
 
ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZET 
 

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 102. § (5) bekezdése 
szerinti helyi rádiós műsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására 

 
A Pályázati Felhívásban használt kifejezések megegyeznek a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 
évi I. törvény (továbbiakban: „Törvény”) 2. §-a szerinti meghatározásokkal. A terminológiákat a 
Törvényi jelentésükkel megegyező módon kell értelmezni, különös figyelemmel a „befolyásoló 
részesedés”, a „közvetett tulajdon”, valamint a „vállalkozás” fogalmakra. 
A Pályázati Felhívás az egyes társaságokkal, azok szervezeteivel, cselekményeivel, dokumentumaival 
kapcsolatos kifejezéseket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: „Gt.”) 
szerinti jelentésben használja. 
A Pályázati Felhívás az „igazolás” és „valószínűsítés” meghatározásokat az ÁPF 56.4 pontja szerinti 
értelemben alkalmazza. 
A Pályázati Felhívás szerinti üzleti és pénzügyi terv elkészítésével és benyújtandó dokumentumaival 
kapcsolatban a Pályázati Felhívás a magyar számviteli szabályok szóhasználatát követi. 
 
Értelmező rendelkezések: 
 
Ajánlati Kötöttség: a Pályázó Pályázati Ajánlatához való kötöttségét jelenti, a Pályázati Felhívás 2.10. 
szakasza szerint. 
 
Alaki Érvénytelenség: a Pályázati Ajánlat Alaki Érvénytelenségét a Pályázati Felhívás 3.4.1.2.-3.4.1.2. 
szakaszai határozzák meg. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlatot a Pályázati Felhívás 3.4.1.2. 
és 3.4.2.1-3.4.2.3., valamint az ÁPF 60.2. pontja alapján a Testület indokolással ellátott határozatával 
visszautasítja, az a továbbiakban nem vesz részt a Pályázati Eljárásban. 
 
Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlat: a Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza szerinti Pályázati Ajánlat. 
 
Aktuális információk: az időszerű, mindennapi tájékozódást elősegítő, közérdeklődésre számot tartó 
hírek, adatok, ismeretek, tájékoztatás. 
 
ÁPF: a Művelődési Közlöny XL: évfolyam 27. szám/II. kötetében, az Országos Rádió és Televízió 
Testület által közétett Általános Pályázati Feltételek és annak módosításai. (Az ÁPF egységes 
szerkezetben a Testület honlapján, a www.ortt.hu oldalon letölthető) 
 
Dtv: a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény. 
 
Érdekelt Pályázó: azt a Pályázót jelenti, aki, amely  
a) egy másik Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, és /vagy 
b) amelyben egy másik Pályázó befolyásoló részesedéssel rendelkezik, és/vagy 
c) amelyben valamely befolyásoló részesedéssel rendelkező személy másik Pályázóban befolyásoló 
részesedéssel rendelkezik. 
 
Hírműsor: A Testület önálló hírműsornak tekinti azokat a közérdeklődésre számot tartó időszerű 
országos és helyi, illetve külföldi eseményekről (politika, kultúra, sport stb.) beszámoló, rövid 
közlésekből álló műsorszámokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az állampolgárok számára 
folyamatosan biztosítsák a társadalmi, politikai, gazdasági életben és a nemzetközi eseményekben való 
eligazodásához szükséges közéleti információkat, azaz bemutassák, hozzáférhetővé, megismerhetővé, 
ezáltal megítélhetővé tegyék a társadalom egészére, de legalábbis széles rétegeire kiható problémákat. 
 
Kiíró: az Országos Rádió és Televízió Testület (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) (a továbbiakban: 
„Testület”). 

http://www.ortt.hu/�
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Kizárás: A Pályázati Felhívás 3.4.2.1.-3.4.2.3. pontja szerinti esetekben a Testület kizárja a Pályázati 
Ajánlatot. 
 
Konzorciumi Pályázati Ajánlat: Több személy (szervezet) együttesen benyújtott Pályázati Ajánlata. A 
konzorciumi tagok a Pályázati Ajánlathoz csatolt konzorciumi megállapodásban kötelezik magukat arra, 
hogy a Pályázati Eljárásban való nyertességük esetén, a megállapodásban rögzített formájú gazdasági 
társaságot létrehozzák. A konzorciumi tagok kötelezettségei a pályázati eljárásban és a szerződéskötés 
során egyetemlegesek. 
 
Központi elem: A központi elemek azok a műsorelemek/műsoregységek, amelyek a műsorszolgáltatás 
gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a műsorszolgáltatást leginkább jellemzik és csak a 
szerződés módosításával változtathatók. Központi elemként megjelölhető akár a műsoregység címe, 
rövid jellemzés, akár a műsorszám típusa pl. magazinműsor, hírműsor, kívánságműsor, riportműsor, 
film, ismeretterjesztő műsor, stb. 
 
Műsorszolgáltatás alapvető jellegzetessége: a műsorszolgáltatás jellegzetes vonásainak, a 
műsorszolgáltatást többi műsorszolgáltatástól megkülönböztető sajátos arculatának rövid, szöveges 
összefoglalása. 
 
Műsorszolgáltatási Tapasztalat: amennyiben a Pályázó vagy a Pályázóban befolyásoló részesedéssel 
rendelkező vállalkozás/személy a Pályázati Ajánlat benyújtásakor már legalább egy éve folyamatosan 
szolgáltat rádióműsort.  
 
Pályázati Ajánlat: a Pályázó által a jelen Pályázati Felhívásra benyújtott teljes dokumentációt, 
ajánlattételt jelenti, amely egyben nyilatkozat a Pályázati Felhívás feltételrendszerének feltételek 
nélküli teljes elfogadására. 
 
Pályázati Felhívás: a jelen Pályázati Felhívást jelenti, annak teljes terjedelmével, mellékleteivel, és 
esetleges módosításaival együtt. 
 
Pályázó: a Pályázati Ajánlat szerinti Jogosultság tekintetében az Ajánlati Kötöttség időtartama alatt 
azt a vállalkozást jelenti, aki, amely a Pályázati Felhívásra Pályázati Ajánlatot nyújtott be. 
 
Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. évi törvényt jelenti. 
 
Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt jelenti. 
 
Újonnan Alakult Vállalkozás: azt a vállalkozást jelenti, amelyik a Pályázati Ajánlat benyújtását 
megelőző 30 napon belül alakult.  
 
Vagylagos Pályázati Ajánlat:  
a) az ugyanazon Pályázó által ugyanazon Jogosultságra tett egynél több Ajánlat mindegyikét, és/vagy 
b) valamely Érdekelt Pályázó által tett Pályázati Ajánlatot, és/vagy  
c) azt a Pályázati Ajánlatot, amely ugyanarra a tényre, vállalásra vagy egyéb körülményre vagylagos 
ajánlatot tartalmaz. 
 
Visszautasítás: a Pályázati Felhívás 3.4.1. szakasza szerint Alakilag Érvénytelen Ajánlatokat a 
Testület hiánypótlásra felhívás nélkül visszautasítja, valamint a 3.4.2.1.-3.4.2.3. szakaszai szerint  
kizárt Ajánlatokat a Testület visszautasítja. A visszautasított Ajánlat a további Pályázati Eljárásban 
nem vesz részt.  
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I. FEJEZET: MŰSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG PÁLYÁZTATÁSA ÉS A 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
1.1. A pályázat tárgya 
1.1.1. A Testület a Törvény 102. § (5) bekezdésében meghatározott feladatai alapján pályázati 
felhívást (a továbbiakban: "Pályázati Felhívás") tesz közzé a felhívás 1. sz. melléklete szerinti helyi 
rádiós műsorszolgáltatási jogosultságokra (a továbbiakban: „Jogosultság”). 
 
A Jogosultságok a Dtv. 38. § (2) bekezdésében a rádióműsorok terjesztése digitális átállásának 
céldátumára tekintettel 2014. december 31. napjáig, vagy ugyanezen rendelkezésben rögzített együttes 
feltételek teljesülésétől függő hosszabb időtartamra, de legfeljebb 7 évre szólnak. Vételkörzet-bővítés 
esetén a jogosultság a már korábban megszerzett műsorszolgáltatási jogosultság lejártáig érvényes, 
 
1.1.2. A Műsorszolgáltatónak a jelen Pályázati Felhívás szerint a Szerződésben kötelezettséget kell 
vállalnia arra, hogy műsorszolgáltatási jogosultságának időtartama alatt együttműködik az analóg 
földfelszíni rendszerről a digitális földfelszíni rendszerre történő átállás során felmerülő mindennemű 
jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása tekintetében az eljáró szervekkel 
együttműködik.  
 
1.1.3. A jelen Pályázati Felhívás tárgyát képező Jogosultságok alapján szolgáltatott műsor 
terjesztéséhez rendelkezésre álló, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „NHH”) által 
kidolgozott és a Testület által jóváhagyott frekvenciaterveket az 1. számú melléklet tartalmazza. A 
Jogosultságokkal kapcsolatos, frekvenciákra vonatkozó adatok az NHH-nál megtekinthetők. 
 
1.1.4. A pályázat tárgya magában foglalja a korábban műsorszolgáltatási jogosultságot szerzett 
műsorszolgáltató vételkörzet-bővítését, illetve földfelszíni hálózatba kapcsolódását.  
 
1.1.6. A Pályázati Felhívásra az 1. sz. melléklet 1.-3. jogosultsága tekintetében érvényesen kizárólag 
kereskedelmi, a 4-9. jogosultságai tekintetében érvényesen kizárólag közműsor-szolgáltató jellegű 
pályázat nyújtható be.  
 
1.1.7. A Törvény 20. §-a alapján kiegészítő műsorszolgáltatás végzésére kizárólagosan a 
műsorszolgáltató jogosult. A műsorszolgáltató értéknövelő szolgáltatás végzésére jogosult, illetve 
harmadik személlyel arra szerződést köthet. Az értéknövelő szolgáltatás végzésének tartalmáról, a 
jogosultság feltételeiről a Törvény 21. §-a rendelkezik. 
 
1.2. A Pályázati Felhívás Célja 
A jelen Pályázati Felhívás alapvető célja - a Törvény rendelkezéseivel összhangban - az Rttv. 102. § 
(5) bekezdése szerinti törvényi kötelezettségnek való megfelelés, és a helyi rádiós műsorszolgáltatás 
minőségi jegyeinek javítása. 
 
1.3. Az irányadó szabályok 
1.3.1. A Pályázati Felhívás alapján lebonyolított pályáztatásra a Törvényben és az ÁPF-ben foglaltakat 
kell alkalmazni. A Pályázati Felhívásban használt fogalmakat és kritériumokat (követelményeket) a 
Törvény és az ÁPF szerint kell értelmezni. 
 
1.3.2. A Pályázati Felhívásra, valamint a rendelkezései szerint készült dokumentumokra és a Pályázatból 
eredő vagy az azzal kapcsolatos jogviták esetén a magyar jog az irányadó azzal, hogy a Pályázati 
Felhívásban, a Pályázati Ajánlatban, valamint a Törvényben nem szereplő feltételek elbírálásakor a Ptk. 
szabályai alkalmazandók. 
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II. FEJEZET 
A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 

 
2.1. A Pályázati Eljárás 
A Pályázati Eljárás a Jogosultságok paramétereinek a Törvény 52. § (6) bekezdése szerinti 
közszemlére bocsátásától a Műsorszolgáltatási Szerződés megkötéséig, vagy a Pályázati Eljárás 
Törvény 45. §-a szerinti, Testület által történő eredménytelenné nyilvánításáig tart. A jelen Pályázati 
Felhívással meghirdetett Pályázati Eljárás az ÁPF 49.1. pontja szerint egyfordulós. 
 
2.2. Eljárások a benyújtási határidők előtt 
2.2.1 A Pályázó Pályázati Ajánlatát kizárólag saját ismeretei és döntése alapján teszi meg, jogot vagy 
igényt, a Testülettől kapott információkra, vagy azok hiányára nem alapíthat. 
 
2.2.2. Az ÁPF 41. pontja alapján a Pályázati Felhívás Tervezetének közzétételétől számított 15 napon 
belül a Pályázati Feltételekre bárki írásban észrevételeket, kérdéseket intézhet a Testülethez. A 
Testület az ily módon feltett kérdésre a Pályázati Felhívás Tervezetének nyilvános meghallgatását 
követően írásban válaszol. 
 
2.2.3 A Testület nem ad választ valamely Jogosultság gyakorlásának gazdaságosságáról, a Jogosultság 
gyakorlásával kapcsolatos egyes felelősségi kérdésekről, a Törvény vagy más jogszabály vagy az ÁPF 
tartalmáról vagy értelmezéséről, vagy a Jogosultság gyakorlásához egyébként szükséges 
engedélyekről.  
 
2.2.5. A Testület 2.2.2. szakasz szerinti válasza nem minősül a Pályázati Felhívás módosításának. 
 
2.3. A Pályázati Felhívás 
A Testület az 1. számú mellékletben feltüntetett Jogosultságok vonatkozásában a jelen Pályázati 
Felhívásban hirdet pályázatot. A Pályázat során az egyes eljárási cselekmények határidejére és 
határnapjára az 5.2. szakasz előírásai irányadóak. 
 
2.4. A Pályázati Felhívás módosítása, felfüggesztése 
2.4.1 A Testület az ÁPF 47. és 48. pontja alapján jogosult a Pályázati Felhívás módosítására. Döntését 
köteles a Pályázati Felhívás közzétételével azonos módon meghirdetni valamint megindokolni. 
 
2.4.2. Ha a Testület a Pályázati Felhívását módosítja, köteles a Pályázat benyújtásának határidejét 
méltányos módon meghosszabbítani. A további pályázati határidők is e módosításnak megfelelően 
változnak meg. 
 
2.4.3 A Testület a Pályázati Eljárás folyamán a Pályázó tudomására hozott feltételeket egy alkalommal 
megváltoztathatja úgy, hogy az egyes Pályázók javára ne jelentsen előnyt. 
 
2.4.4 A Pályázatok leadására nyitva álló határidőt csak egy ízben lehet meghosszabbítani. A Pályázat 
leadásának határideje legkésőbb az eredeti határidőt megelőző 15. napon – a Testület által hozzá fűzött 
indokolással - módosítható. 
 
2.4.5 A Testület a Pályázati Eljárás megindítását követően nem változtathatja meg a Pályázati Felhívás 
3.4.3. szakasz szabályait. 
 
2.4.6 A Testület a pályáztatást egy alkalommal legfeljebb 90 napra jogosult felfüggeszteni. A Testület 
a felfüggesztésről szóló – indokolással ellátott - döntését, a felfüggesztés időtartamának pontos 
megjelölésével, a Közlönyben és két országos napilapban teszi közzé. A Pályázati Felhívásban 
meghatározott és még le nem járt határidők a felfüggesztés időtartamával meghosszabbodnak. 
 
2.5. A Műsorszolgáltatási Szerződés tervezete 
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A Jogosultságra vonatkozó Műsorszolgáltatási Szerződésnek, illetve vételkörzet-bővítésre irányuló 
Pályázati Ajánlat esetén a Szerződésmódosításnak a 2. és 2/A. számú melléklet szerinti tervezete a jelen 
Pályázati Felhívás része. A Pályázni kívánók és Pályázók a Szerződés tervezetére észrevételt vagy 
módosítási indítványt nem tehetnek. A Jogosultságra vonatkozó Szerződés végleges szövege a Szerződés 
tervezetének az abban tett lábjegyzetek szerint véglegesített szövege.  
 
2.6. A Pályázó 
2.6.1. Érvényes pályázati ajánlatot az a vállalkozás nyújthat be, akit a Törvény rendelkezései (85-88. §-
aiban, 35. § (1) a)-b) és 35. § (2) bekezdés és a VIII. fejezetben, az ÁPF 2. címben (ÁPF 18-37. 
pontok) nem zárnak ki a Jogosultság megszerzéséből, illetve aki az ÁPF pályázóra vonatkozó 
előírásainak megfelel. Ha a Pályázó az említett rendelkezésekbe ütközik, a Testület Pályázati Ajánlatát 
Alakilag Érvénytelennek minősíti és visszautasítja. 
 
