hozatalra csak
módosított tételazonosító, illetve termékazonosító alkal-
mazásával kerülhet sor.

(4) Ha a termék valamely jellemzõje nem felel meg a
külön jogszabályokban foglalt alapvetõ védelmi követel-
ményeknek, a piacfelügyeleti hatóság döntésének meg-
felelõen az a gyártó vagy forgalmazó, amelynél a terméket
vizsgálat alá vonták, köteles megfizetni a vizsgálati díjat.

(5) A terméknek a külön jogszabályokban foglalt elõ-
írásoknak való megfelelése nem zárja ki, hogy a piacfel-
ügyeleti hatóság a termék forgalomba hozatalának korlá-
tozását, piacról történõ kivonását vagy visszahívását ren-
delje el, ha azt állapítja meg, hogy a termék a megfele-
lõsége ellenére veszélyes.
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(6) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellen-
õrzés során megállapítja, hogy a CE megfelelõségi jelölést
nem jogszerûen tüntették fel, a külön jogszabály, valamint
a 93/465/EGK tanácsi határozat melléklete B. pontjának
l) alpontjában meghatározottak szerint jár el.

(7) A piacfelügyelet hatóság a meghozott intézkedésé-
rõl, a külön jogszabályban meghatározottak szerint értesíti
az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

7. §

A piacfelügyeleti hatóság jogait és kötelezettségeit a
veszély súlyosságával arányos módon és az érintett felek
érdekeinek figyelembevételével gyakorolhatja.

8. §

A gyártó, a forgalmazó kötelesek
a) a termékek piacfelügyeleti ellenõrzésére jogosult

szervezet kérésére azok feladatai ellátásához szükséges
információkat megadni,

b) az általuk forgalmazott termékek által jelentett
veszélyek elkerülése érdekében tett intézkedések során a
piacfelügyeleti hatósággal együttmûködni,

c) az elrendelt intézkedéseket végrehajtani.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is
alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet,

b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a (1) be-
kezdésének a) pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a gazdasá-
gi és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter a kereskedelemért való felelõssége körében
irányítja]

„a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt,
ennek keretében a turizmusért felelõs miniszterrel együtt-
mûködik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal-
ról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-ának
b)–e) pontjában foglalt idegenforgalmi feladatok tekinte-
tében,”

10. §

Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs miniszter,
hogy

a) az e rendelet hatálya alá tartozó mûszaki biztonsági
hatósági tevékenység ellátásához szükséges képesítési
követelményeket,

b) a rendkívüli események bejelentésének és vizsgála-
tának részletes szabályait,

c) a Hivatal mûszaki biztonsági hatósági felügyelete
alá tartozó

ca) a nyomástartó berendezések, rendszerek,
cb) szállítható nyomástartó berendezések beleértve

azokat a berendezéseket is, amelyeknek megfelelõség új-
raértékelése nem történt meg,

cc) a ca)–cb) pontban említett nyomástartó berendezé-
sek töltésére szolgáló berendezések,

cd) a veszélyes folyadékok és olvadékok – nyomástartó
berendezésnek nem minõsülõ – tárolótartályai és tároló-
létesítményei, valamint azok mûködéséhez szükséges
technológiai, biztonsági berendezések, csõvezetékek, sze-
relvények, tartozékok, beleértve az üzemi üzemanyagtöltõ
állomások,

ce) a nyomástartó berendezésnek nem minõsülõ gáz-
tárolók és üzemi berendezései,

cf) a gázüzemû közúti jármûvek, munkagépek és nem
közúti gépek üzemanyag-ellátó berendezései, és az egyedi
sûrített földgáztöltõ berendezések,

cg) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomás-
tartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök, kivéve az
ezek szállítására szolgáló szállítóeszközök,

ch) gázpalackból turista gázpalackba átfejtõ berende-
zések,

ci) a cseppfolyósított szénhidrogéngáz-tároló létesít-
mények üzemeltetõire vonatkozó kötelezettségeket, a
hatósági engedélyek megszerzésének módját, valamint a
hatósági ellenõrzések tartalmát, idõszakát
rendeletben szabályozza.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye

V 08
a vendéglátó üzletek és kereskedelmi szálláshelyek számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános

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

valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történõ felhasználás tekintetében az ARTISJUS a szerzõi
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1),
(4), (5), (6) bekezdésében, továbbá a II. fejezet 1. c), 1. f), 1. i), 1. l) és 1. m) pontjai tekintetében a 28. § (2) és (3) bekezdé-
sében és a 90. § (1) bekezdésében, valamint a 92. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá a 77. §-ban
foglalt jogok tekintetében a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével (MAHASZ) és a Mûvészeti Szakszervezetek Szö-
vetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájával (MSZSZ-EJI) egyetértésben az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvá-
nos elõadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott
hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ alábbi szerzõi és szomszédos jogi
jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit állapítja meg:

I. Fejezet

VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ZENEFELHASZNÁLÁSA

1. Vendéglátó üzletekben (kivéve a 2., 3. és 12. pontban meghatározott vendéglátó üzleteket) történõ gépzene-
felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

1. a) Gyógy- és üdülõhelyeknek, üdülõtelepnek nyilvánított települések esetén naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

I. kategória: 1886 1441 1160 890
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshe-
lyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kate-
góriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 1200 773 650 545
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávé-
ház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üz-
let, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és
amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a III. kategó-
riába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek szín-
vonalát.
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24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

III. kategória: 732 527 420 342
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendég-
látó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a
IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába
sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 557 426 353 293
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik
el.

V. kategória: 317 252 180 162
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik
el.

1. b) Budapesten naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

I. kategória: 1911 1441 1166 896
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, ame-
lyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjele-
nése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

II. kategória: 1312 850 698 594
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étte-
rem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel- és salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szol-
gáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriá-
ba sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 808 586 469 377
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, ame-
lyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. ka-
tegóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 574 426 366 301
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

V. kategória: 348 270 192 162
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. c) 50 000 fõ fölötti településeken, megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1290 1067 914 709
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, ame-
lyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjele-
nése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

II. kategória: 949 703 504 432
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étte-
rem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szol-
gáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriá-
ba sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 721 498 390 330
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, ame-
lyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. ka-
tegóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 557 401 353 293
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 328 246 180 157
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. d) Város 20 001–50 000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1277 1060 903 703
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegye-
zõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.
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24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

II. kategória: 755 586 480 372
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étterem,
sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, teaház, cuk-
rászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* keres-
kedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása meg-
haladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzle-
tek színvonalát.

III. kategória: 668 463 353 317
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategó-
riába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 539 377 336 270
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 316 240 173 149
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. e) Város 10 001–20 000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1277 1060 903 703
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szol-
gáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 726 574 469 353
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étterem,
sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, teaház, cuk-
rászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* keres-
kedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása meg-
haladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzle-
tek színvonalát.