2.6.2. A Pályázó tulajdonosainak (részvényeseinek, tagjainak, stb.) személye - halál esetét kivéve -, a 
Pályázati Eljárás teljes időtartama alatt nem változhat. Amennyiben a Pályázó tulajdonosainak 
személye a Pályázati Eljárás alatt ennek ellenére megváltozik, a Testület a Pályázati Ajánlatot 
Alakilag Érvénytelennek minősíti, és a visszautasítja. 
 
2.6.3. Az ÁPF 25. pont alapján – az ÁPF 37. pontra is figyelemmel – Alakilag Érvénytelen annak a 
Pályázónak az ajánlata, aki a Pályázat benyújtásakor, elbírálásakor, a szerződéskötéskor vagy ezen 
időpontok közötti időtartamban bármikor a Törvény, az ÁPF valamint a Pályázati Felhívás 
feltételeinek nem felel meg. Ez esetben a Testület a Pályázó ajánlatát visszautasítja, illetve a Szerződés 
megkötését megtagadja. 
 
2.6.4. Több személy (szervezet) együtt, konzorciumként nem nyújthat be érvényesen ajánlatot. Az ilyen 
ajánlatot a Testület visszautasítja. 
 
2.7. A Pályázati Díj  
2.7.1. A Pályázó Pályázati Díjat tartozik fizetni. A Pályázati Díj az Ajánlati Kötöttség biztosítására is 
szolgál (Törvény 95. § (9) bek., ÁPF 56.4.6.). 
 
2.7.2. A Pályázati Díj a 2.11.2.2. szakasz és az 1. sz. mellékletben meghatározott minimális 
műsorszolgáltatási díj 5 %-a + ÁFA. 
 
2.7.3. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó helyett harmadik fél nem teljesítheti (ÁPF 56.4.6. pont 5. 
bek.). 
 
2.7.4. A Pályázó a Pályázati Díj megfizetésekor köteles megjelölni, hogy a Pályázati Díj melyik 
Jogosultságra vonatkozik. Amennyiben ugyanazon Pályázó több Jogosultságra Pályázati Ajánlatot 
nyújt be, a Pályázó köteles külön-külön mindkét Pályázati Díjat megfizetni annak megjelölésével, 
hogy az egyes Pályázati Díjak melyik Jogosultságra vonatkoznak.  
 
2.7.5. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó kizárólag a 2.7.2. szakasz szerinti teljes összegnek a 
Testület a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01400843 számú számlájára, forintban történő 
átutalásával teljesítheti. 
 
2.7.6. A Pályázati Díj megfizetését a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidő lejártáig kell 
teljesíteni. Az ÁPF 56.4.6. pontja alapján a Pályázati Díj megfizetése akkor és azon időpontban 
minősül teljesítettnek, amikor a Pályázati Díj teljes összege a 2.7.5. szakasz szerinti bankszámlán 
jóváírásra került. A Pályázati Díj után kamat nem jár. A pályázati díj megfizetését követő 8 napon belül 
a Testület a befizetésről a Pályázónak számlát küld. 
 
2.7.7. A pályázati díj befizetéséről szóló banki igazolást a Pályázó köteles a Pályázatához mellékelni. 
Alakilag Érvénytelennek minősül a Pályázati Ajánlat, ha a Pályázó az átutalásról szóló átutalási 
megbízást nem csatolta az ajánlatához. 
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2.7.8. A Törvény 99 § (4) bekezdése szerint·a Pályázati Díj 2.7. szakasz szerinti meg nem fizetése a 
Pályázati Ajánlat Alaki Érvénytelenségét és Testület általi visszautasítását eredményezi. 
 
2.7.9. A Pályázati Díj a Törvény 95. § (9) bekezdésében foglaltak szerint jár vissza. 
 
2.7.10. A Pályázati Díj 80 %-a a Testület döntését követő 30 napon belül visszajár a Pályázónak, ha a 
Testület a pályázati eljárást a Törvény 46. § szerint eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2.7.11. A befizetett Pályázati Díj teljes összege a Testület döntését, illetve a Pályázó vonatkozó 
nyilatkozatának kézhezvételét követő 30 napon belül visszajár, ha a Pályázó a Pályázati Díj befizetését 
követően nem nyújt be Pályázati Ajánlatot. 
 
2.7.12. A befizetett Pályázati Díj teljes összege a Pályázónak visszajár amennyiben a Pályázó 
benyújtott Pályázati Ajánlatát a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidő lejártáig az ÁPF 11. pontja 
alapján visszavonja. 
 
2.7.13. A Pályázó a Pályázati Díj teljes összegét elveszti, ha Pályázati Ajánlatát a 2.8.3.2. szakasz 
szerint visszavonja, valamint ha a Szerződést a 4.1.5. vagy 4.1.6. szakasz szerint nem köti meg. 
 
2.7.14. Amennyiben a Pályázó közműsor-szolgáltató jelleggel nyeri el a jogosultságot  a Pályázati Díj 
80%-a az óvadéki összegbe beszámít, bankgarancia esetén visszajár. 
 
2.7.15. A pályázó nyertessége esetén a pályázati díj 80%-a a műsorszolgáltatási díj összegébe beszámít. 
 
2.8. A Pályázati Ajánlat 
2.8.1. Egy Jogosultságra egy Pályázó csak egy Pályázati Ajánlatot nyújthat be. Amennyiben egy 
Pályázó egy Jogosultságra több Pályázati Ajánlatot nyújt be, mindegyik Pályázati Ajánlata Alakilag 
Érvénytelennek minősül, és a Testület azt visszautasítja. 
 
2.8.2. A Vagylagos Pályázati Ajánlat Alakilag Érvénytelennek minősül, és azt a Testület 
visszautasítja. Amennyiben a Pályázó több, a Pályázati Felhívás szerinti jogosultságra pályázni kíván, 
Ajánlatát a 2.8.3.-2.8.5. szakaszok rendelkezései szerint kell megtennie. 
 
2.8.3. Amennyiben egy Pályázó olyan – a Törvény hatálya alá tartozó - Jogosultsággal rendelkezik, 
amely kizárja a Pályázati Felhívásban meghirdetett Jogosultság elnyerését, Pályázati Ajánlatot abban az 
esetben nyújthat be, ha ajánlata részeként joghatályos nyilatkozatában kijelenti, hogy nyertessé 
nyilvánítása esetén a Szerződés megkötésének időpontjától – a Pályázati Felhívásban szereplő 
Jogosultságok jelenlegi Jogosultjának nyertessége kivételével- a már meglévő Műsorszolgáltatási 
Jogosultságáról visszavonhatatlanul, minden további feltétel és igény nélkül lemond, illetve a 
Testülethez benyújtott Szerződés megkötésére vonatkozó már meglévő igényét feltétel nélkül 
visszavonja, vagy kötelezettséget vállal arra, hogy a Testülettel meglévő Szerződését közös 
megegyezéssel megszünteteti. 
 
2.8.4. A Pályázati Ajánlat úgy minősül, mintha azt a Pályázó a 2. számú melléklet szerinti 
Műsorszolgáltatási Szerződés illetve vételkörzet-bővítésre benyújtott pályázati ajánlat esetén a felhívás 
2/A sz. melléklete szerinti Szerződésmódosítás szövegére tette volna.  
 
2.8.5. Ha a pályázati példányok között eltérés adódik, az Eredeti példány tartalma az irányadó az 
érvényesség vizsgálata, valamint az ajánlatok értékelése és elbírálása során. 
 
2.9. A Pályázati Ajánlat·nyilvánossága 
2.9.1. A Testület a Pályázattal és a Pályázati Ajánlatokkal kapcsolatos adatokat a Törvény 96. § (4) 
bekezdése, 97. §-a, az ÁPF 12. és 68. pontja·rendelkezései szerint hozza nyilvánosságra. 
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2.9.2. A Pályázó a Pályázati Ajánlat benyújtásának tényével a Törvény 96.§ (4) bekezdésének 
rendelkezéseit magára nézve is kötelezőnek ismeri el.  
 
2.10. Ajánlati Kötöttség 
2.10.1. A Pályázó Pályázati Ajánlatához a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidő lejártától a 
2.10.2-2.10.5. szakaszok szerint kötve van (ÁPF 11.).  
 
2.10.2. A Testület döntése alapján a Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszűnik, ha  
2.10.2.1 a Pályázót a Testület a Pályázatból a 3.4.2. szakasz szerint kizárja, az ilyen döntés napján; 
vagy  
2.10.2.2 a Pályázó Pályázati Ajánlatát a Testület Alakilag érvénytelennek nyilvánítja, az ilyen döntés 
napján. 
 
2.10.3. A Pályázati Ajánlatok értékelése alapján a Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszűnik: 
2.10.3.1. ha a Testület a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy ha a Testület nem a Pályázót 
nyilvánította a Pályázat nyertesévé vagy második helyezettjévé, vagy  
2.10.3.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerződést megkötik, a szerződéskötésnapján; vagy  
2.10.3.3. ha a Testület a 3.4.4. szakasz alapján a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy a 
Szerződést a második helyezettel köti meg, az erről szóló döntés napján.  
 
2.10.3.4. A Pályázati Ajánlatok értékelése alapján a második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége 
megszűnik: 
2.10.3.4.1. ha a Testület és a második helyezett Pályázó a műsorszolgáltatási szerződést megkötik a 
szerződéskötés napján; vagy  
2.10.3.4.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerződést megkötik. 
 
2.10.4. Amennyiben a Szerződés valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának időpontjától számított 
60 nap elteltével nem jön létre, úgy a nyertes és a második helyezett Pályázó Pályázati Ajánlatát - az 
Ajánlati Kötöttség visszavonásához fűződő joghátrányok beállta nélkül - a Testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával visszavonhatja. Ebben az esetben a Pályázó Ajánlati Kötöttsége e nyilatkozat Testület 
általi kézhezvétele napján megszűnik, és ugyanezen időponttól a Testület a visszavont Pályázati 
Ajánlatot nem veszi figyelembe. Az előbbiekkel összefüggésben azonban mind a nyertes, mind a 
második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszűnik valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának 
időpontjától számított 120 nap elteltével.  
 
2.10.5. Az Ajánlati Kötöttség a fenti megszűnési időpontok közül az adott esetre vonatkozó korábbi 
időpontban szűnik meg. 
 
2.11. A PÁLYÁZATI AJÁNLAT TARTALMA 
A Pályázó a 2.11.1-2.11.7. szerint megadott szerkezetben és sorrendben köteles Ajánlatát összeállítani. 
 
2.11.1. Alapvető adatok  
A Pályázó a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerint köteles megadni a tervezett 
műsorszolgáltatás és a Pályázó alapvető adatait (Törvény 96. § (1) bek. e) pont). 
 
2.11.2. A Műsorszolgáltatási Díj és a Műsorszolgáltatási Díjajánlat 
2.11.2.1. A Jogosultságért a Törvény 90. § (3) bekezdése alapján műsorszolgáltatási díj (a 
továbbiakban: „Díj”) fizetendő. A műsorszolgáltatási díjat ÁFA terheli. 
2.11.2.2. A Pályázati Felhívás szerinti Jogosultságok műsorszolgáltatási díjának legalacsonyabb 
mértékét az 1. számú melléklet határozza meg. 
2.11.2.3. A Pályázó a Pályázati Ajánlattal érintett Jogosultság teljes időtartama tekintetében köteles 
ajánlatot tenni a Műsorszolgáltatási Díj mértékére. A Műsorszolgáltatási Díj összegére vonatkozó 
ajánlat kizárólag készpénzben és forintban tehető meg.  
2.11.2.4. Alakilag Érvénytelennek minősül annak a Pályázónak az ajánlata, aki az egyes 
jogosultságokra az 1. sz. mellékletben megállapított minimális Műsorszolgáltatási Díjnál alacsonyabb 
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összegű Díjra tesz ajánlatot, vagy nem tesz ajánlatot Műsorszolgáltatási Díj fizetésére, illetve a 
megajánlott Műsorszolgáltatási Díj mértékét más Pályázó által ajánlott Műsorszolgáltatási Díj 
mértékétől teszi függővé. 
2.11.2.5. A Jogosultságokra vonatkozó Műsorszolgáltatási Díjnak az 1. sz. melléklet szerinti legkisebb 
mértéke alatt az érintett Jogosultság nem ítélhető oda (Törvény 95. § (7) bek.). 
2.11.2.6. A Műsorszolgáltatási Díj összege évente a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex 
mértékének megfelelő arányban növekszik.  
2.11.2.7. A Műsorszolgáltatási Díj összege a szerződéskötéskor megállapított mérték alá nem 
csökkenhet. 
2.11.2.8. Amennyiben a Pályázó közműsor-szolgáltatói formában nyújtja be Ajánlatát, a 
műsorszolgáltatási díj éves mértékére érvényesen nem tehet ajánlatot. 
2.11.2.9. Vételkörzet-bővítés esetén a Pályázó által az 1. számú mellékletre tekintettel ajánlott nettó 
műsorszolgáltatási díj, a már korábban műsorszolgáltatási jogosultságot szerzett műsorszolgáltató 
eredeti műsorszolgáltatási díjának aktuális évi nettó összegéhez adódik hozzá. 

 
2.11.3. Műszaki feltételek  
2.11.3.1. A Pályázó köteles a műsorszolgáltatás műszaki feltételeire vonatkozó mindazon adatot 
igazolni vagy valószínűsíteni, amelyek alátámasztják azt, és egyben feltételei annak, hogy a Pályázó a 
Pályázati Ajánlata szerinti Jogosultság műsorszolgáltatását annak teljes időtartama alatt magas 
színvonalon fenn tudja tartani (ÁPF 56.4.1. a) pont). 
 
2.11.3.2. A pályázó köteles ismertetni a tervezett műsorszolgáltatás rendszertechnikai tervét és rövid 
műszaki koncepcióját. Köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy a műszaki felszerelése megfelel a hazai 
vagy a nemzetközi szabványoknak. 
 
2.11.3.3. A pályázó köteles ismertetni és megadni a műsor készítéséhez felhasználni kívánt műszaki 
berendezéseket, azok alapvető műszaki jellemzőit. Ezen belül külön kell bemutatni az alapvető stúdió 
berendezések, a helyszíni műsorkészítés, valamint a helyszínek és a stúdió közötti átviteli eszközök 
típusjellemzőit. 
 
2.11.3.4. Ha a pályázó maga kívánja a műsort szétosztani, illetve maga végzi a műsorszórást, akkor a 
szétosztáshoz, illetve a szóráshoz szükséges berendezések típusleírását, alapvető műszaki jellemzőit is 
ismertetnie kell. 
 
2.11.3.5. Hálózatba kapcsolódásra, vagy vételkörzet-bővítésre irányuló pályázati ajánlat esetén a pályázó 
köteles bemutatni az összekapcsolódás technikai kivitelezését. 
 
2.11.4. A műsorszolgáltatás műsorideje és műsorterve  
2.11.4.1. Pályázati ajánlat érvényesen kizárólag 24 órás műsoridőre tehető. 
 
2.11.4.2. A Testület a Pályázó által benyújtott műsorterv alapján tájékozódni kíván arról, hogy a 
tervezett műsorszolgáltatás alkalmas-e a Pályázati Felhívás 1.2. szakaszában meghatározott Pályázati 
Cél elérésére. 
A Pályázó Pályázati Ajánlatában köteles kitérni arra, hogy a tervezett műsorszolgáltatása hogyan, és a 
műsorterv mely műsorszámaival/műsorelemeivel valósítja meg és szolgálja a Pályázati Felhívás 1.2. 
szakasza szerint meghatározott célját. 
 
2.11.4.3. A Pályázó a műsortervet oly módon köteles kialakítani, hogy azokon keresztül a Pályázat 
1.2. pontjában meghatározott Pályázati Cél érvényesülhessen.  
 
2.11.4.4. A Pályázó Pályázati Ajánlatában a 2.11.4.1. szakasszal összefüggésben köteles bemutatni az 
Ajánlata szerinti Jogosultság műsorszolgáltatására vonatkozó tervezett műsorkoncepciót, műsorterve 
elveit. 
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2.11.4.5.  A Pályázatnak a 3. számú melléklet szerint megadott szerkezetben tartalmaznia kell a 
szolgáltatni kívánt műsor fő jellemzőit, a tervezett napi minimum műsoridőt és adásidőt óraszámban, a 
napi műsoridő kezdetének és végének meghatározását.  
A Pályázó ezen kívül köteles bemutatni a műsorszerkezetét és a részletes műsortervét (Törvény 96. § 
(1) bek. f) pont)  
 
2.11.4.6. A Pályázó köteles ismertetni az egyes műsorszámok, műsoregységek rövid jellemzését. 
 
2.11.4.7. A Pályázó által a műsorterv bemutatásánál megadott napi, heti adatoknak egymással 
összhangban kell állniuk.  
 
2.11.4.8. Vételkörzet-bővítés esetén a pályázati ajánlat úgy minősül, hogy azt a pályázó az eredeti, 
jogosultságának hatályos műsortervével és az abban lévő, ahhoz kapcsolódó hatályos és érvényes 
dokumentumokkal, nyilatkozatokkal nyújtja be. Ennek megfelelően, vételkörzet-bővítésre irányuló 
ajánlat esetén nem lehet érvényesen új, az eredeti jogosultság műsortervétől eltérő műsortervet 
benyújtani.  
 
2.11.4.9. Amennyiben a Pályázó eredeti jogosultságának hatályos műsorterve nem tartalmaz valamely, 
jelen pályázati felhívás szerint a pályázati ajánlat értékeléséhez szükséges adatot, a Pályázó e tekintetben 
köteles az eredeti műsortervvel összhangban lévő adatok vonatkozásában nyilatkozatot tenni. 
 
2.11.4.10. A hálózatba kapcsolódó jogosultságra pályázó a 2.11.4.5-2.11.4.7. pontban meghatározottakat 
a saját és a hálózatos műsorszolgáltatás időtartamára vonatkozóan is köteles benyújtani. Hálózatba 
kapcsolódó műsorszolgáltatásra irányuló pályázat esetén a pályázati ajánlatban a napi műsoridő, 
adásidő időtartamát összességében valamint a hálózatos és saját műsoridő/adásidő tekintetében 
elkülönítve is fel kell tüntetni. Hálózatba kapcsolódás esetén a műsorszolgáltatás napi teljes adásideje 
a hálózatos és a saját adásidő összessége, a műsorszolgáltatás napi teljes műsorideje a hálózatos és a 
saját műsoridő összessége.  
 
2.11.5. Műsorszolgáltatási Tapasztalat: 
A Pályázó köteles a műsorszolgáltatásban szerzett tapasztalatának értékeléséhez minden, az elbírálás 
segítéséhez általa szükségesnek tartott dokumentumot és nyilatkozatot csatolni. 
 
2.11.6. Az üzleti és pénzügyi terv 
2.11.6.1. A Testület - elsősorban a 6. számú mellékletben szereplő táblázat alapján - tájékozódni kíván 
arról, hogy a pályázó hogyan kívánja a műsorszolgáltatást működtetni, meg kíván győződni arról, hogy a 
pályázónak az ilyen működtetésre vonatkozó üzleti, pénzügyi és finanszírozási feltételezései alkalmasak 
a kívánt cél elérésére. A pályázónak az ÁPF 56.4.3. pontja figyelembevételével összeállított üzleti és 
pénzügyi tervvel kell valószínűsítenie, hogy a műsorszolgáltatás megkezdésének gazdasági és pénzügyi 
feltételei megvannak. Az ÁPF 56.4.3. pont harmadik bekezdése alapján jelen pályázati felhívásban 
üzleti, pénzügyi terven a 2.11.6. pont alattiakat kell érteni. 
Vételkörzet-bővítés esetén, a vételkörzet-bővítés technikai megvalósítására vonatkozó üzleti és pénzügyi 
tervet kell benyújtani. 
 
2.11.6.2. Az üzleti és pénzügyi terv tartalma 
Üzleti és pénzügyi terve szerves részeként minden pályázó köteles kiegészítő információ formájában 
ismertetni üzleti modelljét és az annak alapjául szolgáló feltételezéseket. Pénzügyi előrejelzései 
benyújtásakor a pályázó sorolja fel összes olyan feltételezését, amelyet üzleti terve elkészítéséhez 
felhasznált. 
A Testület elfogadja, hogy a jövőbeli piaci feltételezésekre vonatkozóan az egyes pályázók különböző 
feltételezésekből indulnak ki, azonban a Testület szeretné megítélni azt, hogy a pályázó alaposan 
megfontolta saját feltételezéseit, azok összhangban vannak saját bevételi és költség előirányzataival, és 
általában hitelesek a piaci helyzetről és viselkedésről rendelkezésre álló információk alapján. Ha a 
pályázó kereskedelmi ügynökségektől, tanácsadóktól stb. szerzett be információkat, nevezze meg 
forrásait.  
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Vételkörzet-bővítés esetén a bővítés által kialakuló, teljes műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó 
üzleti és pénzügyi tervet kell benyújtani. 
 
Az üzleti és pénzügyi tervvel kapcsolatban benyújtandó dokumentumok listáját a 2.11.6.3. pont szerinti 
szakaszok tartalmazzák. 
 
2.11.6.3. Az üzleti és pénzügyi terv részletezése 
Az üzleti és pénzügyi tervben a pályázónak különösen a következő tételeket kell bemutatnia: 
2.11.6.3.1. Összefoglaló: A pályázó foglalja össze üzleti és pénzügyi terve lényegét. 
2.11.6.3.2. Stratégia és üzletpolitikai megfontolások: A pályázó ismertesse üzleti és pénzügyi terve 
stratégiáját és üzletpolitikai megfontolásait. 
2.11.6.3.3. Eredménykimutatás-tervek és az eredménykimutatás-tervekhez kapcsolódó feltételezések. 
2.11.6.3.4. Beruházások: A pályázó részletesen ismertesse az összes beruházást, beleértve az esetleges 
adóberendezéseket, a műsorelosztó rendszereket, a stúdió berendezéseket, a járműveket valamint a saját 
előállítású és vásárolt, a mérlegben aktivált egyéb tárgyi és immateriális eszközöket, stb. A fenti tételeket 
ésszerű részletezésben, bekerülési értéküket és a beruházás ütemezését feltüntetve kell megadni.  
2.11.6.3.5. Historikus pénzügyi adatok: 
A pályázó köteles mérlegeit, eredmény kimutatásait és az ezekhez csatlakozó kiegészítő mellékleteit 
(együttesen „éves pénzügyi beszámoló”, illetve „évközi pénzügyi beszámoló”) a könyvvizsgálói 
jelentéssel (amennyiben ennek elkészítését más jogszabály előírja) együtt benyújtani a célból, hogy a 
Testület megismerje a pályázó pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetét. (ÁPF 56.4.3. pont 1. bek.) 
2.11.6.3.6. Finanszírozási struktúra: A pályázó tételesen mutassa be az általa vállalni tervezett 
finanszírozási megoldásokat, amelyekkel üzleti és pénzügyi terve feltételezéseinek teljesülését 
valószínűsíteni tudja (pl. tőke, tőkeemelés, hitel, garanciavállalás, tulajdonosi finanszírozás, stb.), és 
jelezze, hogy az egyes finanszírozási megoldásokat mely mellékletekben hol tünteti fel (ÁPF 56.4.3. g) 
pont). 
 
2.11.7. A működési költségek biztosítása  
2.11.7.1. A Pályázó köteles igazolni, hogy a műsorszolgáltatáshoz szükséges működési költségek 
meghatározott összege a rendelkezésére áll (Törvény 91. § (3) bek. b) pont, 96. § (1) bek. i) pont, ÁPF 
56.4:4).  
Ennek keretében bankigazolással bizonyítania kell, hogy a működés első három hónapjára szükséges 
forrásokat - reklámbevétel nélkül - elkülönített bankszámlán a pályázati ajánlat benyújtását megelőzően 
elhelyezte.  
2.11.7.2. A háromhavi működési költség kiszámításánál az üzleti-pénzügyi terv szerinti, abból 
levezethető, a működés első egész évére számított költség negyedét kell figyelembe venni. A Testület 
elfogad minden olyan bankszámlán elhelyezett összegről becsatolt bankigazolást, amelyből kétséget 
kizáróan kiderül, hogy az adott összeg, egy – a pályázati felhívásban meghatározott – speciális célra való 
felhasználásra szól. Vételkörzet-bővítés esetén, a bővített vételkörzet működési költségeinek tekintetében 
kell igazolni a működés első három hónapjára szükséges források rendelkezésre állását. 
 
2.12. A KÖZMŰSOR-SZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
2.12.1. Nem nyerhet el közműsor-szolgáltatási jogosultságot az a Pályázó, aki az ORTT felé 
tartozással rendelkezik.  
 
2.12.2. A közműsor-szolgáltatási jogosultság elnyerésére irányuló Pályázati Ajánlathoz csatolni kell:  

2.12.2.1.  a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közműsor-szolgáltatókra vonatkozó törvényi, 
valamint a Pályázati Felhívásban foglalt kötelezettségeket ismeri és vállalja; 

2.12.2.2.  a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a napi műsoridejének 50%-át meghaladóan 
közszolgálati műsorokat szolgáltat; 

2.12.2.3.  a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy legalább heti 14 óra saját készítésű műsort szolgáltat; 
2.12.2.4.  a Törvénynek, valamint a Pályázati Felhívás 2.12.3. pontjának megfelelő 

Műsorszolgáltatási Szabályzatot.  
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2.12.3. A Pályázó Műsorszolgáltatási Szabályzatának tartalmaznia kell a részletes műsorstruktúrát, 
megjelölve, hogy melyek azok a műsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó 
közszolgálati kvóta kritériumának. Amennyiben a képújságban szereplő elemek is közszolgálati 
műsorszámként szerepelnek, akkor a képújságot elemeire bontva, az azon belüli közszolgálati 
műsorszámokat, tartalmakat százalékosan fel kell tüntetni. 

2.12.4. Ha az értékelés során a Testület döntése szerint a pályázati ajánlat a Törvény és a Pályázati 
Felhívás alapján nem felel meg a közműsor-szolgáltatás feltételeinek, a pályázati ajánlat érvénytelen 
és azt a Testület visszautasítja 
 
2.13. A FÖLDFELSZÍNI MŰSORSZÓRÓ RENDSZER RÉVÉN VÉGZETT 
MŰSORSZOLGÁLTATÁS VÉTELKÖRZET-BŐVÍTÉSÉNEK KÜLÖNÖS PÁLYÁZATI 
FELTÉTELEIRŐL 
 
2.13.1. Az ORTT 766/2004. (VI. 15.) számú a földfelszíni műsorszóró rendszer révén végzett 
műsorszolgáltatás vételkörzet-bővítésének fogalmáról és az ahhoz kapcsolódó eljárásról szóló 
határozatát  (lásd: egységes szerkezetben a pályázati felhívás 8. számú mellékletében) e fejezet 
vonatkozásában a pályázatra irányadó szabálynak kell tekinteni. 
2.13.2. A pályázó akkor nyújthat be érvényesen vételkörzet-bővítésre irányuló ajánlatot, amennyiben  

 1.) az eljárás tárgyát képező, meglévő műsorszolgáltatási jogosultságának vételkörzete és a pályázati 
felhívás 1. számú mellékletében megjelölt sztereo vételkörzetek szomszédosak egymással, és az eredeti, 
valamint a bővítésre szolgáló vételkörzet legfeljebb 40 km-re van egymástól, valamint 

 2.) az állásfoglalásban meghatározott vételkörzet-bővítés fogalomban meghatározott kritériumoknak 
megfelel, és  

 3.) a pályázati ajánlathoz kötelezően csatolandó dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a kérdéses, és 
jelen pályázati felhívás 8. számú mellékletét képező állásfoglalás tartalmát ismeri és elfogadja, valamint  

 4.) nyertessége esetén a szükséges, jelen pályázati felhívás 2/A. mellékleteként szereplő 
szerződésmódosításhoz hozzájárul.   
2.13.3. A vételkörzet-bővítéssel meghirdetett jogosultságra vonatkozó és Pályázó által az 1. számú 
mellékletre tekintettel ajánlott nettó műsorszolgáltatási díj, a már korábban műsorszolgáltatási 
jogosultságot szerzett műsorszolgáltató eredeti műsorszolgáltatási díjának aktuális évi nettó összegéhez 
adódik hozzá. A vételkörzet-bővítésre vonatkozó szerződésmódosítás hatálybalépésével ez az új 
műsorszolgáltatási díj képezi a szerződést biztosító mellékkötelezettség és a kötbér számítási alapját. 
2.13.4. A vételkörzet-bővítésre vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a 2.13. pontban 
megjelölt és a pályázati felhívás 8. számú mellékleteként csatolt ORTT állásfoglalás által megkívánt 
nyilatkozatokat, megjelöléseket és dokumentumokat. 
2.13.5. A vételkörzet-bővítésre vonatkozó pályázati ajánlatnak a 8.1. pontban megjelölt és a pályázati 
felhívás 8. számú mellékleteként csatolt  ORTT állásfoglaláson kívül, a pályázati felhívás minden olyan 
pontjának meg kell felelnie, amely jellegéből következően a vételkörzet-bővítéssel pályázó ajánlatnak 
tartalmaznia kell. 
2.13.6. A vételkörzet-bővítéssel nem jön létre új jogosultság. A kibővített vételkörzetű jogosultság 
érvényességi ideje nem változik. A vételkörzet-bővítéssel nyertessé nyilvánított műsorszolgáltatónak, a 
kibővített vételkörzetben a korábban szerzett jogosultságon hatályos műsorterv szerinti műsort kell 
sugároznia.  
2.13.7. Érvényes pályázati ajánlatot csak az nyújthat be, akinek az eljárás tárgyát képező, pályázati 
felhívás szerinti sztereo vételkörzete szomszédos az általa megpályázott vételkörzettel. Jelen pályázati 
felhívás 1. számú mellékletében szereplő egyes műsorszolgáltatási jogosultságok tekintetében 
szomszédosnak tekintendő sztereo vételkörzeteket az 1. számú melléklet tartalmazza  
2.13.8. Amennyiben a pályázati ajánlat vételkörzet-bővítésre irányul és a Testület döntése szerint a 
vételkörzet-bővítés feltételeinek nem felel meg az értékelés során, a pályázati ajánlat érvénytelen és azt a 
Testület visszautasítja. 
2.13.9. A pályázó a vételkörzet-bővítésre irányuló műsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatban a 
jelen fejezetben illetve a pályázati felhívás 8. számú mellékleteként csatolt állásfoglalásban megjelölt 
valamennyi dokumentumot, kötelező erejű nyilatkozatot különálló mellékletként köteles csatolni.  
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2.13.10. Vételkörzet-bővítés céljával pályázati ajánlatot benyújtó műsorszolgáltató érvényes ajánlatot a 
8. számú mellékletben meghatározott feltételekkel nyújthat be. 
 
2.14. A HÁLÓZATBA KAPCSOLÓDÓ MŰSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁGRA 
IRÁNYULÓ PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 
2.14.1. Jelen pályázati felhívás lehetővé teszi, hogy a pályázó olyan műsorstruktúrával is 
benyújthasson pályázatot, amelyben saját műsorszolgáltatása mellett hálózatos műsorszolgáltatás 
formájában más műsorszolgáltatás is helyet kap. Hálózatos műsorszolgáltatóként csak olyan – a 
pályázóval azonos típusú (rádió) – műsorszolgáltató jelölhető meg, amelynek nem áll fenn tartozása az 
ORTT felé, s a Testület nem alkalmazott vele szemben a műsorszolgáltatási szerződés, vagy az 
Rttv.112. § (1) b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetést. 
2.14.2. Hálózatba kapcsolódásra irányuló pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a: 
- a hálózatos műsorszolgáltató nevét,  
- a pályázó és a hálózatos műsorszolgáltató közös kérelmét a hálózatba kapcsolódásra, 
- valamint a hálózatos műsorszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó 
szerződésmódosításhoz hozzájárul. 
2.14.3. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a saját és a hálózatos műsoridő sugárzásának idejét, 
valamint időtartamát. 
2.14.4. A pályázati ajánlatban a leendő hálózatos műsorszolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a 
hálózatba kapcsolódás következtében az Rttv. tulajdoni szabályait, így különösen az Rttv. VIII. 
fejezetében foglaltakat nem sérti. 
2.14.5. Amennyiben a pályázó közműsor-szolgáltatóként nyújtja be a pályázati ajánlatát, a közműsor-
szolgáltatókra vonatkozó feltételeknek saját műsorideje tekintetében önmagában is meg kell felelnie. 