III. kategória: 627 440 336 293
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriá-
ba, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 509 360 317 257
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 305 228 162 144
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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1. f) Város 10 000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1277 1060 903 703
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 4*
és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgál-
tatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 698 545 445 342
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étterem,
sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, teaház, cuk-
rászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* keres-
kedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása meg-
haladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.

III. kategória: 591 416 324 276
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategó-
riába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 480 345 312 240
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 299 222 157 132
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. g) Egyéb település 5000 fõ fölött naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 903 703 609 469
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyeka 4*
és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgál-
tatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 633 450 340 276
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ szín-
vonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üz-
letek színvonalát.
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

III. kategória: 487 363 257 222
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriá-
ba, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 422 340 209 186
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 264 180 144 102
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. h) Egyéb település 1001–5000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 903 703 609 469
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyeka 4*
és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ szín-
vonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 599 440 328 70
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3*
kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása megha-
ladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.

III. kategória: 463 334 240 198
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda,
étel-, salátabár és mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgálta-
tása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kate-
góriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 405 328 198 180
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 251 173 108 96
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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1. i) Egyéb település 1000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 903 703 609 463
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 4*
és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ szín-
vonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 405 323 241 198
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3*
kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása megha-
ladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.

III. kategória: 323 241 186 162
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda,
étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szol-
gáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a
II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 246 192 157 114
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 217 132 89 89
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

2. Kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteiben történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az
1. pont szerinti szerzõi jogdíjat kell fizetni, kivéve az alábbi eseteket:

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteiben gépzene-felhasználás esetén egyéb településen [I. feje-
zet 1. g) 1. h), 1. i)]:

21 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta 484 Ft
22 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta 629 Ft
24 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta 726 Ft
24 órán túli nyitva tartás esetén naponta 933 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

3. Éjszakai szórakozóhelyeken (kivétel diszkó) történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:

3.1. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj nélküli vendéglátó üzletekben:

a) Gyógy- és üdülõhelyeknek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, kiemelt
turisztikai helységekben, valamint Budapesten naponta 2 150 Ft

b) Városokban naponta 1 380 Ft
c) Egyéb településeken naponta 65 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.
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3.2. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj szedése esetén

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, kiemelt
turisztikai helységekben, valamint Budapesten naponta 3 150 Ft

b) Városokban naponta 2 380 Ft
c) Egyéb településeken naponta 1 965 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

4. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 2., 3. és a 12. a) pontban meghatározott gépzene-felhasználás
olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség tagja egyénileg
válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor az 1., 2., 3., illetve a 12. a) pontban megállapított szerzõi jogdíj
20%-kal emelkedik.

5.1. Háttér jellegû élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) esetén az 1., 2., illetve a 3. pontban megállapított
összeg 150%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.

5.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., illetve a 3. pontban megállapított összeg 120%-át kell szer-
zõi jogdíjként fizetni.

5.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., illetve a 3. pontban megállapított összeg 105%-át kell
szerzõi jogdíjként fizetni.

5.4. Ha a felhasználó gépzene-felhasználást (III. fejezet 15.1. pont) és élõzene-felhasználást (III. fejezet 15.2. pont) is
megvalósít, a gépzene-felhasználásra esõ jogdíjat az 1., illetve 2. pont alapján olyan nyitvatartási idõ alapján kell megál-
lapítani, mintha az üzlet az élõzene-felhasználás megkezdésének idõpontjáig lenne csak nyitva.

5.5. Az 5.1–5.3. pontok alapján az élõzene-felhasználás fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû
jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adat-
szolgáltatási kötelezettségének két naptári negyedéven keresztül, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés
teljes idõtartamára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tett. A jogdíjkedvezmény utólag, az adatszolgáltatással
érintett utolsó naptári negyedévet (idényt) követõ naptári negyedévre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg
az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.

6. Diszkóprogram, táncos rendezvény keretében történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az aláb-
bi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint
Budapesten esetenként 6 190 Ft

b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 4 890 Ft
c) Egyéb településen esetenként 3 270 Ft

7. Zenés táncos rendezvény (például bál) esetén, ha annak során kizárólag élõzene-felhasználás (III. fejezet
15.2. pont) történik, az alábbi összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint
Budapesten esetenként 6 420 Ft

b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 5 130 Ft
c) Egyéb településen esetenként 3 590 Ft

8. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) – elõadómûvész (táncos, ar-
tista stb.) fellépése, karaoke mûsor, továbbá tánc nélküli lemezbemutató – esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten
esetenként 2 470 Ft

b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 2 220 Ft
c) Egyéb településen esetenként 1 730 Ft
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9. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ kizárólag élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) – elõadómû-
vész (énekes, zenész stb.) fellépése – esetén az alábbi összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten
esetenként 2 440 Ft

b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 2 110 Ft
c) Egyéb településen esetenként 1 620 Ft

10.1. Az 1., 2., 3.1., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontban megállapított szerzõi jogdíjak (e pont alkalmazásában: az alap szerzõi
jogdíj) alkalmazásakor, abban az esetben, ha a vendéglátó üzletben, illetve a rendezvény során nem szednek belépõdíjat,
illetve nincs kötelezõ fogyasztás, a vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve:

1–50 fõig az alap szerzõi jogdíjat,
51–100 fõig az alap szerzõi jogdíj 10%-kal növelt összegét,
101–200 fõig az alap szerzõi jogdíj 20%-kal növelt összegét,
201–300 fõig az alap szerzõi jogdíj 50%-kal növelt összegét,
300 fõ felett az alap szerzõi jogdíj 100%-kal növelt összegét kell megfizetni.

10.2. A vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve a 3.2. pontban meghatározott felhasználás esetén, az ott
megállapított szerzõi jogdíjat alap szerzõi jogdíjnak tekintve, a 10.1. pont szerint növelt összegben kell a szerzõi jogdíjat
megfizetni.

10.3. A 20 fõ befogadóképességet meg nem haladó vendéglátó üzletek alap szerzõi jogdíja 20%-kal csökkenthetõ, ha
a felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs és a bejelentési (III. fejezet 4. pont) kötele-
zettségének eleget tett, valamint a csökkentést a vendéglátó üzlet hátrányos körülményei, így különösen a vendéglátó üz-
let településen belüli elhelyezkedése, illetve kategóriáján belüli alacsonyabb színvonala indokolja.

11.1. Az 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül belépõdíj szedése esetén a helyi-
ség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után a két legdrágább belépõdíjnak megfelelõ összegû to-
vábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni.