 2.14.6. A pályázó nem nyújthat be érvényesen hálózatba kapcsolódásra irányuló ajánlatot, amennyiben 
a hálózatos műsorszolgáltató vételkörzete és a megszerezni kívánt műsorszolgáltatási jogosultság 
vételkörzete legalább 20 %-ban fedi egymás. 

 2.14.7. Amennyiben a pályázati ajánlat hálózatba kapcsolódásra irányul és a Testület döntése szerint 
az értékelés során a hálózatba kapcsolódás feltételeinek nem felel meg, a pályázati ajánlat érvénytelen 
és a Testület azt visszautasítja. 
 

III. FEJEZET 
 

A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA 
 
3.1. A pályázati ajánlatok elbírálásának határideje és módja 
A Pályázati Ajánlatokat a Testület a benyújtási határidő lejártát követő hatvan (60) napon belül a 
Törvény 46. § szerint rögzített módon bírálja el. A Pályázati Ajánlatok elbírálásában az ÁPF 63.3. 
szakasza szerinti személy nem közreműködhet A Pályázati Ajánlatok elbírálását követően a Testület a 
Pályázati Ajánlatok közötti választással dönt a pályázat nyerteséről. 
 
3.2. Felvilágosítás kérése 
A Testület a pályázóktól az esélyegyenlőség elvének sérelme nélkül felvilágosítást kérhet annak 
érdekében, hogy a pályázatok értékelése, összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. 
A Testület kérdéseit és az azokra adott választ írásban kell rögzíteni. A felvilágosítás nem 
eredményezheti az ajánlatban megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások 
változását, csak azok értelmezését szolgálhatja. 
 
3.3. Hiánypótlás 
A Testület írásban hiánypótlásra szólítja fel azt a pályázót, amelynek Alakilag Érvényes Pályázati 
Ajánlata nem felel meg maradéktalanul a Pályázati Felhívás valamennyi feltételének, egyidejűleg 
megjelölve a hiánypótlás szempontjait és módjait. Valamely hiánypótlás keretében benyújtandó 
dokumentumnak – értelemszerűen - a Pályázati Ajánlat eredeti benyújtási határideje napján fennálló 
adatokra, tényekre, körülményekre, vállalásokra, stb. kell vonatkoznia. A Pályázó a hiánypótlással 
érintett valamennyi dokumentumot az értesítés kézhezvételének napjától számított 15 napon belül 
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tartozik benyújtani. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a Testület a Pályázati Ajánlatot 
visszautasítja. Nincs helye hiánypótlásnak a 3.4.1.1. a)-f) pontok, és a 3.4.3.1.1.-3.4.3.1.5. szakaszok alá 
tartozó adatok tekintetében. 
 
3.4. A Pályázati Ajánlat értékelése 
 
3.4.1. A Pályázati Ajánlat Alaki Érvényessége 
 
A Pályázati Ajánlatok értékelése során a Testület először azok Alaki Érvényességét vizsgálja. 
3.4.1.1.  Alakilag Érvénytelen a Pályázati Ajánlat ha  
a) az Ajánlatot a Pályázati Felhívásban meghatározott, illetve meghosszabbított határidő után, 
vagy nem a megjelölt helyen és nem az előírt csomagolásban nyújtották be, (ez alól kivétel, ha a 
Pályázati Ajánlat eredeti példányát tartalmazó csomagban nem került elhelyezésre az elektronikus 
formájú pályázati ajánlat), 
b) a Pályázó nem a Pályázati Felhívás 1.1.6. pontjában meghatározottaknak megfelelő jelleggel 
nyújtotta be az ajánlatot;  
c) a Pályázati Felhívás 2.6.1.-2.6.3. szakaszai szerinti Pályázati Ajánlatot nyújtott be, 
d) a Pályázó a Pályázati Díjra vonatkozó, a Pályázati Ajánlat 2.7.4-2.7.9. szakaszai szerinti 
elvárásokat, feltételeket nem teljesítette, vagy nem megfelelően teljesítette, 
e) A Pályázó a Pályázati Felhívás 2.8.1.-2.8.5. szakaszai szerinti elvárásokat, feltételeket nem, 
vagy nem megfelelően teljesítette, 
f) nem 24 órás műsorszolgáltatásra nyújtották be, 
g) konzorciumi formában nyújtották be az Ajánlatot (2.6.4. pont) 
h) közműsor-szolgáltatói jelleggel nyújtották be, ennek ellenére nem felel meg a 2.12. pont szerint 
a közműsor-szolgáltatás feltételeinek,  
i) vétel-körzet bővítés céljából nyújtották be, ennek ellenére nem felel meg a 2.13. pont és a 8. sz. 
melléklet szerinti vételkörzet-bővítés feltételeinek; 
j) hálózatba kapcsolódásra nyújtották be, ennek ellenére nem felel meg a 2.14. pont szerint a 
hálózatba kapcsolódásra vonatkozó feltételeknek. 
 
3.4.1.2. A 3.4.1.1. a)-g) szakaszok esetében hiánypótlásnak helye nincs. Az Alakilag Érvénytelen 
Pályázati Ajánlatokat a Testület indokolással ellátott határozatával visszautasítja. Az Alakilag 
Érvénytelen Pályázati Ajánlat a továbbiakban nem vesz részt a Pályázati Eljárásban. 
 
3.4.1.3. Az Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlatokat a Testület nyilvántartásba veszi, és erről a 
Pályázati Ajánlat benyújtóját 5 munkanapon belül értesíti. 
 
3.4.2. Kizárás 
3.4.2.1. A Testület az ÁPF 64. pontja alapján kizárja annak a Pályázónak a Pályázatát, akinek a 
cselekménye a pályáztatás tisztaságát vagy az ahhoz fűződő érdeket a Testület megítélése szerint 
súlyosan sérti.  
 
3.4.2.2. A Testület a 3.4.2.1. pont alapján kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelynek üzleti 
pénzügyi terve a Testület megítélése szerint a piaci körülményekre vonatkozóan helytelen, nem 
megalapozott feltételezésekből indul ki, illetve amelynek üzleti és pénzügyit terve nincs összhangban 
saját bevételi és költség előirányzataival. 
 
3.4.2.3. Amennyiben az Alakilag Érvényes pályázati ajánlat, vagy annak egyes elemei oly mértékben 
hiányosak, hogy az gátolja a Pályázati Ajánlatok összehasonlíthatóságát, illetve elbírálhatóságát, a 
Testület az Ajánlatot kizárja. Ilyen kizárásra csak akkor kerülhet sor, ha a Testület azt megelőzően a 
Pályázót az adott témakörben hiánypótlásra vagy a Pályázati Ajánlat értelmezésével kapcsolatban 
felvilágosításra szólította fel. 
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3.4.2.4. A Testület a 3.4.2.1-3.4.2.3. szakasz szerint Kizárt Pályázati Ajánlatokat indokolással ellátott 
határozatával visszautasítja, és azt az összes Pályázónak megküldi. A Kizárt Pályázati Ajánlat a 
továbbiakban nem vesz részt a Pályázati Eljárásban. 
 
3.4.3. A Pályázati Ajánlatok értékelése: 
3.4.3.1. Az 1. számú melléklet 1–3. sorszám alatti jogosultsága tekintetében: 
A Törvény 102. § (5) bekezdésének értelmében a Testület a pályázók díjajánlatát ismerteti az eredeti 
igénylővel. Amennyiben az eredeti igénylő a törvényes feltételeknek megfelel és a pályázaton 
felajánlott legmagasabb összegű műsorszolgáltatási díj megfizetését a Testület által meghatározott 
időn belül és módon vállalja, a Testület vele köti meg a műsorszolgáltatási szerződést. 
Amennyiben a Testület a 102. § (5) bekezdés alapján nem tud szerződést kötni, a pályázati ajánlatok 
értékelését az ÁPF 65.1 pont 1. bekezdés szerint végzi el 
 
3.4.3.1.1. Kizárólag a Pályázati Felhívás I. sz. melléklet 1.-3. sorszámú jogosultságai esetében: 
Műsorszolgáltatási díj: maximum 20 pont 
A legmagasabb - egy műsorórára vetített - műsorszolgáltatási díjajánlat 20 pontot ér. 
A többi műsorszolgáltatási díjajánlat pontszámát úgy kell kiszámítani, hogy az adott órára vetített 
műsorszolgáltatási díjajánlatot el kell osztani a legmagasabb órára vetített műsorszolgáltatási 
díjajánlattal, és az így kapott hányadost meg kell szorozni 20-szal. Az így kapott szorzat (nem egész 
szám esetén öt tized alatt lefelé kerekítve egész számra) az adott műsorszolgáltatási díjajánlat pontszáma. 
 
3.4.3.1.2. A műsorterv:  
 
3.4.3.1.2.1. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklet 1–3. sorszámú jogosultságai esetében a műsorterv 
értékelésére maximum 30 pont (20+10 pont) adható. Ezen belül: 
A közszolgálati műsorszámok aránya a heti átlagos műsoridőben az alábbiak szerint kerül értékelésre: 
maximum 20 pont, amely a műsoridő legalább 
     30 százaléka felett:   20 pont 
     21-30 százaléka:   10 pont 
     20 százaléka vagy alatta:  0 pont 
 
A pályázó műsorterve: maximum 10 pont. 
 
3.4.3.1.2.2. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklet 4–9. sorszámú jogosultságai esetében a műsorterv 
értékelésére maximum 10 pont adható. 
 
3.4.3.1.3. A Műsorszolgáltatási Tapasztalat: maximum 5 pont 
A Műsorszolgáltatási Tapasztalatra vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás Értelmező rendelkezés 
és a 2.11.5. szakaszban rögzítetteknek megfelelően kell benyújtani. 
 
3.4.3.1.4. Egyéb, a Törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok: maximum 2 pont, azzal, hogy a 
2 pontból 1 pontot automatikusan kap az a pályázó, aki RDS névazonosító/műsorazonosító (RDS PI) 
szolgáltatást vállal a pályázati ajánlatában. 
 
3.4.3.2. A Testület a legmagasabb pontszámot elérő pályázót nyilvánítja nyertesnek. 
 
3.4.3.3. A Törvény 102. § (6) bekezdése értelmében az „eredeti igénylő a pályázat nyertesétől az 
adatszolgáltatással és tervezéssel kapcsolatban felmerült indokolt költségeinek megtérítésére tarthat 
igényt”. Az eredeti igénylő a Testület felé megtérítési igénnyel nem léphet fel. 
 
3.4.4. Eredménytelenség 
A Testület fenntartja a jogot, hogy a pályáztatást az értékelés lezárását követően eredménytelennek 
nyilvánítsa, ha az érvényes ajánlatokat tevő Pályázók közül a Testület egyet sem talált alkalmasnak a 
műsorszolgáltatási szerződés megkötésére. 
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3.4.5. A Pályázati Ajánlat benyújtása 
3.4.5.1. Az ÁPF 50.d), 57. és 58. pontjai alapján a pályázati ajánlatot kizárólag személyesen, a Pályázati 
Felhívás Közlönyben való megjelenését követő 30. napon, 10 óra és 15 óra között lehet benyújtani a 
Testület címén (Budapest VIII. kerület, Reviczky u. 5.). A benyújtási határidő a benyújtás napján délután 
15 órakor jár le. 
3.4.5.2. A Pályázati Ajánlatot egy eredeti és nyolc másolati példányban kell benyújtani, Pályázati 
Ajánlatonként külön, feladó, cégnév vagy szimbólum, vagy más megjelölés nélküli zárt 
csomagolásban. 
3.4.5.3. Minden egyes Pályázati Ajánlat csomagon fel kell tüntetni a Jogosultság megnevezését és egy 
csomagot "Eredeti" megjelöléssel kell ellátni.  A Pályázó köteles csatolni az „Eredeti” megjelöléssel 
ellátott Pályázati Ajánlat csomagba Pályázati Ajánlatának elektronikus formájú változatát. 
3.4.5.4. A Pályázati Ajánlatot a Pályázó személyesen vagy szabályszerű meghatalmazással ellátott 
meghatalmazottja útján nyújthatja be.  
3.4.5.5. Amennyiben a Pályázati Ajánlat egyik csomagja sem tartalmazza az "Eredeti" megjelölést, 
úgy az ORTT Hivatala valamelyik csomagot "Eredeti" megjelöléssel látja el.  
3.4.5.6. Amennyiben a Pályázó Pályázati Ajánlatát a 2.7.13. szakasz szerinti nyilatkozattal 
visszavonja, a Testület köteles a Pályázó által benyújtott Pályázati Ajánlat csomagokat a Pályázónak 
(vagy szabályszerűen meghatalmazott meghatalmazottjának) visszaadni.  
3.4.5.7. A Pályázó a Pályázati Ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentumot eredetiben 
vagy hiteles másolat formájában magyar nyelven köteles benyújtani.  
3.4.5.8. A Pályázó a Pályázati Ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentum minden 
oldalát tartozik eredetiben aláírni, a Pályázati Ajánlat másolati csomagjait alkotó dokumentumoknak 
ezen eredeti példány másolatainak kell lenniük.  
 
3.4.6. A pályázati ajánlat nyelve 
A pályázati ajánlat nyelve magyar. A pályázati ajánlat részét képező minden olyan dokumentumnak, 
amelynek az eredeti nyelve nem magyar, a pályázó az eredeti dokumentumon kívül köteles benyújtani 
annak hitelesített fordítását is. Az írásbeliség és nyelv vonatkozásában az ÁPF 13. pontja is 
alkalmazandó. 
 

IV. FEJEZET 
 

A MŰSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

4.1. A műsorszolgáltatási szerződés megkötése 
4.1.1. A Testület a Pályázót nyertessé való nyilvánításáról a döntést követő két (2) munkanapon belül 
értesíti. 
 
4.1.2. A Testület a műsorszolgáltatási jogosultság tekintetében a nyertes pályázóval, mint 
műsorszolgáltatóval műsorszolgáltatási szerződést, vételkörzet-bővítés céljából nyertessé nyilvánított 
pályázó esetében szerződésmódosítást köt. A pályázati ajánlatnak a műsorszolgáltatási szerződésben, 
illetve a szerződésmódosításban meghatározott részei a műsorszolgáltatási szerződés, illetve 
szerződésmódosítás részévé válnak. A műsorszolgáltatási szerződés, illetve a szerződésmódosítás nyelve 
magyar.  
 
4.1.3. A nyertes Pályázó köteles az őt nyertessé nyilvánító Testületi döntés napjától számított 45 
munkanapon belül a műsorszolgáltatási szerződést megkötni, illetve vételkörzet-bővítésre irányuló 
nyertes Ajánlat esetén a szerződés-módosítást aláírni.  
 
4.1.4. A nyertes Pályázó köteles a számla szerinti összeget a számlán megjelölt bankszámlára átutalni 
a szerződés megkötésének napját követő tizenötödik (15.) munkanapon belül. 
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4.1.5. Az ÁPF 37., 74. és 76. pontjai alapján a Testület a Műsorszolgáltatási Szerződést a nyertes 
Pályázó helyett a Pályázat második helyezettjével a 4.1.1.-4.1.4. szakaszok alkalmazásával jogosult 
megkötni, vagy a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, ha 
a) a 4.1.1. szakasz szerinti összeg legkésőbb a 4.1.2. szakaszban meghatározott napon nem kerül 
jóváírásra; vagy  
b) a nyertes Pályázó a Műsorszolgáltatási Szerződést a fenti határidőn belül nem köti meg; vagy 
c) ha a nyertes Pályázó a 4.1.4. szakasz szerinti bármelyik dokumentumot a 4.1.3. szakasz szerinti 
határidőben nem nyújtja be; vagy  
d) ha a benyújtott 4.1.4. szakasz szerinti dokumentumok bármelyike az 6.6. szakasz rendelkezéseinek 
nem felel meg; vagy  
e) ha a benyújtott 4.1.4. szakasz szerinti dokumentumok bármelyikének tartalma alapján a nyertes 
Pályázó, vagy a nyertes Pályázó vagy részvényese (tagja) a 2.6.1-2.6.3. szakaszok szerinti valamely 
korlátozó rendelkezés alá esik. 
 
4.1.6. Ha a Pályázat második helyezettjére a 4.1.5. szakaszok valamelyike alkalmazandó, akkor a 
Testület a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
4.2. A Műsorszolgáltatás megkezdése  
A műsorszolgáltatást a műsorszolgáltatási szerződésben megállapított időpontban, de legkésőbb a 
szerződés aláírását követő 180 napon belül kell megkezdeni.  
A Törvény 95. § (10) bekezdése és az ÁPF 56.4.7. pontja alapján amennyiben a műsorszolgáltatási 
jogosultság jogosultja a műsorszolgáltatást az adott határidő elteltéig neki felróható okból nem kezdi 
meg, a vonatkozó jogosultsága megszűnik. 

 
V. FEJEZET 

 
EGYEBEK 

 
5.1. Értesítések 
5.1.1 A Testület valamennyi pályázót írásban értesít arról, hogy az adott műsorszolgáltatási jogosultság 
tekintetében nyertest hirdetett. 
 
5.1.2 A Testület a pályázat második helyezettjét a döntéstől számított öt (5), a többi pályázót nyolc (8) 
munkanapon belül értesíti a döntéséről. 
 
5.1.3. Az Alakilag Érvénytelen és ezért visszautasított Pályázati Ajánlat benyújtóját a Testület, 
indokolással ellátva az erről szóló döntés meghozatalát követő nyolc napon belül értesíti arról, hogy 
Ajánlata érvénytelen és az eljárás további szakaszában nem vehet részt.  
 
5.1.4. Amennyiben a Testület az adott Műsorszolgáltatási Jogosultság tekintetében nem tud eredményt 
hirdetni, erről nyolc (8) munkanapon belül értesíti a pályázókat. 
 
5.2. Határidők, kézbesítés 
5.2.1. Amennyiben a Pályázati Felhívás szerinti valamely határnap, vagy a határidő utolsó napja 
munkaszüneti- vagy pihenőnapra esik, a lejárat időpontja a következő munkanap. A döntés napja az a 
nap, amikor a Testület a döntéssel érintett tárgyban határozatot hoz. Az értesítés napja az a nap, amikor a 
címzetthez az értesítést igazolható módon személyesen vagy elsőbbségi, tértivevényes levélben 
kézbesítik vagy faxon megküldik. (A Testület döntéséről értesítő fax abban az esetben minősül 
megküldöttnek, ha azt levélben is megismétlik. E rendelkezés az értesítés napjának számítását nem 
érinti.)  
 
5.3. Felelősség kizárása 
5.3.1. A műsorszolgáltatási jogosultság megszerzése sem eredményezi vagy garantálja a 
műsorszóráshoz, a műsorterjesztéshez jogszabályi előírás alapján és/vagy egyébként szükséges hatósági 
és/vagy egyéb engedélyek meglétét vagy megadását. Az ilyen engedélyeket és a műsorszóráshoz vagy 
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más módon megvalósuló műsorterjesztéshez kapcsolódó vagy ahhoz szükséges technikai, pénzügyi, jogi 
és egyéb információkat a pályázó maga saját költségére illetve felelősségére szerzi be. A valamely 
műsorszolgáltatáshoz szükséges bármely hatósági és/vagy egyéb engedély beszerzése, az azzal 
kapcsolatos eljárás illetve valamennyi eljáró személy, szerv (szervezet) tekintetében a Testület 
időkorlátozás nélkül, minden felelősséget kizár. 
 
5.3.2. Az ÁPF 84. pontja alapján a Pályázati Felhívásban közölt információk nem jelentik a pályázaton 
való indulásra vonatkozó döntés meghozatalához vagy a Pályázati Ajánlat elkészítéséhez vagy a 
műsorszolgáltatáshoz szükséges valamennyi adat, információ, engedélyezési eljárás, jogi előírás, 
pénzügyi és technikai valamint piaci szempontok közlését vagy ismertetését. A Pályázattal illetve a 
Pályázati Ajánlattal kapcsolatban bármely információt a Pályázó maga köteles beszerezni.  
 
5.3.3. A Pályázó Pályázati Ajánlatát saját kockázatára és költségére készíti, teszi meg és nyújtja be, 
mindezek tekintetében a Testület időkorlátozás nélkül minden felelősséget kizár. 

 
VI. FEJEZET 

 
DOKUMENTUMOK, MELLÉKLETEK, NYILATKOZATOK 

 
6.1. A Pályázó köteles a Pályázati Felhívás 3-6. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat a megadott 
szerkezetben megtenni, a meghatározott dokumentumokat csatolni. 
 
6.2. A Pályázó köteles benyújtani a 30 napnál nem régebbi cégmásolatát (cégjegyzékbe be nem jegyzett 
cég esetén a cégmásolat helyett a pályázónak az illetékes cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott 
bejegyzésre irányuló kérelme /nyomtatvány nyújtandó be). 
 
6.3. A Pályázó köteles csatolni társasági szerződését, illetve alapító okiratát az esetleges módosításokkal 
együtt, és aláírási címpéldányát. 
 
6.4. A Pályázó köteles a 2.11.5. szakasz szerinti, a Műsorszolgáltatási Tapasztalat elbírálásához 
minden, általa az elbírálás segítéséhez szükségesnek tartott dokumentumot és nyilatkozatot csatolni. 
 
6.5. A dokumentumok formája 
6.5.1. A Pályázó a Pályázati Felhívás 3-6. számú mellékleteiben szereplő adatokat, dokumentumokat és 
nyilatkozatokat a Pályázati Felhívásban megadott formában és szerkezetben köteles benyújtani. 
 
6.5.2. Valamely okirat, szerződés vagy egyéb irat, dokumentum eredetiben vagy hiteles másolatban 
nyújtandó be. 
 
6.5.3. A Pályázónak a nyilatkozatot vagy egyéb dokumentumot a cégjegyzése szabályai szerint aláírva 
kell benyújtania. 
 
6.5.4. A nyilatkozatoknak vagy egyéb dokumentumoknak a 3.4.5. szakasz szerinti benyújtási határidő 
napjára kell vonatkoznia.  
 
6.5.5. A Pályázati Felhívás valamennyi Mellékletét az alaki követelmények betartásával, azok 
értelemszerű kitöltésével, a dátum feltűntetésével és cégszerű aláírással kell benyújtani.  
 
6.6. A dokumentumok módosulása 
Ha a pályázó pályázati ajánlatában szereplő, a pályázat elbírálása szempontjából jelentős adatok az 
ajánlat benyújtását követően módosulnak, a pályázó köteles a változásokról a Testületet haladéktalanul 
értesíteni. A tájékoztatással egyidejűleg a módosulás tárgyát érintő pályázati felhívás szerinti 
dokumentumokat is az eredetivel megegyező formában kell benyújtani. 
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1. SZ. MELLÉKLET 

A pályázati felhívás tárgya 
 

Sor

  

Telephely Frekvencia 
(MHz) 

Vételkörzet (fő) Műsoridő  Minimális 
műsorszolgáltatási 
díj 

1.  Baja 88,7 30.000 24 óra 520 000,- Ft + Áfa 
2. Nyíregyháza 91,1 100.000 24 óra 9 600 000,- Ft + Áfa 
3. Debrecen 104,6 170 000 24 óra 9 700 000,- FT + Áfa 
4. Ajka 93,2 45 000 mono  

32 000 sztereo 
24 óra 500 000,- Ft + Áfa 

5.  Győr 88,1 100 000 stereo 24 óra 500 000,- Ft + Áfa 
6. Veszprém 95,1 55 000 sztereo  

63 000 mono 
24 óra 500 000,- Ft + Áfa 

7. Balatonfüred 96,2 18 000 sztereo  
24 000 mono 

24 óra 500 000,- Ft + Áfa 

8.  Székesfehérvár 106,6 69 000 sztereo  
93 000 mono 

24 óra 500 000,- Ft + Áfa 

9.  Várpalota 90,0 20.000 24 óra 500 000,- Ft + Áfa 
 
A Baja 88,7 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet: 
Szekszárd 105,1 MHz, 
Szekszárd 91,1 MHz (+ Paks 91,1 MHz + Baja 94,3 MHz + Dunaföldvár 106,3 MHz) 
Bonyhád 94,0 MHz, 
Kalocsa 100,0 MHz, 
Mohács 93,8 MHz 
Kecel 99,6 MHz (+ Solt 94,1 MHz) 
 
A Nyíregyháza 91,1 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet 
Kisvárda 93,4 MHz, 
Hajdúnánás 93,3 MHz, 
Hajdúböszörmény 98,9 MHz (+Debrecen 95,6 MHz) 
 
Debrecen 104,6 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet 
Derecske 94,7 MHz 
Berettyóújfalu 90,3 MHz 
Hajdúnánás 93,3 MHz 
 
Az Ajka 93,2 MHz vonatkozásában nincs szomszédos vételkörzet. 
 
Győr 88,1 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet 
Budapest 94,2 MHz + Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + 
Pécel 91,7 MHz + Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz 
 
Veszprém 95,1 MHz vonatkozásában nincs szomszédos vételkörzet. 
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Balatonfüred 96,2 MHz vonatkozásában nincs szomszédos vételkörzet. 
 
Székesfehérvár 96,1 MHz  vonatkozásában szomszédos vételkörzet: 
Dunaújváros 99,1 MHz, 
 
Várpalota 90, 0 MHz vonatkozásában nincs szomszédos vételkörzet. 

2.  SZ. MELLÉKLET 

MŰSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
A jelen Műsorszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban a „Szerződés”) létrejött egyrészről az 
 
Országos Rádió és Televízió Testület, 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (a továbbiakban a „Testület”), és 
másrészről a  
[.................]1

 

 (a továbbiakban a „Műsorszolgáltató”) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételekkel: 

(A) A felek megállapítják, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a „Törvény”) 
rendelkezései értelmében a Testület feladatai közé tartozik a műsorszolgáltatási jogosultság pályáztatása, 
műsorszolgáltatási szerződés megkötése és a műsorszolgáltatási szerződéssel összefüggő feladatok 
ellátása.  
 
(B) A felek megállapítják, hogy a Törvény 41. § (1) a) bekezdése értelmében a Testület [...........]-án2 a 
Közlöny [.....]3 számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati Felhívás”) pályázatot hirdetett 
[Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti, analóg helyi rádió Műsorszolgáltatási 
Jogosultságra az alábbi adatokkal: ellátottság:  ……. fő]4 A Műsorszolgáltató5 a megjelölt 
műsorszolgáltatásra vonatkozó Pályázati Felhívásra 200. [..........]-án6

 

 Pályázati Ajánlatot nyújtott be a 
Műsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére (a „Pályázati Ajánlat”). 

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg: 
 
 I.  A MŰSORSZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI 
 
1.1. A Műsorszolgáltató a Testület számára a Pályázati Felhívásnak megfelelően megtette a 
megkívánt valamennyi nyilatkozatát, amelyeket jelen szerződés aláírásával ismételten megerősít, s azok 
tartalmáért felelősséget vállal.  
 
1.2. A Műsorszolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a Műsorszolgáltatási Jogosultság elbírálásától 
jelen Szerződés aláírásáig terjedő időszakban bekövetkezett változás miatt az 1.1. szakasz szerinti 
nyilatkozatainak tartalmában változás következett be, úgy azt a Testületnek időközben, írásban 
bejelentette. Az elbírálás szempontjából releváns körülmények tekintetében a szerződés megkötéséig 
változás nem történhet. 
1.3. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés szerinti Műsorszolgáltatási 
Jogosultságának érvényességi ideje alatt az analóg földfelszíni rendszerről a digitális földfelszíni 
rendszerre történő átállás során felmerülő mindennemű jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog 
gyakorlása tekintetében az eljáró szervekkel együttműködik. 
 
 II.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

                                                 
1 A Pályázó neve és címe kitöltendő. 
2 A Pályázati felhívás közzétételének dátuma kitöltendő. 
3 Az Oktatási és Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendő. 
4 A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti adatokkal kitöltendő 
5 Konzorcium pályázó esetén e tényre értelemszerűen utalni kell 
6 A Pályázati Ajánlat benyújtásának dátuma kitöltendő. 
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2.1. A Testület, tekintettel a Műsorszolgáltató Pályázati Ajánlatában foglaltakra valamint a jelen 
Szerződés I. fejezete szerinti nyilatkozataira, Műsorszolgáltatót a jelen Szerződés preambulumának (B) 
szakaszában megjelölt helyi rádió műsorszolgáltatás végzésére jogosítja fel a jelen Szerződés feltételei 
szerint (a „Műsorszolgáltatási Jogosultság”). A Műsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére tekintettel 
a Műsorszolgáltató vállalja, hogy a Műsorszolgáltatási Jogosultságot az arra vonatkozó jogszabályi 
előírásokkal és a jelen Szerződés feltételeivel összhangban gyakorolja, és a Testületnek a jelen Szerződés 
rendelkezései szerint műsorszolgáltatási díjat fizet. 
 
2.2. A Műsorszolgáltató a Műsorszolgáltatási Jogosultság alapján a jelen Szerződés szerinti 
időtartamban és adásidőben az adásidő beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét 
használva, a jelen Szerződés 9.1. pontjának és IV. fejezetének megfelelő rádióműsor szolgáltatására 
jogosult és köteles a műsorszolgáltatás alapvető adatainak megfelelően (a „Műsorszolgáltatás”). A 
Műsorszolgáltatás alapvető adatait a Pályázati Ajánlat tartalmazza (az „Alapvető Adatok”). 
 
2.3. A Műsorszolgáltatási Jogosultság 200..[.......]7

 

napján kezdődik. A Jogosultság a műsorterjesztés 
a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 38. § (2) bekezdésében a rádióműsorok 
terjesztése digitális átállásának céldátumára tekintettel 2014. december 31. napjáig, illetve ugyanezen 
rendelkezésben rögzített együttes feltételek teljesülésétől függő hosszabb időtartamra, de legfeljebb 7 
évre szól.  

2.4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a műsorszolgáltatási jogosultság eredeti 7 
éves időtartama alatt az analóg földfelszíni rendszerről a digitális földfelszíni rendszerre történő átállás 
bekövetkezik, az esetleges jogszabályváltozásból adódó megváltozott jogszabályi kötelezettségeiknek a 
felek – ha a műsorszolgáltatási jogosultság az adott frekvencián fenntartható – kölcsönösen 
együttműködve eleget tesznek. 
 
2.5. Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Műsorszolgáltatási Jogosultságot, annak 
teljes időtartama alatt személyesen gyakorolja és azt semmilyen módon, sem közvetlenül, sem 
közvetetten át nem ruházza, nem engedményezi, nem terheli meg, vagy egyébként el nem idegeníti. 
 
2.6. A felek megállapodnak abban, hogy a Műsorszolgáltatási Jogosultság az annak 
gyakorlásához egyébként szükséges engedélyeket nem tartalmazza, azokat nem helyettesíti vagy pótolja. 
Az ilyen engedélyeket a Műsorszolgáltató saját hatáskörében, költségére, illetve felelősségére köteles 
beszerezni, és azok megszerzéséért a Testület semmiféle felelősséggel nem tartozik. A Műsorszolgáltató 
kijelenti, hogy ezen körülményre a Pályázati Felhívás a figyelmét felhívta, és Pályázati Ajánlatát ezen 
körülmény ismeretében és erre tekintettel tette meg. 
 