11.2. A 6., 7., 8. és 9. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül kötelezõ fogyasztási díj esetén a helyiség befo-
gadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után egy kötelezõ fogyasztási díjnak megfelelõ összegû további
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

12. Alkalmi árusítást végzõ vendéglátó üzletek zenefelhasználása: Egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó,
önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végzõ vendéglátó üzletek üzemeltetõinek naponta az alábbi szerzõi
jogdíjat kell fizetni:

a) Gépzene-felhasználás
(III. fejezet 15.1. pont)

b) Élõzene-felhasználás
(III. fejezet 15.2. pont)

c) Diszkóprogram,
fõ mûsorszám

1–100 fõig 1 660 Ft 3 340 Ft 8 270 Ft
101–200 fõig 1 970 Ft 3 940 Ft 8 270 Ft
201–500 fõig 2 560 Ft 4 990 Ft 8 270 Ft
500 fõ felett 3 340 Ft 6 640 Ft 8 270 Ft

13. Szomszédos jogi jogdíj: Az 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 11. és 12. a) és c) pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon
felül további 21,5% az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve
MAHASZ) illetõ jogdíjat is meg kell fizetni azokban a vendéglátó üzletekben, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfel-
vétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére al-
kalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzene-felhasználás-
hoz (III. fejezet 15.1. pont).
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II. Fejezet

SZÁLLÁSHELYEK ZENEFELHASZNÁLÁSA

1. Kereskedelmi szálláshelyeken történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdí-
jat kell fizetni:

1. a) Szállodák, gyógyszállodák, wellness szállodák, illetve garniszállodák, csillagbesorolással rendelkezõ apart-
manházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén helyisé-
genként (a vendéglátó-ipari kiszolgálás keretein kívül) az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

5* és 4* szállodákban 18 100 Ft
3* szállodákban 11 860 Ft
2* és 1* szállodákban 6 470 Ft

1. b) Szállodák, gyógyszállodák, wellness szállodák, illetve garniszállodák, csillagbesorolással rendelkezõ apartman-
házak közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ drinkbárokban, presszókban
központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

5* és 4* szállodákban 37 860 Ft
3* szállodákban 22 460 Ft
2* és 1* szállodákban 15 180 Ft

A fenti 1. a) és 1. b) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) vég-
zett, kifejezetten háttérzene jellegû gépzene-felhasználás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös
helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. feje-
zetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. c) Szállodák, gyógyszállodák, wellness szállodák, garniszállodák, illetve apartmanházak szobáiban történõ
gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely szobaszámától és a csillagbesorolástól függõen az aláb-
bi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

4* és 5* szálláshelyek:

10 szobáig 4 850 Ft
11–25 szobáig 8 030 Ft
26–50 szobáig 16 210 Ft
51–100 szobáig 24 330 Ft
101–150 szobáig 32 860 Ft
151–200 szobáig 41 260 Ft
201–250 szobáig 41 900 Ft
251–300 szobáig 44 940 Ft
301–350 szobáig 47 350 Ft
351–400 szobáig 51 030 Ft
401–500 szobáig 53 860 Ft
500 szoba felett 56 280 Ft

3* szálláshelyek:

10 szobáig 4 620 Ft
11–25 szobáig 7 650 Ft
26–50 szobáig 15 440 Ft
51–100 szobáig 23 170 Ft
101–150 szobáig 31 300 Ft
151–200 szobáig 39 300 Ft
201–250 szobáig 40 700 Ft
251–300 szobáig 42 800 Ft

2008/5. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 287



301–350 szobáig 45 100 Ft
351–400 szobáig 48 600 Ft
401–500 szobáig 51 300 Ft
500 szoba felett 53 600 Ft

1* és 2* szálláshelyek:

10 szobáig 4 390 Ft
11–25 szobáig 7 270 Ft
26–50 szobáig 14 670 Ft
51–100 szobáig 22 010 Ft
101–150 szobáig 29 730 Ft
151–200 szobáig 37 330 Ft
201–250 szobáig 38 660 Ft
251–300 szobáig 40 660 Ft
301–350 szobáig 42 840 Ft
351–400 szobáig 46 170 Ft
401–500 szobáig 48 370 Ft
500 szoba felett 50 920 Ft

1. d) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) tör-
ténõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén (a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) az alábbi havi szerzõi
jogdíjat kell fizetni:

– Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten 9 400 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban 8 570 Ft
– Városokban 6 190 Ft
– Egyéb településen 5 000 Ft

Az 1. d) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifeje-
zetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös helyiséggel egy
légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyéb-
ként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. e) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy
légtérben azonos üzemeltetõvel mûködõ drinkbárokban, presszókban központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fe-
jezet 15.1. pont) esetén az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

– Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten 17 000 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban 15 300 Ft
– Városokban 11 100 Ft
– Egyéb településen 9 160 Ft

Az 1. e) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifeje-
zetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös helyiséggel egy
légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyéb-
ként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. f) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak szobáiban történõ gépzene-felhasználás
(III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely szobaszámától függõen az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

5 szobáig 4 020 Ft
6–10 szobáig 5 100 Ft
11–25 szobáig 6 750 Ft
25 szoba felett 8 100 Ft
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1. g) Kempingek és üdülõházak közös helyiségeiben történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén
(a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) a kempingek és az üdülõházak férõhelyétõl függõen helyiségenként havonta:

500 férõhelyig 6 540 Ft
– minden további megkezdett 100 fõ férõhely után havonta további 870 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1. h) Kempingek és üdülõházak közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ
drinkbárokban, presszókban központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén havonta

500 férõhelyig 12 850 Ft
– ezen felül minden megkezdett 100 fõ férõhely után havonta további 1 690 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

A fenti 1. g) és 1. h) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) vég-
zett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös helyi-
séggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezeté-
ben egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. i) A kempingek és üdülõházak szobáiban történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely
férõhelyeinek számától függõen havonta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

50 férõhelyig 2 610 Ft
100 férõhelyig 3 500 Ft
100 férõhely felett 3 780 Ft

1. j) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történõ
gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén (vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) helyiségenként havonta
4 400 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1. k) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy
légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ drinkbárokban, presszókban központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fe-
jezet 15.1. pont) esetén havonta 8 500 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

A fenti 1. j) és 1. k) pontban meghatározott jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellék-
helyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha
a közös helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközle-
mény I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. l) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek szobáiban történõ gépzene-felhasználás (III. fe-
jezet 15.1. pont) esetén a szálláshely férõhelyétõl függõen havonta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

50 férõhelyig 1 700 Ft
100 férõhelyig 2 040 Ft
100 férõhely felett 2 320 Ft

1. m) Üdülõkben, üdülõszövetkezetekben és egészségügyi intézményekben kereskedelmi szálláshelyként értékesített
szobákban történõ nyilvános gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szállodai szerzõi jogdíjat kell fizetni.

2.1. Kereskedelmi szálláshelyeken történõ élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont): Az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e);
1. g)–1. h) és 1. j)–1. k) pontokban meghatározott esetekben kizárólag élõzene-felhasználás esetén az 1. a)–1. b);
1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k) pontokban megállapított összeg 150%-a a fizetendõ jogdíj.

2.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k)
pontokban megállapított összeg 120%-a a fizetendõ jogdíj.