 III.  A MŰSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG TARTALMA 
 
3.1. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosultsága teljes időtartama alatt a 
Törvény hatályos rendelkezéseit mindvégig megtartja. 
3.2. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Műsorszolgáltatási Jogosultság teljes 
időtartama alatt, az „Alapvető Adatok” szerinti (a) adásidőben, az adásidő-beosztás szerint, (b) 
műsoridőben, (c) állandó megnevezést és szignált használva szolgáltat rádióműsort. 
3.3. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Műsorszolgáltatási Jogosultság teljes 
időtartama alatt, napi 24 órában jelen szerződés szerint megszakítás nélkül, a rá irányadó 
jogszabályoknak megfelelő cég- illetve szervezeti formában végzi.  
3.4. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, és helyt áll azért, hogy a Műsorszolgáltatási 
Jogosultság időtartama alatt sem ő, sem valamely [részvényese] [tagja] (a kuratórium tagja) (alapítója)8

                                                 
7 A szerződés aláírását követő nap kitöltendő 

 
nem fogja sérteni a rá vonatkozó korlátozó rendelkezéseket.  

8 A nem kívánt szövegrész törlendő 
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3.5. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Műsorszolgáltatást a 
Műsorszolgáltatási Jogosultság teljes időtartama alatt helyi műsorszolgáltatásként, a jelen Szerződésbeli 
műsorszórási kapacitás maximális vételkörzete teljes kihasználásával végzi. 
3.6  A Műsorszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében 
megadott várható vételkörzethez képest a megvalósított vételkörzet esetében +/- 20 %-os eltérés 
lehetséges. 
3.7. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Műsorszolgáltatást legkésőbb 200.. 
[.....] hó [..]9

3.8. A Műsorszolgáltató a Műsorszolgáltatás tartalmát a Törvény és a Szerződés keretei között és 
feltételei szerint önállóan határozza meg azzal, hogy azért a Törvény és a jelen Szerződés szerint 
felelősséggel tartozik. 

 napjáig jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően megkezdi, és a Műsorszolgáltatási 
Jogosultság teljes időtartama alatt megszakítás nélkül végzi.  

3.9. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa alkalmazott műszaki 
berendezések a Műsorszolgáltatási Jogosultság teljes időtartama alatt alkalmasak a Műsorszolgáltatás 
magas színvonalú szolgáltatására. A Műsorszolgáltató továbbá vállalja, hogy a Pályázati Ajánlatában 
benyújtott dokumentumok szerint vállaltakkal megegyező vagy annál magasabb színvonalú műszaki 
berendezésekkel biztosítja, s e berendezések célszerű és üzembiztos üzemeltetését megfelelő 
kezelőszemélyzet látja el. 
3.10. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Törvény 21. § (3) bekezdése alapján 
értéknövelő szolgáltatásra harmadik személlyel csak úgy köt szerződést, ha a szerződésben e harmadik 
személy kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Műsorszolgáltatási Jogosultság megszűnésével az 
értéknövelő szolgáltatási jog is megszűnik, és ezzel kapcsolatban a harmadik személy a Testülettel 
szemben semmiféle igényt nem támaszt. 
 

IV. A MŰSORSZOLGÁLTATÁS MŰSORTERVE10

 
 

4.1. A műsorszolgáltatás alapvető jellegzetessége:………………………… 
 
A műsorszolgáltatás sajátos arculata:…………………………… 
 
4.2. Egyes műsorszámok/műsorelemek százalékos aránya  
Műsorszámok/műsorelemek A teljes műsoridő minimális 

százalékaként  
Az éjszakai órák (00.00-06.00 
óráig) nélküli műsoridő minimális 
százalékaként  

heti napi heti napi 
Közszolgálati műsorszámok aránya 

    
 
4.3. A műsorterv egyes egységeinek százalékos aránya: 
Műsorterv egységek A teljes műsoridő minimális 

százalékaként  
Az éjszakai órák (00.00-06.00 
óráig) nélküli műsoridő minimális 
százalékaként  

heti napi heti napi 
1. A szöveg aránya 

    
2. Az ismétlések aránya 

    
 
4.4. A műsorterv központi elemei11: 
 Központi elemek megjelölése 

                                                 
9 A műsorszolgáltatási jogosultság első napjának dátumától számított 180. nap dátuma kitöltendő 
10 A pályázati ajánlat alapján kerül kitöltésre 
11 A központi elemek azok a műsorelemek, amelyek a műsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a műsorszolgáltatást 
leginkább jellemzik és ennél fogva csak a szerződés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a műsorszám címét, 
hanem típusát kell megjelölni: pl. magazinműsor, hírműsor, kívánságműsor, riportműsor, stb. 
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Főműsoridő (06.30-09.30 óráig): 
 
….. 

 

9.30-18.00 óráig 
…..  

18.00-06.30 óráig 
…  
 
4.5.  Egyes műsortípusok értelmezése: 

Hírműsor: A Műsorszolgáltató hírszerkesztői által írott és elmondott programelem, mely alkalmanként 
tudósítást, helyszíni bejelentkezést tartalmaz, melyet a programosztály munkatársai készítenek. 

Ismétlés: Korábban a műsorban elhangzott rögzített hanganyag, amely külön technikai beavatkozás 
nélkül lejátszható, tehát számítógépről kerül közlésre. 

 
V.  TÁJÉKOZTATÁS 

 
5.1. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Műsorszolgáltatási Jogosultság 
gyakorlásáról, a Műsorszolgáltatásról és az egyébként ezekkel összefüggő kérdésekről a Testületnek a 
Törvény, a Testület állásfoglalásai és a jelen Szerződés rendelkezései szerint tájékoztatást ad. 
 
5.2. A Műsorszolgáltató a jelen fejezet szerinti tájékoztatási vagy bejelentési kötelezettségét, 
kifejezetten ellenkező kikötés hiányában, ésszerű határidőn belül saját költségére köteles teljesíteni. 
 
5.3. A Műsorszolgáltató az Alapvető Adatokat, illetve a jelen szerződés IV. fejezetében foglaltakat 
csak a Testület hozzájárulásával módosíthatja. Az alapvető jellegzetességeken kívül eső műsorelemek 
megváltozása esetén a Műsorszolgáltatót a Testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli. 

 
5.4. A Műsorszolgáltató köteles az adataiban beállt változást a Testületnek bejelenteni, az erre 
vonatkozó valamennyi dokumentumot a Testületnek átadni, és egyben a Testületnek nyilatkozni, hogy a 
változás következtében a Műsorszolgáltató a korlátozó rendelkezéseket nem sérti. A Műsorszolgáltató a 
változás bejelentésekor köteles a Testületnek az Általános Pályázati feltételek (továbbiakban: ÁPF) 56.1. 
pontja szerinti adatokat megküldeni. A Műsorszolgáltató ezen kötelezettségét a változás megtörténtének 
dátumától számított tíz (10) napon belül köteles teljesíteni. 
 
5.4.1. A tervezett hálózatba kapcsolódást az abba kapcsolódók kötelesek a Testületnek előzetesen, 
a Törvény 108. §-ának megfelelően bejelenteni. 
 
5.5. A Testület jogosult a Szerződés teljesítését rendszeresen ellenőrizni és a Műsorszolgáltató 
működését a helyszínen - tagjai vagy megbízottjai által - vizsgálni. A Testület az ellenőrzés módjáról, 
amennyiben ahhoz a Műsorszolgáltató közreműködése szükséges, a Műsorszolgáltatót tájékoztatja. A 
Műsorszolgáltató ezen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság szakemberei 
a helyszínen ellenőrzést végezzenek. A Műsorszolgáltató az ellenőrzéshez és a helyszíni vizsgálathoz 
ezennel hozzájárul, és kötelezettséget vállal arra, hogy a Testület által megkívánt adatokat, 
információkat, dokumentumokat, stb. szolgáltatja. 
 
5.6. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal a Törvény 89. §-a szerinti dokumentumok 
elkészítésére, megőrzésére, szolgáltatására és önellenőrzésre. 
 
5.7. A Műsorszolgáltató köteles a Testületnek bejelenteni, ha Műsorszolgáltatási Jogosultsággal, 
a Műsorszolgáltatással vagy ezekkel egyébként összefüggő kérdésekkel kapcsolatban közigazgatási, 
bírósági vagy választottbírósági eljárás indult ellene, és köteles ezen eljárások befejeződéséről a 
Testületet tájékoztatni. Amennyiben az ezen eljárásokat lezáró határozatok, egyezségek, stb. a 
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Műsorszolgáltatóra kötelezettséget rónak, a Műsorszolgáltató köteles a Testületet tájékoztatni a 
kötelezettségek teljesítéséről. 
 
5.8. A Műsorszolgáltató a Műsorszolgáltatás megkezdésével egyidejűleg köteles a Testületnek 
megküldeni azt az eljárási szabályzatot (valamint módosításait), amely a hallgatók panaszainak a 
Műsorszolgáltató részéről való kezelését szabályozza. A Műsorszolgáltató köteles a panaszokról és azok 
elintézési módjáról rendszeres nyilvántartást vezetni, és azt a Testületnek félévente megküldeni. 
 
5.9. A Műsorszolgáltató köteles a Testületnek a változás bekövetkezése előtt legalább 10 nappal 
bejelenteni a jelen Szerződés IV. fejezete szerinti központi elemek és a műsorszolgáltatás alapvető 
jellegzetességének módosítását. 
 
5.10.A Műsorszolgáltató a Testület kérésére köteles a Testület előtt megjelenni, és tevékenységéről 
beszámolni. 
 
5.11. A Műsorszolgáltató köteles a Törvény 96. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személlyel 
kapcsolatos adatokat az azokban történt változást követő tíz (10) napon belül a Testületnek 
nyilatkozatban bejelenteni. 
 
5.12. A Műsorszolgáltató köteles a Szerződés 3.9. szakasza szerinti harmadik személlyel kötött 
szerződést, az annak létrejöttétől számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek megküldeni. 
 
5.13. A Műsorszolgáltató köteles haladéktalanul, indokolással altámasztva tájékoztatni a Testületet 
arról, ha a műsorszolgáltatás megkezdésére vonatkozó 3. 7. pont szerinti szerződéses kötelezettségének 
neki felróható okból előreláthatólag nem tud eleget tenni, és kérelmezni a műsorszolgáltatás megkezdése 
határnapjának módosítását. 
A Műsorszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Törvény 95. § (10) bekezdése alapján- amennyiben a 
műsorszolgáltatónak felróható okból – e határidő elteltéig nem kerül sor a műsorszolgáltatás 
megkezdésére, a jogosultsága a törvény erejénél fogva megszűnik. A Testület – a feltételek fennállása 
esetén - különös méltánylást érdemlő okból meghosszabbíthatja a műsorszolgáltatás megkezdésének 
határidejét. 
 
5.14. A Műsorszolgáltató köteles a Testületnek minden év május 31-ig az előző évi beszámolóját 
megküldeni. 
 
5.15.  A Műsorszolgáltató köteles a Testületnek bejelenteni a bankszámlaszámát, adószámát 
valamint annak megváltozását, a változást követő 30 napon belül. 
 

 VI.  MŰSORSZOLGÁLTATÁSI DÍJ 
 
Jelen fejezet rendelkezései nem vonatkoznak a közműsor-szolgáltatói jellegű ajánlatot benyújtó 
pályázókra. 
 
6.1. A Műsorszolgáltató köteles a Testületnek a Műsorszolgáltatási Jogosultságért hét (7) éves 
időtartamra, minden további feltétel és felszólítás nélkül, műsorszolgáltatási díjat fizetni. A 
műsorszolgáltatási díj összege évi [..........] plusz ÁFA (azaz [..........])12

 

 forint plusz ÁFA (a „Díj”), 
amelyet a Műsorszolgáltató a jelen fejezet rendelkezései szerint köteles a Testületnek megfizetni.   

6.2. A Műsorszolgáltató a 6.2.1. szakasz kivételével a Díjat negyedévente előre, a negyedév első 
hónapjának 15. napjáig esedékesen köteles megfizetni. A Testület a műsorszolgáltatási díj 
megfizetését banki átutalás esetében akkor tekinti teljesítettnek, amikor a pénzösszeget az átutalás, 
illetve a beszedési megbízás jogosultjának bankszámláján jóváírták. A bankszámlára történő 

                                                 
12 A Pályázati Ajánlatban megfizetni vállalt műsorszolgáltatási díj összege kitöltendő 
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készpénzbefizetés akkor teljesült, amikor a készpénzt az ORTT házipénztáránál vagy a postán 
befizetik. 
 
6.2.1. Műsorszolgáltató jelen szerződés megkötését követő első félévre esedékes díjat, azaz [..........] 
(azaz [..........])13

 

 forintot plusz ÁFÁ-t a jelen Szerződés megkötését megelőzően, a Pályázati Díj 80 %-
ának beszámítása mellett, az 6.4. szakasznak megfelelően megfizette, mely összeg befizetését a 
Testület jelen Szerződés aláírásával is elismeri és nyugtázza. 

6.3. Az egyes részletek fizetendő esedékes összegének kiszámítása az alábbiak szerint történik:  
6.3.1. A Műsorszolgáltatási Díj negyedéves részleteinek számítási alapja az adott (naptári) évre 
fizetendő Díj. 
6.3.2. Az adott (naptári) évre fizetendő Díj összegét 2007-re a jelen szerződés 6.1. pontja határozza 
meg, amely összeg évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított és közzétett „Éves 
Fogyasztói Árindex” mértékének megfelelő arányban növekszik. A díjkorrekciót a 6.1. szakaszban 
szereplő ÁFA nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni. 
6.3.3.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 6.3.2. szakasz szerinti díjkorrekció minden 
előzetes egyeztetés, vagy nyilatkozat nélkül, automatikusan elvégezendő; s az ily módon képzett emelt 
Díjnak megfelelő negyedéves Díjrészlet a KSH közleményének közzétételét követő első díjfizetéskor 
alkalmazandó. A KSH közlemény közzétételét követő első, emelt Díjrészlet megfizetése után a 
következő év március 31-ig az emelt éves Díjnak megfelelő összeget fizeti meg a Műsorszolgáltató.  
6.3.4. A Műsorszolgáltatási Díj a 6.1. szakaszban meghatározott összegnél kevesebb nem lehet. 
6.4. A Műsorszolgáltató a Díj esedékes részletét az Országos Rádió és Televízió Testület számlája 
alapján, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01400843 számú számlájára köteles 
megfizetni. 
6.5. A Díj esedékes részletének késedelmes megfizetése esetén a Műsorszolgáltató késedelmi 
kamatot köteles a Testületnek fizetni. Késedelem esetén a Műsorszolgáltató a Díj esedékes részletének 
megfizetését követően, utólag fizeti meg a késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértéke a 
jegybanki alapkamat kétszerese. 
 

VII.  SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
7.1. A Műsorszolgáltató a Szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén beálló 
fizetési kötelezettsége biztosítására köteles a Testületnek bankgaranciát/óvadékot14nyújtani. A felek 
megállapodnak abban, hogy amennyiben a Műsorszolgáltató a Szerződést nem vagy nem 
szerződésszerűen teljesíti, úgy a Testület a Műsorszolgáltató minden további megkérdezése nélkül e 
biztosítéki összegből magát közvetlenül kielégítheti.15

 
  

Óvadék esetén az alábbi 7.1.1.-7.1.6. pontok kerülnek a szerződésbe 
 
7.1.1. A Műsorszolgáltató köteles az óvadékot pénzben nyújtani. Ennek összege a tárgy évben 
érvényes éves Műsorszolgáltatási Díj ÁFÁ-val növelt összegének egynegyed (1/4-ed) része, azaz 
[..........] (azaz [..........]) forint (az „Óvadéki Összeg”), amelyet a Műsorszolgáltató köteles az 6.4. 
szakaszban megjelölt számlára, a Szerződés megkötését követő tizenöt (15) napon belül megfizetni.  
Az Óvadéki Összeg akkor számít megfizetettnek, ha az a számlán jóváírásra kerül. 
 