2.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k)
pontokban megállapított összeg 105%-a a fizetendõ jogdíj.

2.4. A 2.1–2.3. pontok alapján az élõ zene fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû jogdíjkedvez-
mény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kö-
telezettségének egy naptári éven át, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes idõtartamára hiánytala-
nul és pontos tartalommal eleget tesz. A jogdíjkedvezmény utólag, az adatszolgáltatással érintett naptári évet (idényt)
követõ naptári évre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó
az elõzõ mondat szerint eleget tesz.
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3. Nem kereskedelmi szálláshelyeken történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi összegû
szerzõi jogdíjat kell fizetni:

3. a) Üdülõk és üdülõszövetkezetek közös helyiségeiben (a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) történõ gépze-
ne-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely férõhelyétõl függõen helyiségenként havonta az alábbi szer-
zõi jogdíjat kell fizetni:

20 férõhelyig 3 920 Ft
21–50 férõhelyig 4 890 Ft
51–100 férõhelyig 5 880 Ft
101–300 férõhelyig 7 830 Ft
300 férõhely felett 9 790 Ft

3. b) Üdülõk és üdülõszövetkezetek közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mû-
ködõ, eltérõ profilú értékesítési helyeken központilag történõ gépzene-felhasználás esetén a szálláshely férõhelyétõl
függõen havonta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

20 férõhelyig 7 800 Ft
21–50 férõhelyig 9 780 Ft
51–100 férõhelyig 11 710 Ft
101–300 férõhelyig 15 590 Ft
300 férõhely felett 19 510 Ft

A fenti 3. a) és 3. b) pontban megállapított jogdíjtételek kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellék-
helyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha
a közös helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközle-
mény I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.

4.1. Nem kereskedelmi szálláshelyeken történõ élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) A 3. a)–3. b) pontokban
meghatározott esetekben kizárólag élõzene-felhasználás esetén a 3. a), illetve a 3. b) pontokban megállapított összeg
150%-a a fizetendõ jogdíj.

4.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben a 3. a)–3. b) pontokban megállapított összeg
120%-a a fizetendõ jogdíj.

4.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben a 3. a)–3. b) pontokban megállapított összeg
105%-a a fizetendõ jogdíj.

4.4. A 4.1.–4.3. pontok alapján az élõzene-felhasználás fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû
jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adat-
szolgáltatási kötelezettségének egy naptári éven át, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes idõtarta-
mára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tesz. A jogdíjkedvezmény az adatszolgáltatással érintett naptári évet
(idényt) követõ naptári évre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a fel-
használó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.

5. Magánszálláshelyeken (fizetõ-vendéglátás, falusi szállásadás) történõ zenefelhasználás esetén havonta 3 800 Ft
jogdíjat kell fizetni.

6. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 3. és 5. pontokban meghatározott gépzene-felhasználás (III. fe-
jezet 15.1. pont) olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség
tagja egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor az 1., 3., illetve 5. pontban megállapított jogdíj
20%-kal emelkedik.

7. Szomszédos jogi jogdíj: Az 1., 3., 5. és 6. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül további 21,5% az elõ-
adómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve MAHASZ) illetõ jogdíjat is
meg kell fizetni a felsorolt pontokban meghatározott felhasználások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvé-
tel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkal-
mas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzene-felhasználáshoz
(III. fejezet 15.1. pont).
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III. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljár-
ni, a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak jogdíjfi-
zetési értesítõt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok elõtti jogérvényesítés körében eljárni. Az
ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétõl teszi
függõvé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy idõben szerzi meg. A felhasználás megkezdése elõtt
megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékû
felhasználási engedélyt szerez.

1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves idõszakra – ennél rövidebb idényjellegû üzemeltetés esetén pedig az üze-
meltetés teljes idõtartamára – elõzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz elõzetesen kell megfizetni a jogdíjat
[Szjt. 25. § (5) bekezdés].

2.1. A jelen jogdíjközlemény I. fejezetében meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet mûködési engedélyében
vagy tartalmilag ennek megfelelõ közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltetõ minõsül felhasználónak. A jog-
díjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.

2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen pont
szerint az eseti rendezvény szervezõjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény szerinti jog-
díjat e személy fizeti meg az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint tartozásátvál-
laláshoz jogosultként hozzájárulhat [Ptk. 332. §]. Az eseti rendezvény szervezõjének azt kell tekinteni, akit a bármilyen
formában szedett belépõdíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános elõadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel
(reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános elõadást megvalósító rendezvényt vagy an-
nak egy részét a szervezõ által igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendezvény szervezõjének a harma-
dik személyt (szervezetet) igénybe vevõt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe
vevõnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közremûködésért) megilletõ
(megbízási vagy egyéb) díj nem minõsül bevételnek.

3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint a
bármilyen forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belépõdíjnak minõsülõ bevételt, valamint a bármilyen jogcímen be-
folyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyúj-
tott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatá-
lyos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben a szer-
zõi jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy ellenértékét
kell figyelembe venni.

3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendõ.
Amennyiben a szerzõi jogdíj meghatározásakor belépõdíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépõdíj
áfa nélküli összege.

3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépõdíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó össze-
gét, amely elõfeltétele a mûsoros elõadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépõjegy, mûsormegváltás, ado-
mányjegy, meghívó, egyéni azonosító stb.). Nem minõsül belépõjegynek a turisztikai vállalkozás által szervezett idegen-
forgalmi jellegû rendezvénynek a vendéglátó-ipari szolgáltatásokon kívüli részére beszedett részvételi díja.

4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zenemûvek és irodalmi mûvek felhasználásának megkezdését és a már
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban elõzetesen köteles az ARTIS-
JUS-nak bejelenteni.

5.1. Ha a zene- és irodalmi mûvek nyilvános elõadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy meg-
változtatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget, és az ARTISJUS csak
az ellenõrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogke-
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zelõ szervezet ellenõrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendõ
szerzõi jogdíj összegével egyezik meg.

5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti ellenõrzés
napját követõen, az ellenõrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb idõtartamú idényjel-
legû üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt a bejelentés 5.3. pont sze-
rinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.

5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves idõszakra kell fizetni, a bejelentés hatálya
legkorábban a bejelentés napját magában foglaló negyedév utolsó napjára szólhat. Ha a bejelentéssel érintett felhaszná-
lásért a díjat az üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb idõtartamára kell fizetni, a bejelentés hatálya az üzemeltetés
idõtartamának utolsó napjára szólhat. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a
felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti tevékenységének megszüntetése
(szünetelése).

5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz ele-
get, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenõrzés adatai, illetve az egyéb rendel-
kezésre álló adatok (például írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó tájékoztatása stb.)
alapján állapítja meg.