A 7.1.1. pont rendelkezései a közműsor-szolgáltatói jelleget elnyerő pályázókra az alábbiak szerint 
vonatkoznak: A Műsorszolgáltató köteles az óvadékot pénzben nyújtani. Ennek összege a pályázati 
felhívásban meghirdetett minimális műsorszolgáltatási díj összegének egynegyed (1/4-ed) része, azaz 
[..........] (azaz [..........]) forint (az „Óvadéki Összeg”), amelyet a Műsorszolgáltató köteles az Országos 
Rádió és Televízió Testületnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01400843 számú 
számlájára a szerződés megkötését követő tizenöt (15) napon belül megfizetni. Az óvadéki összeg 
akkor számít megfizetettnek, ha az a számlán jóváírásra kerül.  
                                                 
13 A díj 50%-a, a legközelebbi egész számra felfelé kerekítve kitöltendő 
14 A Pályázati Ajánlatnak megfelelően, óvadék, vagy bankgarancia szabályozása a 7.11-7.1.6 pontokban, értelemszerűen kitöltendő 
15 Bankgarancia esetén ez a szövegrész értelemszerűen kimarad 
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A minimális díj összege évente, minden előzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a 
KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelő arányban növekszik. A 
díjkorrekciót az áfa nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni.  
 
7.1.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Műsorszolgáltató köteles biztosítani, hogy az óvadék a 
Műsorszolgáltatás teljes időtartama alatt megszakítás nélkül a teljes Óvadéki Összeg erejéig a Testület 
rendelkezésére álljon. Erre tekintettel, amennyiben az Óvadéki Összegből a Testület a 7.1.3. szakasz 
feltételei szerint közvetlenül kielégíti magát, és erről a Műsorszolgáltatót tájékoztatja, a 
Műsorszolgáltató köteles a Testületnek a 6.4. szakasz szerinti számlára (a közműsor-szolgáltatói 
jelleget elnyerő pályázatok esetében a rájuk vonatkozó 7.1.1. pont szerinti számlára) olyan összeget a 
fenti értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül megfizetni, hogy a Testületnek a teljes Óvadéki 
Összeg a rendelkezésére álljon. A Műsorszolgáltató ezen kötelezettsége a Műsorszolgáltatási 
Jogosultság teljes időtartama alatt folyamatosan fennáll azzal, hogy a Műsorszolgáltató akkor is 
köteles az Óvadéki Összeget teljesen feltölteni, ha az esetbeli közvetlen kielégítés jogosságát 
egyébként vitatja. 
 
7.1.3. A Testület az óvadékból akkor elégítheti ki magát közvetlenül, ha a Műsorszolgáltató a 
Szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és ezzel a Testület felé fizetési kötelezettsége áll 
be.  A teljesség igénye nélkül ilyen esetnek minősül pl. ha a Szerződés nem teljesítése vagy nem 
szerződésszerű teljesítése folytán a Műsorszolgáltatónak a Testület felé kötbér, késedelmi kamat, 
kártérítés, kártalanítás vagy egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik, stb. 
 
7.1.4. Amennyiben a Szerződés lejártát megelőző legutolsó negyedév kezdetekor a 
Műsorszolgáltatónak a Testülettel szemben fizetési kötelezettsége nem áll fenn, úgy a Testület az 
óvadéki összeg nála lévő részét a Műsorszolgáltató részére visszafizeti. 
 
7.1.5. A Műsorszolgáltató helyett az Óvadéki Összeg megfizetését harmadik személy is teljesítheti. 
 
7.1.6. Az esedékes Óvadéki Összeg vagy annak részlete késedelmes megfizetése esetén a 
Műsorszolgáltató késedelmi kamatot köteles a Testületnek fizetni.  Késedelem esetén a 
Műsorszolgáltató az Óvadéki Összeg esedékes részletének megfizetését követően, utólag fizeti meg a 
késedelmi kamatot . A késedelmi kamat mértéke a mindenkori, az MNB által közzétett jegybanki 
alapkamat kétszerese. 
 
Bankgarancia nyújtása esetén az alábbi szöveg kerül a 7.1.1. – 7.1.5. pontok helyébe (és a 7.1.6. 
pont kimarad) 
 
7.1.1. A Műsorszolgáltató köteles a Szerződés megkötésétől számított tizenöt (15) napon belül a 
Testületnek átadni a pályázati ajánlatában megjelölt pénzintézet által kiállított és az ÁPF 82. pontjának 
maradéktalanul megfelelő bankgaranciára vonatkozó okmányokat. Ennek összege a tárgy évben 
érvényes éves Műsorszolgáltatási Díj egynegyed (1/4-ed) része, azaz […..] (azaz […..] ) forint (a 
„Bankgarancia Összege”). 
A 7.1.1. pont rendelkezései a közműsor-szolgáltatói jelleget elnyerő pályázókra az alábbiak szerint 
vonatkoznak: A bankgarancia összege a pályázati felhívásban meghirdetett minimális 
műsorszolgáltatási díj egynegyed (1/4-ed) része, azaz [..........] (azaz [..........]) forint („a Bankgarancia 
Összege”), amelyre  vonatkozóan a pályázati ajánlatában megjelölt pénzintézet által kiállított, és az 
ÁPF 82. pontjának maradéktalanul megfelelő okmányokat a Műsorszolgáltató köteles  a Szerződés 
megkötésétől számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek átadni.  
A minimális díj összege évente, minden előzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a 
KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelő arányban növekszik. A 
díjkorrekciót az áfa nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni.  
 
7.1.2. A felek megállapodnak abban, hogy Műsorszolgáltató köteles biztosítani azt, hogy a 
jogosultság teljes időtartama alatt a fenti bankgarancia rendelkezésre álljon. 
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7.1.3. A Testület a bankgarancia alapján, az azt kiállító pénzintézettől akkor követelhet teljesítést, ha 
a Műsorszolgáltató a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és ezzel a Testület felé 
fizetési kötelezettsége áll be. A teljesség igénye nélkül ilyen esetnek minősül, ha a Szerződés nem 
vagy nem szerződésszerű teljesítése folytán a Műsorszolgáltatónak a Testület felé kötbér, késedelmi 
kamat, kártérítés, kártalanítás vagy egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik, stb. 
 
7.1.4. A bankgarancia beváltásáról a Testület a Műsorszolgáltatót haladéktalanul értesíti. 
7.1.5. A Műsorszolgáltató a jogosultság teljes időtartama alatt köteles gondoskodni arról, hogy a 
Testületnek a 7.1.3. pontban szabályozottak szerinti eljárását követően a jelen szerződést biztosító új, 
az eredetileg nyújtottal azonos összegű bankgarancia a fenti értesítés kézhezvételétől számított 5 
napon belül rendelkezésre álljon. 
 
7.2. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Szerződést olyan okból, amelyért 
felelős, nem teljesíti, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, a Testületnek kötbért fizet. A Testület a 
kötbért meghaladó kárát a kötbér megfizetése esetén is érvényesítheti, illetve a kötbér mellett a 
Műsorszolgáltatóval szemben a Szerződés szerinti egyéb szankciókat alkalmazhatja. 
 
7.2.1. A Műsorszolgáltató különösen az alábbi esetekben tartozik a Testületnek kötbért fizetni. 
 
7.2.2. A Törvény 90. § (5) bekezdése értelmében a kötbér alapja a kötbérkövetelés keletkezésének 
évében érvényes éves Műsorszolgáltatási Díj ÁFA nélküli összege, amely 2007. évben a jelen 
Szerződés 6.1. pontja szerinti Díj ÁFA nélküli összegét jelenti, kivéve, ha a szerződést a közműsor 
szolgáltató szegte meg. Ez utóbbi esetben a kötbér alapja jelen pályázati felhívás 1. számú 
mellékletében szereplő minimális műsorszolgáltatási díj ÁFA nélküli összege. A minimális díj összege 
évente, minden előzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a KSH által megállapított 
éves fogyasztói árindex mértékének megfelelő arányban növekszik. A díjkorrekciót az ÁFA nélküli 
összeg vonatkozásában kell elvégezni. 
 
7.2.3. A Szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő kötbér 
mértéke az első alkalommal nem haladhatja meg a kötbér alapjának húsz (20), második alkalommal 
pedig harminc (30) százalékát. A Törvény 90. § (5) bekezdése értelmében a kötbér mértéke egyébként 
esetenként nem haladhatja meg a kötbér alapjának ötven (50) százalékát. 
 
7.2.4. Amennyiben a Testület felhívását követő tizenöt (15) napon belül a Műsorszolgáltató a 
felhívás szerinti kötbért a Testületnek nem fizeti meg, a Testület saját választása szerint jogosult a 
kötbér mértéke erejéig magát az óvadékból közvetlenül kielégíteni, (a következő tagmondat a 
közműsor-szolgáltatóra nem vonatkozik) vagy a neki már megfizetett Díj terhére a kötbér mértékének 
megfelelő összeget a kötbérre elszámolni. 
 
7.2.5. Amennyiben a Testület az előző szakasz szerint a kötbér mértékének megfelelő összeget a Díj 
terhére számol el, úgy ezen összeg a Műsorszolgáltató által a Testületnek már megfizetett Díj összegét 
csökkenti. A Testület értesítésétől számított tizenöt napon belül a Műsorszolgáltató köteles a 
Testületnek a vonatkozó összeget Díj hátralékként megfizetni. Az ilyen Díj hátralék megfizetésére a 
Szerződés V. fejezetének a rendelkezései értelemszerűen irányadóak. 
 
A 7.2.5. pont rendelkezései a közműsor-szolgáltatóra nem vonatkozik. 
 
7.3.1. A Műsorszolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Törvényben, vagy a jelen Szerződésben 
szabályozott esetekben a Testületnek kötbért fizet. A Testület a kötbér követelése mellett a 
Műsorszolgáltatóval szemben egyéb szankciókat is jogosult alkalmazni. Az ugyanazon rendelkezés 
többszöri vagy folytatólagos megszegése esetén a kötbér többször is kiszabható.  
A 7.3.6. pont szerinti esetben többszöri megszegésnek az minősül, ha a Műsorszolgáltató a 
szerződésszegő magatartást megállapító, kötbért érvényesítő testületi határozatot követően ugyanazt a 
magatartást ismételten elköveti. Folytatólagos megszegésnek az minősül, ha a Műsorszolgáltató az 
adott szerződéses elem tekintetében folyamatosan nem teljesíti kötelezettségvállalását. Ebben az 
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esetben a folytatólagosság akkor is megállapítható, ha a Műsorszolgáltató a vállalást a vállalási 
időszakra vetítve 50 %-nál kisebb arányban teljesíti. 
A kötbér kiszabására egyébként a 7.2. szakasz - különösen a 7.2.3. szakasznak a kötbér legmagasabb 
mértékére vonatkozó - rendelkezései alkalmazandók. 
 
7.3.2. Ha a Műsorszolgáltató a Szerződés 3.7. szakaszát megszegi, és a Műsorszolgáltatást a 
hivatkozott szakasszal összhangban és határidőn belül nem kezdi meg, úgy a Műsorszolgáltató köteles 
a kötbér alapjának ötven (50) százalékával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért a Testületnek 
megfizetni. 
 
7.3.3. Ha a Műsorszolgáltató a Szerződés 3.3. szakaszát megszegi vagy 3.4. szakasza megszegésével 
a Korlátozó Rendelkezéseket sérti, úgy a Testület a Műsorszolgáltatót írásban felhívja, hogy a 
szerződésszegést harminc (30) napon belül szüntesse meg.  Amennyiben a Műsorszolgáltató a Testület 
ezen felhívásának a határidőn belül nem tesz eleget, úgy a Műsorszolgáltató köteles a kötbér alapjának 
ötven (50) százalékával megegyező mértékű kötbért a Testületnek megfizetni. 
 
7.3.4. Ha a Testület hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a Műsorszolgáltató a pályázati 
eljárás során tett nyilatkozatai a Szerződés megkötésekor a valóságnak nem feleltek meg, úgy a 
Műsorszolgáltató köteles az egyes nyilatkozatok megszegéséért a kötbér alapjának ötven (50) 
százalékával megegyező mértékű kötbért a Testületnek megfizetni. 
 
7.3.5. Ha a Műsorszolgáltató a jelen Szerződés megszegésével, a Műsorszolgáltatást nem a Pályázati 
Ajánlata szerint megadott óraszámban és megszakítás nélkül végzi, úgy a Műsorszolgáltató köteles 
minden ilyen nap után a kötbér alapjának öt (5,0) százalékával megegyező mértékű hibás teljesítési 
kötbért a Testületnek megfizetni. A Testület írásban felhívja a Műsorszolgáltatót, hogy a 
szerződésszegést azonnal szüntesse meg. Amennyiben a Műsorszolgáltató a Testület ezen 
felhívásának nem tesz eleget, úgy a Műsorszolgáltató köteles minden ilyen nap után a kötbér alapjának 
tíz (10) százalékával megegyező mértékű késedelmi kötbért a Testületnek megfizetni. 
 
7.3.6. Ha a Műsorszolgáltató a Szerződésnek a műsortervre, műszaki előírásokra, illetve a 
tájékoztatási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseit megszegi, és a Műsorszolgáltatást nem 
ezeknek megfelelően végzi, úgy a Műsorszolgáltató köteles minden ilyen feltétel megszegéséért a 
kötbér alapjának öt (5,0) százalékával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbért a Testületnek 
megfizetni. A Testület, írásban felhívja a Műsorszolgáltatót arra, hogy a szerződésszegést azonnal 
szüntesse meg. Amennyiben a Műsorszolgáltató a Testület ezen felhívásának nem tesz eleget, úgy a 
Műsorszolgáltató köteles minden ilyen feltétel megszegéséért a kötbér alapjának tíz (10) százalékával 
megegyező mértékű késedelmi kötbért a Testületnek megfizetni. Folytatólagos szerződésszegés esetén 
a kötbér mértéke a kötbér alapjának tíz (10) százaléka, ugyanazon szerződésszegés többszöri 
folytatólagos megszegése esetén a kötbér alapjának tizenöt (15) százaléka. Kötbér kiszabására e pont 
szerinti esetekben a szerződésszegéstől számított hat hónapon belül van lehetőség. 
 
7.3.7. Amennyiben a műsorszolgáltató a szerződés 5.4.1. szakaszát megszegi és jogosulatlanul 
kapcsolódik hálózatba és szolgáltat műsort, a Testület felszólítja 15 napos határidő tűzésével a 
jogosulatlan hálózatba kapcsolódás megszüntetésére. A határidő eredménytelen elteltét követően 
kötbért köteles a Testületnek fizetni. 
 
7.4.Amennyiben a Műsorszolgáltatónak a Testülettel szemben egyidőben több jogcímen áll fenn 
fizetési kötelezettsége, úgy a Testület a Műsorszolgáltató által fizetett összegeket, a fizetés megjelölt 
jogcímének figyelmen kívül hagyásával, jogosult más jogcímen és/vagy sorrendben is elszámolni. 
 

VIII. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 
 
8.1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Műsorszolgáltató a jelen 
Szerződés 3.7. szakasza szerinti határidő leteltéig és az ugyanezen szakaszban leírt módon a 
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Műsorszolgáltatást neki felróható okból nem kezdi meg, úgy a Műsorszolgáltatási Jogosultsága 
megszűnik. 
 
8.2. A Szerződés megszegése esetén a Testület a Törvényben és a Polgári Törvénykönyvben 
valamint az ÁPF-ben megfogalmazott jogkövetkezményeket alkalmazza, így különösen: 
 - felhívja a Műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére, 

- írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést, és felhívja a Műsorszolgáltatót a 
jogsértés megszüntetésére, illetve arra, hogy a jövőben tartózkodjon a jogsértéstől, 
- meghatározott időre, de legfeljebb harminc napra felfüggesztheti a műsorszolgáltatási 
jogosultság gyakorlását, 
- érvényesíti a szerződésben megállapított kötbért, 
- bírságot szab ki,  
- azonnali hatállyal felmondja a szerződést,  
- kizárhatja a Műsorszolgáltatási Alapból való támogatást. 
 