6. Zenemûvek személyes elõadómûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadása (élõzene-felhasználás)
esetén a felhasználó köteles a felhasznált mûvek címét, szerzõjét, az elhangzás idõtartamát és az elhangzás gyakoriságát
az ARTISJUS által rendszeresített ûrlapon közölni [Szjt. 92. § (5) bekezdés].

7.1. A zenefelhasználást végzõ üzletek (pl. vendéglátó üzletek) jogdíjfizetés szempontjából történõ besorolását a ze-
ne-, illetve irodalmi mûvek, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek felhasználása mértékének, valamint
annak figyelembevételével, hogy a felhasználás milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy -fokozás célját
[Szjt. 38. § (2) bekezdés], az ARTISJUS, a MAHASZ és az MSZSZ-EJI határozza meg.

7.2. Ha valamely felhasználónál (vendéglátó üzletben stb.) egy napon belül többféle zenefelhasználás [pl. élõ zene,
mûszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene) stb.] is megvalósul, a megfelelõ szerzõi jogdíjat minden felhasználá-
sért külön-külön kell fizetni, az I. és a II. fejezetben meghatározottak szerint.

7.3. Ha valamely vendéglátó-ipari üzletben vagy kereskedelmi szálláshelyen több értékesítõ helyen külön-külön szol-
gáltatnak zenét, helyenként külön-külön kell a megfelelõ szerzõi jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás
ugyanazon mûszaki eszközzel történik.

8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõen
képviselõ országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, a háló-
zatban résztvevõ összes felhasználóra kiterjedõen a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott tételes
vagy %-os szerzõi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási szerzõdést is köthet.

8.1.2. Átalánydíjas felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs, és bejelentési (4. pont)

[Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (pl. mûsor) közlési kötelezettségének
(6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] eleget tett;

b) az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és ennek
folytán a felhasználó, illetve felhasználók által fizetendõ szerzõi jogdíj jelentõs mértéke, vagy a felhasználók jelentõs részének
azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti szerv felhasználási
szerzõdés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolttá teszi.

8.2. Az átalányszerzõdések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerzõdésekkel érintett felhasználók között az
egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos ked-
vezményeket biztosít [Szjt. 90. § (4) bekezdés].

8.3.1. Országos vagy regionális érdek-képviseleti szervekkel csak abban az esetben köthetõ átalányszerzõdés, ha az
érdek-képviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíj fizetéséért megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy az érin-
tett felhasználók által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a fel-
használt mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
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8.3.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai Bizott-
ság 2007. február 1-jei 105/2007/EK rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
mûködõ regionális érdek-képviseleti szervek minõsülnek.

8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén átalánydíjas felhasználási szerzõdést
köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint mûködõ hálózat (például fran-
chise) azon tagjával (például franchise adó), amely

– szerzõdésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja; vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelõ biztosítékot nyújt; és/vagy
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve a felhaszná-

lás mértékére, a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTIS-
JUS-nak továbbítja.

8.4.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerzõdést kötõ tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési
kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerzõdés által biztosított átalányjogdíj-fizetési le-
hetõséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltétel-
nek.

8.4.3. Az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megköthetõ abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett
befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egy-
séges elvek szerinti mûködését a tagok közötti szerzõdés határozza meg.

9. 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 bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) be-
kezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó
adat- (pl. mûsor) közlési kötelezettségének (6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] határidõben eleget tett.

10. Az ARTISJUS a szerzõi jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a mûfelhasználás módját és mérté-
két a helyszínen ellenõrizheti [Szjt. 25. § (4) bekezdés].

11. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe tartozó fel-
használások esetén a közzétett jogdíjmértékek meghatározásakor alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az
ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendõ.

12. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi a jelen jogdíjközleményben meg-
határozott felhasználások során védett és nem védett mûvek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a felhasználó bizo-
nyítja [Szjt. 92. § (3) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott mûvekre is – kizárólag olyan
mûveket, illetve hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó nyilvános elõ-
adás esetén, kizárólag olyan elõadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idõ eltelt, a
felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.

13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi mûvek és zenedrámai mû-
vek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi mûvek és a nagyobb terjedelmû nem színpadra
szánt szépirodalmi mûvek (pl. regények) teljes terjedelemben történõ elõadására [Szjt. 25. § (3) bekezdés].

14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát
is tartalmazó összegben kell megfizetni.

15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemû érzékelhetõvé tétele bármilyen mûszaki
eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pont]. Gépzene-felhasználás többek között:

– rádió, televízió mûsorának lejátszása (hangszóróval történõ megszólaltatása, illetve képernyõn való megjelenítése)
rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;

– a zenemû – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló – példá-
nyának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videó-lejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, mp3
lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy egyéb erre al-
kalmas készülék útján; valamint

– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemû lejátszása szá-
mítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.
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15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élõzene-felhasználás a zenemûvek személyes elõadómûvészi teljesítménnyel
megvalósuló nyilvános elõadása [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pont].

IV. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fenti jogdíjközlemény 2008. január 1-jétõl 2008. december 31-ig hatályos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * *

Az ARTISJUS által megállapított szerzõi jogdíjakat az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2008. január 24.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárság
felhívása

a kínai turistacsoportok ADS-rendszerben történõ beutaztatása iránt érdeklõdõ utazásszervezõk részére

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága (a továbbiakban: ÖTM
TSZÁT) felhívja az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a
Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által nyilvántartásba vett azon utazásszervezõk figyelmét, akik az Euró-
pai Unió és Kína közötti ADS szándéknyilatkozat és az ahhoz kapcsolódó vízumszabályok feltételeinek betartása mellett
kínai turistacsoportok ADS keretében történõ beutaztatási tevékenységet kívánnak folytatni, hogy az alábbi adatokat az
ÖTM TSZÁT honlapján (www.mth.gov.hu) rendelkezésre álló táblázati formátumban, elektronikus úton 2008. má-
jus 31-ig küldjék meg a valent.eva@meh.hu e-mail címre.

A táblázatban kitöltendõ adatok: cégnév, kapcsolattartó személy, cím (város, utca, házszám), telefonszám, faxszám,
e-mail cím, regisztrációs szám.

A regisztrációhoz a táblázat elektronikus megküldése mellett a jelentkezõ utazási vállalkozásoknak szükséges to-
vábbá az ÖTM TSZÁT honlapján letölthetõ Nyilatkozat aláírása és annak 2008. május 31-ig a 225-6542 faxszámra
történõ megküldése.

A jelentkezõ utazási vállalkozások fenti adatai – az Európai Unió és Kína közötti ADS szándéknyilatkozat értelmé-
ben – megküldésre kerülnek a Kínai Országos Turisztikai Hivatal részére, mely idõponttól a jelentkezõk részére lehetõ-
ség nyílik az ADS-rendszerben, annak feltételei szerint a kínai turisták beutaztatására.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen lista kínai fél részére történõ átadásával a korábbi lista hatályát veszti, és csak a
jelen felhívás alapján regisztrált vállalkozások lesznek jogosultak kínai turistacsoportok ADS-rendszerben történõ utaz-
tatására.

Az Európai Unió és Kína közötti ADS szándéknyilatkozat hivatalos angol nyelvû szövege a Turisztikai Értesítõ 2005.
októberi számában került közzétételre, illetve elérhetõ az ÖTM TSZÁT honlapján.
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2008. február 1. és 2008. február 29. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

CITY TOUR Hop on Hop off Utazási Iroda
1061 Budapest, Andrássy u. 2. fszt. 2.
Tel.: 374-7070
Fax: 374-7077
U-000898
CITY TOUR Hop on HOP off Idegenforgalmi Kft.
Bejegyzés: 2008. 02. 22.

CORVINA TRAVEL Utazási Iroda
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.
Tel.: 889-4230
Fax: 213-8278
U-000893
CORVINA TRAVEL HUNGARY Idegenforgalmi Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 02. 05.

Flight Service Utazási Iroda
1032 Budapest, Kiscelli u. 18.
Tel.: 368-6251
Fax: 398-7514
U-000896
Flight Service Kft.
Bejegyzés: 2008. 02. 19.

Fókusz Travel Utazási Iroda
8100 Várpalota, Árpád u. 47.
Tel.: (88) 787-377
Fax: (88) 787-377
U-000899
Fókusz-Travel Utazásszervezõ, Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 02. 26.

Gotthárd Travel Utazási Iroda
9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 5/A fszt. 3.
Tel.: (94) 554-130
Fax: (94) 554-131
U-000900
Gotthárd Travel Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2008. 02. 27.

Retro Holiday Utazási Iroda
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3.
Tel.: (42) 506-880
Fax: (42) 504-528
U-000895
Retro Holiday Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2008. 02. 18.

STUDIO ITALIA Olasz Utazási Iroda
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Tel.: 319-9040
Fax: 319-9040
U-000897
STUDIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008 02. 22.

TEZ TOUR Utazási Iroda
1051 Budapest, Szent István tér 11. B. ép. I. em. 102.
Tel.: 354-0827
Fax: 354-0828
U-000901
TEZ TOUR Utazásszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2008. 02. 27.

TIERRA CAZA Kft. Utazási Iroda
8200 Veszprém, Jutasi út 10. I. em.
Tel.: (88) 785-202
Fax: (88) 785-202
U-000894
TIERRA CAZA Kft.
Bejegyzés: 2008. 02. 13.

2008. február 1. és 2008. február 29. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

Albatross Travel Utazási Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Gyöngyös u. 9.
Tel.: (96) 219-585
Fax: (96) 576-594
R-02042/2000.
Albatross Travel Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 02. 05.

CONCEPT TOURS HUNGARY Utazási Iroda
1094 Budapest, Angyal u. 13. VI. em. 2.
Tel.: 392-0145
Fax: 392-0146
R-1804/1998.
CTS HUNGARY Fióktelep
Törlés: 2008. 02. 05.

CORVINA TRAVEL Utazási Iroda
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.
Tel.: 213-8278
Fax: 213-8278
U-000447
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CORVINA TRAVEL
Idegenforgalmi Szolgáltató
Iroda Bt.
Törlés: 2008. 02. 05.

Griff Travel Utazási Iroda
4024 Debrecen, Vár u. 8. I/21.
Tel.: (52) 447-630
Fax: (52) 438-843
U-000688
Griff Travel Utazásközvetítõ és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 02. 29.

NATURA HÓD Vadászatszervezõ Iroda
6800 Hódmezõvásárhely, Ady E. u. 37.
Tel.: (62) 534-255
Fax: (62) 534-256
U-000321
„NATURA-HÓD” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 02. 11.

P & W Kft. Conpak Utazási Iroda
1096 Budapest, Haller u. 11–13.
Tel.: 215-6154
Fax: 215-6156
U-000584
P & W Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2008. 02. 12.

TOUR OPERATOR CONTINENTAL TRAVEL
Utazási Iroda
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 19.
Tel.: 373-0616
Fax: 373-0617
U-000421
TOUR OPERATOR CONTINENTAL TRAVEL
Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2008. 02. 19.

2008. február 1. és 2008. február 29. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

VÁNDOR Utazási Iroda
7621 Pécs, Ferencesek utcája 41.
Tel: (72) 333-381
Fax: (72) 327-928
U-000441
VÁNDOR Gyermek és Ifjúsági Üdültetési, Sportszer-

vezési Kft.
Törlés: 2007. 12. 03.
Jogerõs: 2008. 01. 22.

VITÁL-EXPRESSZ Utazási Iroda
8200 Veszprém, Ady E. u. 5.
Tel: (88) 530-959
Fax: (88) 530-959
U-000668
VITÁL-EXPRESSZ Utazásszervezõ Kft.
Törlés: 2008. 03. 11.
Jogerõs: 2008. 03. 11.

WELT REISEN Utazási Iroda
8600 Siófok, Vámház u. 5.
Tel: (84) 311-757
Fax: (84) 311-757
U-000622
WELT REISEN Idegenforgalmi Produkciós, Kereske-

delmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 12. 03.
Jogerõs: 2008. 01. 08.

WINTERMAN TOURS Utazási Iroda
1056 Budapest, Só u. 5.
Tel: 318-1661
Fax: 318-7367
R-01471
WINTERMAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 03. 11.
Jogerõs: 2008. 03. 11.

2008. február 1. és 2008. február 29. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

Lajta-Hanság Vadászatszervezõ Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp. 22.
Tel: (96) 577-100
Fax: (96) 215-724
R-00948.
Lajta-Hanság Mezõgazdasági, Termelõ, Kereskedelmi

és Szolgáltató Zrt.
Elõzõ név: Lajta-Hanság Mezõgazdasági, Termelõ, Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Rt.
Változásbejegyzés: 2008. 02. 25.

Katherin Travel Utazási Iroda
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 58. III. em. 10.
Tel: 243-6688
Fax: 243-6688
R-0524/1993.

296 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2008/5. szám



Katherin Travel Utazási Iroda, Idegenforgalmi, Keres-
kedelmi és Ingatlanközvetítõ Kft.

Elõzõ név: Katherin Idegenforgalmi és Utazási Iroda,
Kereskedelmi, Ingatlanközvetítõ Kft.

Változásbejegyzés: 2008. 01. 31.

ZÖLD ÓCEÁN Utazási Iroda
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zsilinszky út 57/4.
Tel: (24) 539-395
Fax: (24) 539-396
R-01967.
ZÖLD ÓCEÁN Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: HurráNyaralunk.hu Utazási Iroda

HurráNyaralunk.hu Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 24.

2008. február 1. és 2008. február 29. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

TRIO TOURS Utazási Iroda
8380 Hévíz, Tavirózsa út 1.
Tel.: (83) 540-182
Fax: (83) 340-845
R-00346
„TRIO II” Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 02. 19. (kiutaztatás)

V.BER TRAVEL Utazási Iroda
6000 Kecskemét, Kõhíd u. 13.
Tel.: (76) 480-269
Fax: (76) 483-988
R-01577
VARGABUSZ Szállítási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 02. 28 (belföldi)

2008. február 1. és 2008. február 29. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

OMNITOURS Utazási Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi út 70.
Tel.: (46) 413-220
Fax: (46) 353-722
R-00924/1994/1999.
OMNITOURS Utazási Iroda Egyéni Cég
Változásbejegyzés: 2008. 02. 20. (kiutaztatás és belföld)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ

határozatok
2008. február 1. és 2008. február 29. között

Hatósági nyilvántartásba vétel:

81. Club Azúr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 12.;
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-878308,
adószáma: 13851772,
határozat száma: X-000030/2008.,
Határozat kelte: 2008. február 11.

Az Értékesítõ jelen határozat alapján a

Villa Azúr 8600 Siófok, Vitorlás u. 11/A szám alatti
ingatlan (hrsz.: 6792/7) apartmanjainak

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.
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2008. március 1. és 2008. március 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

BEKI TOURS Utazási Iroda
2900 Komárom, Igmándi út 6. fszt. 11.
Tel.: (34) 516-810
Fax: (34) 516-810
U-000910
BEKI-VILL Villamosipari Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 03. 14.

CARACOL Utazási Iroda Neckermann Partner
2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 50. 1. emelet 12.
Tel.: (34) 510-777
Fax: (34) 510-778
U-000909
CARACOL Idegenvezetõi Fordító és Oktató Bt.
Bejegyzés: 2008. 03. 26.

CONTACT TRAVEL Utazási Iroda
1016 Budapest, Aladár u. 17.
Tel.: 212-4455
Fax: 212-4455
U-000907
CONTACT TRAVEL SERVICE Idegenforgalmi Kft.
Bejegyzés: 2008. 03. 12.

Guliver Travel Utazási Iroda
9400 Sopron, Gidapatak u. 3/A.
Tel.: (99) 510-201
Fax: (99) 510-203
U-000903
Guliver Travel Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 03. 06.

INVIA.HU UTAZÁSKÖZVETÍTÕ
1067 Budapest, Szobi u. 5. I/13.
Tel.: 354-0345
Fax: 302-3715
U-000905
INVIA.HU Utazásszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2008. 03. 10.

Kék Laguna Utazási Ügynökség
1038 Budapest, Váci út 165.
Tel.: 412-1704
Fax: 412-1705
U-000906
Kék Laguna Travel Bt.
Bejegyzés: 2008. 03. 10.

P & P Cosmos Utazási Iroda
2021 Tahitótfalu, Béke út 12.
Tel.: (26) 385-751
Fax: (26) 385-751
U-000902
„P & P Cosmos” Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2008 03. 04.

Quaestor Holiday Kft. Utazási Iroda
1132 Budapest, Váci út 30.
Tel.: 299-9996
Fax: 299-9999
U-000912
Quaestor Holiday Utazásszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2008. 03. 17.

STA TRAVEL. Utazási Iroda
1092 Budapest, Erkel u. 13.
Tel.: 299-0404
Fax: 299-0403
U-000913
STA Travel Magyarország Franchise Kft.
Bejegyzés: 2008. 03. 31.

T-Produkció 2004 Kft. Utazási Irodája
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 5. III/3.
Tel.: (42) 789-824
Fax: (42) 789-824
U-000915
T-Produkció 2004 Mûvészeti és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 03. 26.

TRAVELJUVE Utazási Iroda
7621 Pécs, Ferencesek utcája 41. (18682 hrsz.)
Tel.: (72) 333-381
Fax: (72) 327-928
U-000904
TRAVELJUVE Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 03. 06.

VINAFOUR TRAVEL Utazási Iroda
1087 Budapest, Kõbányai út 21. (250. ép. I/112. üzlet)
Tel.: 402-0886
Fax: 402-0887
U-000908
VINAFOUR Utazásszervezési és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 03. 13.

VIOLA TOURS Utazási Iroda
1095 Budapest, Mester u. 48-52. fsz. 1.
Tel.: 707-4111
Fax: 707-4111
U-000911
VIOLA TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2008. 03. 17.
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2008. március 1. és 2008. március 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

Avicenna Collegium Kft. – PERSEPOLIS TRAVEL
Utazási Iroda
1091 Budapest, Thaly Kálmán u. 41.
Tel: 456-1027
Fax: 456-1027
U-000289
Avicenna Nemzetközi Collegium, Oktatási, Szervezési
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 02. 07.
Jogerõs: 2008. 03. 14.

„Novus Tours” Utazási Iroda
1037 Budapest, Bokor u. 12.
Tel: 06 (20) 313-5142
Fax: 212-8697
U-000742
„Novus Tours”Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 11. 23.
Jogerõs: 2008. 01. 21.

TEMESVÁRI Utazási és Szálloda Kft.
Utazási Irodája
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 46.
Tel: 338-3781
Fax: 338-3788
R-01991
TEMESVÁRI Utazási és Szálloda Kft.
Törlés: 2008. 02. 21.
Jogerõs: 2008. 03. 12.

2008. március 1. és 2008. március 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

Kuoni Destination Management Utazási Iroda
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. (VI. 604.)
Tel: 235-8020
Fax: 266-0046
U-000444
Kuoni Destination Management Utazási Iroda Kft.
Elõzõ név: Kuoni Incoming Services Utazási Iroda

Kuoni Incoming Services Utazási Iroda Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 03. 14.

Vigo Travel Utazási Iroda
1146 Budapest, Szabó József u. 6. (Récsei Center)
Tel: 273-4337
Fax: 273-4337
U-000769
VIGO Travel Bt.
Elõzõ név: Ecobev Vigo Utazási Iroda

Ecobev Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Változásbejegyzés: 2008. 03. 03.

1. STEP Utazási Iroda
1163 Budapest, Cziráki u. 26–32.
Tel: 329-1692
Fax: 270-2102
R-1799/98.
1. STEP Utazásszervezõ Kft.
Elõzõ név: SAHARA TOURS Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2008. 03. 17.

2008. március 1. és 2008. március 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

ISRAM HUNGARY Utazási Iroda
1075 Budapest, Madách tér 7.
Tel.: 267-0285
Fax: 267-0291
R-01893/1999
ISRAM HUNGARY Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 03. (charter járat igénybevé-

telével való bõvítés)

L – MIX Utazási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 14.
Tel.: (88) 202-987
Fax: (88) 202-987
U-000708
„L – MIX 2000” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 03. 12. (belföldi)

NATURHUN Vadászatszervezõ Iroda
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Tel.: (23) 319-041
Fax: (23) 319-440
U-000498
NATURHUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 03. 17. (kiutaztatás)
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A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ

határozatok
2008. március 1. és 2008. március 31. között

Hatósági nyilvántartásba vétel:

ÁMLA Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

székhelye: 1037 Budapest, Domoszló utca 13.,
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-888392,
adószáma: 12025189,
határozat száma: X-000031/2008.,
Módosított határozat kelte: 2008. március 19.

Az Értékesítõ jelen határozat alapján a

Tópart Hotel & Étterem 8171 Balatonvilágos, Zrínyi
u. 1. szám alatti ingatlan (hrsz.: 1220/1.) szállodai szo-
báinak

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:

„ÁGNES PANZIÓ” Idegenforgalmi Kft.

Székhelye: 8380 Hévíz, Honvéd u. 7.
Cégjegyzék száma: Cg.20-09-067234
Adószáma: 10405781-2-20
Nyilvántartási száma: X-000069/2006.
Határozat kelte: 2006. augusztus 3.
Módosított határozat kelte: 2008. március 19.

a jogosult az

„Ágnes Aparthotel” 8330 Hévíz, Honvéd u. 7. (hrsz.:
1125) alatti szállodai szobák és apartmanok (összesen
33 db)

idõben megosztott használati jogának értékesítését folytat-
hatja.

Hatósági nyilvántartásból való törlés:

THERMAL UNICUM Ingatlanügynöki, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 160. IV. em. 39.
Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-7171191
Adószáma: 13069106-2-42
Határozatszám: X-000022/2003.

Nyilvántartásba véve: 2003. október 8.
Módosítva: 2005. május 6., (2005. május 24.) 2005. no-

vember 25.
Saját kérésre való törlést tartalmazó határozat kelte:

2008. március 31.

2008. április 1. és 2008. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

Holiday Sport Utazási Iroda
1137 Budapest, Szt. István krt. 26.
Tel.: 788-8191
Fax: 788-8191
U-000920
Holiday Ski Sport Hotel Betriebs Gmbh.
Bejegyzés: 2008. 04. 24.

KOZAIR Utazási Ügynökség
1072 Budapest, Nagydiófa u. 34.
Tel.: 321-3897
Fax: 413-1623
U-000919
KOZ-AIR és Társa Kft.
Bejegyzés: 2008. 04. 16.

Master Travel Utazási Iroda
1117 Budapest, Szerémi út 7/A. 1. em. 105.
Tel.: 310-7235
Fax: 209-0316
U-000918
Master Travel Internetes Utazásszervezõ és -közvetítõ

Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 04. 16.

P & P TOURS Utazási Iroda
8640 Fonyód, Szent István u. 5.
Tel.: (85) 362-125
Fax: (85) 362-125
U-000916
P & P Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 04. 10.

SKY TOURS Utazási Iroda
1136 Budapest, Tátra u. 23/b. fszt. 6.
Tel.: 785-0681
Fax: 785-0681
U-000917
SKY TOURS Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2008. 04. 14.
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VALBONA TOURS Utazási Iroda
2120 Dunakeszi, Tábor u. 4/F ép. fszt. 1.
Tel.: (27) 543-855
Fax: (27) 543-857
U-000921
VALBONA TOURS Idegenforgalmi
és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2008. 04. 26.

WESTERN TRAVEL Utazási Iroda
1085 Budapest, József körút 28. fszt. 3.
Tel.: 787-1713
Fax: 787-6939
U-000922
WESTERN TRAVEL Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 04. 26.

2008. április 1. és 2008. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

Világlátó On-Line Utazási Iroda
1056 Budapest, Váci u. 81.
Tel.: 266-5120
Fax: 266-7420
U-000610
Világlátó On-Line Szolgáltatások Idegenforgalmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 04. 17.

2008. április 1. és 2008. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

France Service Utazási Iroda
1061 Budapest, Andrássy u. 10.
Tel: 269-0241
Fax: 216-3900
U-000567
France Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 12. 12.
Jogerõs: 2008. 01. 25.

Pharma Tours Utazási Iroda
1146 Budapest, Dózsa György u. 19. IV/2.
Tel: 251-3697
Fax: 8896
R-00484/1992/1999.
Pharma Tours Gyógyszerész Utazási
és Rendezvényszervezõ Kft.
Törlés: 2007. 11. 28.
Jogerõs: 2008. 02. 06.

SHIMODA Utazási Központ
1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A
Tel: 279-1521
Fax: 279-1520
U-000579
SHIMODA Nyelvközpont Oktatási és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 12. 21.
Jogerõs: 2008. 04. 07.

UTAZÁS 2000 Utazási Iroda
7400 Kaposvár, Petõfi tér 1.
Tel: (85) 360-187
Fax: (85) 360-187
U-000823
UTAZÁS 2000 Utazási és Szállítási Kft.
Törlés: 2007. 12. 11.
Jogerõs: 2008. 03. 05.

2008. április 1. és 2008. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

HELLO-OROSZORSZÁG Utazási Iroda
1071 Budapest, Bajza u. 6. fszt. 2.
Tel: 321-8551
Fax: 212-9669
U-000295
Hello-Oroszország Utazási Iroda Bt.
Elõzõ név: OMELA UNITED TRAVEL

Utazási Iroda
OMELA UNITED TRAVEL Konferencia-
szervezõ és Idegenforgalmi Bt.

Változásbejegyzés: 2008. 04. 22.
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2008. április 1. és 2008. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

Admiral Tours Utazási Iroda
1138 Budapest, Váci út 178. M. 19.
Tel.: 236-0906
Fax: 236-0907
U-000794
Admiral Tours Hungary Utazásszervezõ Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 04. 02. (belföld)

Admiral Travel Utazási Iroda
2700 Cegléd, Szabadság tér 7.
Tel.: (53) 311-500
Fax: (53) 500-843
U-000111
Admiral Travel Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 04. 02. (kiutaztatás)

UTS 2004 Utazási Iroda
8277 Felsõörs, Fenyves u. 65.
Tel.: (87) 789-929
Fax: (87) 713-035
U-000467
UTS 2004 Szolgáltató Bt
Változásbejegyzés: 2008. 04. 11. (kiutaztatás és belföldi)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ

határozatok
2008. április 1. és 2008. április 30. között

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:

GEOTHERM Üdülõ Kft.

székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.
cégjegyzékszáma: Cg.: 09-09-000056,
adószáma: 10254808
nyilvántartási száma: X – 000043/2004.
Határozat kelte: 2004. november 22.
Módosított határozat kelte: 2008. április 21.

A jogosult

a „Hotel Silver” 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király
sétány 25. (hrsz.: 3505) alatt nyilvántartott üdülõépü-
let szobáinak (összesen 107 db)

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.
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MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnénk elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázat készítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép, vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, a hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos értesítõje
Szerkesztésért felelõs: dr. Kovács Miklós. Szerkesztõség: 1054 Budapest, Hold u. 1. Tel.: 225-6506.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Megjelenik havonta.
2008. évi éves elõfizetési díj: 14 112 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 7056 Ft áfával, egy példány ára: 1155 Ft áfával.
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08.1442 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.