8.3. A Testület az ÁPF 78. pontjában szabályozott esetekben, vagy módon, vagy időtartamban a 
műsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását felfüggesztheti. A Testület e jogát a Műsorszolgáltatóhoz 
intézett határozatával gyakorolhatja, melyben naptári nap, óra és perc szerint megjelöli a felfüggesztés 
kezdő időpontját. 
 
8.4. A felek megállapodnak abban, hogy a Testület a Szerződést a 8.4.1.-8.4.2. szakaszok szerinti 
esetekben jogosult írásban felmondani: 
 
8.4.1. A Testület jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha  
8.4.1.1. a Szerződést nem lehetett volna megkötni és a jogsértő állapot még fennáll; vagy 
8.4.1.2. a Szerződés a Törvény VIII. fejezetében foglaltakat sérti, és a Műsorszolgáltató a 
jogsérelmet a Gazdasági Versenyhivatal, illetve a Testület határozatában foglaltak szerint 180 napon 
belül nem orvosolta; vagy 
8.4.1.3. a Műsorszolgáltató a Szerződés 3.7. szakaszát megszegi, és a Műsorszolgáltatást a 
hivatkozott szakasz szerint nem kezdi meg; vagy 
8.4.1.4. a Műsorszolgáltató a Szerződés 2.4. szakaszát megszegi, és a Műsorszolgáltatási 
Jogosultságot nem személyesen gyakorolja, átruházza, engedményezi, megterheli vagy egyébként más 
módon elidegeníti; vagy 
8.4.1.5.  a Műsorszolgáltató a rá vonatkozó korlátozó rendelkezések feltételeit megszegi, és azt a 
Testület írásbeli felhívására hatvan (60) napon belül nem orvosolja; vagy 
8.4.1.6. a Műsorszolgáltató a Szerződés 3.2. szakaszát megszegi, és a Műsorszolgáltatást 
folyamatosan több mint tizennégy (14) napig szünetelteti vagy nem a hivatkozott szakasz feltételei 
szerint végzi; vagy 
8.4.1.7 a Műsorszolgáltató a Szerződés 7.1.1. szakaszát megszegi, és a teljes Óvadéki Összeget az 
annak esedékességétől számított harminc (30) napon belül a Testületnek nem fizeti meg; vagy 
8.4.1.8. a Műsorszolgáltató a Szerződés 8.1.2. szakaszát megszegi, és az Óvadéki Összeget az annak 
esedékességétől számított harminc (30) napon belül az Óvadéki Összeg teljes mértéke erejéig a 
Testületnek nem fizeti meg (tölti fel); vagy 
8.4.1.9. a Műsorszolgáltató a Szerződés III. fejezetében foglaltakat súlyosan vagy ismételten, vagy 
folyamatosan a Testület felhívása ellenére megszegi; vagy 
8.4.1.10. a Műsorszolgáltató a megszűnéséről határoz, vagy ha a Műsorszolgáltatót jogerős 
közigazgatási vagy bírósági jogerős végzés vagy határozat műsorszolgáltatói tevékenysége vagy 
működése felfüggesztésére kötelezi (kivéve a Testület ilyen határozatát), vagy ha ellene csőd- vagy 
felszámolási eljárás indult; vagy 
8.4.1.11.  ha a Műsorszolgáltatót a jelen szerződés megkötésétől számítva második alkalommal 
kellene a Törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetésben részesíteni; vagy 
8.4.1.12. ha a műsorszolgáltató a szerződés 5.4.1. szakaszát megszegi, és azt a Testület írásbeli 
felhívására harminc (30 ) napon belül nem orvosolja. 
8.4.1.13. ha a Műsorszolgáltató nem rendelkezik a műsor sugárzásához szükséges, érvényes 
rádióengedéllyel.” 
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8.5. A Szerződés Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos határidővel történő felmondása 
esetén a felmondásnak a Műsorszolgáltató részére való kézbesítése napját, illetve a felmondási határidő 
utolsó napját követő első napon megszűnik. A Műsorszolgáltató a Szerződés megszűnésének napján 
köteles a Műsorszolgáltatással felhagyni, és kezdeményezni a rádióengedély visszavonását. 
 
A Műsorszolgáltató a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Testületet, hogy a jelen 
Szerződésnek a Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos határidővel történő felmondása 
folyományaképpen való megszűnéséről tájékoztassa a rádióengedélyt kiadó hatóságot és kezdeményezze 
az ilyen hatósági engedély visszavonását. A Műsorszolgáltató egyben lemond arról a jogáról, hogy a 
rádióengedélyt visszavonó határozatban foglaltakat vitassa. 
 
A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés Testület általi akár azonnali hatállyal, 
akár 15 napos határidővel történő felmondásának a Műsorszolgáltató általi esetleges megtámadása nem 
érinti az ilyen felmondás fenti bekezdések szerinti joghatásainak a beállását; azonban abban az esetben, 
ha a bíróság a felmondás jogellenességét vagy megalapozatlanságát állapítja meg, a Testület köteles 
megtéríteni a Műsorszolgáltató igazolt kárát. 

 
IX.  EGYEBEK 

 
9.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező Műsorszolgáltatási Jogosultságra 
kiírt Pályázati Felhívásban foglaltakkal egyezően, a Műsorszolgáltató által benyújtott Pályázati 
Ajánlat részét képező, a Pályázati Felhívás 3., 4., 5., 6.,  számú mellékletében foglaltakat, valamint a 
Testület 7. és 8. számú mellékletei szerinti közleményben foglalt kötelezettségeket a Szerződés 
részének nyilvánítják, úgy, hogy azok jelen Szerződés Mellékleteként kezelendők. A jelen szerződés 
csak e Mellékletekkel együtt érvényes és hatályos. 

 
9.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, az a 
Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A felek megállapodnak abban, hogy ilyen 
esetben egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen 
rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel, és a 
Szerződést annak megfelelően módosítsák. 
 
9.3. A jelen Szerződés irányadó joga a magyar jog. A Szerződéssel kapcsolatos jogviták 
elbírálására, amennyiben arra a Törvény, az ÁPF vagy a Pályázati Felhívás rendelkezést nem tartalmaz, 
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
9.4. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, bármely jogvita eldöntésére, amely a 
jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével 
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a hatásköri szabályok figyelembevétele mellett 
alávetik magukat a Fővárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességének. E rendelkezés nem érinti az ÁPF 86. pontjában szabályozott eseteket. 
 
9.5. A jelen Szerződést a felek öt, egymással mindenben megegyező eredeti példányban írták alá. 
 
A felek a jelen Szerződést gondosan elolvasták, jogi képviselőikkel megbeszélték, az azokban foglalt 
szolgáltatásokat és ellenszolgáltatásokat egymással arányban állónak nyilvánították, és a Szerződést, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: Budapesten, ….év.. [.....] hó [...]16

 
 napján. 

 
Országos Rádió és Televízió Testület           [....................]17

                                                 
16 A szerződés megkötésének napja kitöltendő 
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_________________________ _________________________18

 
 

 
 
2/A. SZ. MELLÉKLET 
 
MŰSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TERVEZET VÉTELIMINŐSÉG-JAVÍTÁS 
ESETÉN  
 
A jelen Műsorszolgáltatási Szerződésmódosítás (a továbbiakban a „Szerződésmódosítás”) létrejött 
egyrészről az 
 
Országos Rádió és Televízió Testület, 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (a továbbiakban a „Testület”), és 
másrészről a 
(……….)19 (a továbbiakban a „Műsorszolgáltató”) között. Jelen Szerződésmódosítás a Felek között ( 
……)20 2napján aláírt, (………)21

 

  műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó Műsorszolgáltatási 
Szerződést („Szerződés”) alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint módosítja. Jelen 
Szerződésmódosítás („Szerződésmódosítás”) az eredeti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

A Szerződés Preambulum része az alábbi (C) ponttal egészül ki.  
 

(C) A Felek megállapítják, hogy a Törvény 41.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Testület 
(…….) napján 22 a Közlöny […….] 23. számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati 
Felhívás”) pályázatot hirdetett a [Pályázati Felhívás 1. számú melléklet 1. pontja szerinti, 
helyi rádió Műsorszolgáltatási Jogosultságra az alábbi adatokkal: ellátottság: ... fő, a ... 
MHz frekvencia tekintetében]24. A Műsorszolgáltató a megjelölt műsorszolgáltatási 
jogosultságokra, a (…….)25

 

  MHz frekvencia műsorszolgáltatási jogosultságának vételiminőség-
javítása céljával nyújtott be Pályázati Ajánlatokat („Pályázati Ajánlatok”).  

A pályázó Műsorszolgáltatót a Testület (……..)26 számú határozatával a (……….)27

 

  MHz 
frekvencia tekintetében vételiminőség-javítással nyilvánította nyertesnek. 

A határozatok érelmében a Műsorszolgáltató (……….)28 műsorszolgáltatási jogosultsága, a 
(………)29

 

  MHz frekvencia ellátottsági paramétereivel javul, úgy hogy az eredeti ellátott 
lakosságszám, tehát a Műsorszolgáltató hatályos műsorszolgáltatási szerinti 
vételkörzetének ellátottsága nem növekszik. A Jelen Szerződésmódosítás aláírásával a 
Műsorszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szerződésmódosítás Preambulumának (D) 
pontjában hivatkozott Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében megadott várható 
vételkörzethez képest a megvalósított vételkörzet esetében +/-20 %-os eltérés lehetséges. 

                                                                                                                                                         
17 A Műsorszolgáltató cég neve kitöltendő 
18 Mind a Testület, mind a Műsorszolgáltató részéről cégszerűen aláírandó 
19 A Pályázó neve és címe kitöltendő 
20 A Műsorszolgáltatási Szerződés megkötésének napja kitöltendő 
21 A műsorszolgáltatási jogosultság(helyi/körzeti/televízió/rádió) és a frekvencia kitöltendő 
22 A Pályázati Felhívás közzétételének dátuma kitöltendő 
23 A Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendő 
24 A Pályázati Felhívás 1. sz. melléklet adatai szerint kitöltendő 
25 A Műsorszolgáltatási Szerződés tárgyát képező frekvencia kitöltendő 
26 A Pályázatokat elbíráló Testületi határozat száma kitöltendő 
27 A Pályázati Felhívásban meghirdetett frekvencia/csatorna megjelölése 
28 A műsorszolgáltatási jogosultság kitöltendő 
29 A Pályázattal megnyert frekvencia/csatorna feltüntetése 
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A Felek megállapítják, hogy a vételiminőség-javítással nem jön létre új jogosultság, annak 
érvényességi ideje nem változik, a Műsorszolgáltató a vételiminőség-javítás tekintetében ennek 
megfelelően a (…….)30

 
 frekvencia műsorszolgáltatási jogosultság szerinti műsort sugározza. 

Erre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a (……..)31 napján a (………)32

 

  MHz frekvencia 
tekintetében létrejött Szerződés az alábbiak szerint egészül ki: 

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a műsorszolgáltatási jogosultság időtartama alatt az 
analóg földfelszíni rendszerről a digitális földfelszíni rendszerre történő átállás bekövetkezik, az 
esetleges jogszabályváltozásból adódó megváltozott jogszabályi kötelezettségeiknek a felek – ha a 
műsorszolgáltatási jogosultság az adott frekvencián fenntartható – kölcsönösen együttműködve eleget 
tesznek.  
 
A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy (……..)33  MHz frekvencia tekintetében a 
Műsorszolgáltatást legkésőbb (………)34

 

  napjáig a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően megkezdi, 
és a Műsorszolgáltatási Jogosultság teljes időtartama alatt megszakítás nélkül végzi. 

A Műsorszolgáltatási Szerződés fenti módosítással nem érintett rendelkezései érvényben maradnak. 
Jelen Szerződésmódosítást a felek öt, egymással mindenben megegyező eredeti példányban írták alá. 
A felek a jelen Szerződésmódosítást gondosan elolvasták, jogi képviselőikkel megbeszélték, az azokban 
foglalt szolgáltatásokat és ellenszolgáltatásokat egymással arányban állónak nyilvánították, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt Budapesten, (…….) (……..) hó (…..) 35

 
 napján. 

Országos Rádió és Televízió Testület (…………) 36 
37

________________________ _____________________ 
 

 
 
3. SZ. MELLÉKLET 
 

A Pályázó és a Műsorszolgáltatás Alapvető Adatai 
 
1. A pályázó neve: 
2. A pályázó címe: 
3. A cégbíróság, bíróság neve, ahol nyilvántartásba vették: 
4. A megpályázott Műsorszolgáltatás vételkörzete: 
5. A Műsorszolgáltatás állandó megnevezése: 
6. A Műsorszolgáltatás szignálja: 
7. A műsorszolgáltató tevékenységéért személyes felelősséget viselő büntetlen előéletű személy 
neve: 
címe: 
aki a személyes - sajtójogi (1986. II. törvényben meghatározott) - felelősséget viseli a műsorszolgáltató 
tevékenységéért. 
8. A pályázó bankszámlaszáma: 
9. A pályázó adószáma: 

                                                 
30 A Műsorszolgáltatási szerződés tárgyát képező frekvencia megjelölése 
31 A Műsorszolgáltatási Szerződés megkötésének dátuma kitöltendő 
32 A Műsorszolgáltatási Szerződés tárgyát képező frekvencia kitöltendő 
33 A Pályázatban megnyert frekvencia  megjelölése 
34 A szerződéskötést követő 180 napon belül 
35 A szerződésmódosítás aláírásának napja kitöltendő 
36 A műsorszolgáltató cég neve kitöltendő 
37  A Testület és a Műsorszolgáltató részéről cégszerűen aláírandó 
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10. Az igénybe venni kívánt műsorszórási lehetőség megnevezése:  
 
 
Dátum: 
 
Aláírás: 
 
 
 
 

A Műsorterv  
 
A műsorszolgáltatás alapvető jellegzetessége: 
 
A műsorszolgáltatás sajátos arculata:       …………………………… 
 
Egyes műsorszámok százalékos aránya  
 
Műsorszámok A teljes műsoridő minimális 

százalékaként  
Az éjszakai órák (00.00-06.00 
óráig) nélküli műsoridő 
minimális százalékaként  

heti napi heti napi 
Közszolgálati műsorszámok 
aránya     
 
A műsorterv egyes egységeinek százalékos aránya: 
 
Műsorterv egységek A teljes műsoridő minimális 

százalékaként  
Az éjszakai órák (00.00-06.00 
óráig) nélküli műsoridő 
minimális százalékaként  

heti napi heti napi 
1. A szöveg aránya 

    
2. Az ismétlések aránya 

    
 
A műsorterv központi elemei38

 
: 

 Központi elemek megjelölése 
Főműsoridő (06.30-09.30 óráig): 
 
….. 

 

 
9.30-18.00 óráig 
…..  

 

 
18.00-06.30 óráig 
…  

 
                                                 
38 A központi elemek azok a műsorelemek, amelyek a műsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a műsorszolgáltatást 
leginkább jellemzik és ennél fogva csak a szerződés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a műsorszám címét, 
hanem típusát kell megjelölni: pl. magazinműsor, hírműsor, kívánságműsor, riportműsor, stb. 
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Dátum 
Aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
Hálózatba kapcsolódásra irányuló pályázati ajánlat esetén az alábbiak is kitöltendők: 
 
A saját műsorszolgáltatás alapvető jellegzetessége: 
 
A saját műsorszolgáltatás sajátos arculata:       …………………………… 
 
Egyes műsorszámok százalékos aránya  
 
Műsorszámok A saját műsoridő minimális 

százalékaként  
Az éjszakai órák (00.00-06.00 
óráig) nélküli saját műsoridő 
minimális százalékaként  

heti napi heti napi 
 Közszolgálati műsorszámok 
aránya     
 
A műsorterv egyes egységeinek százalékos aránya: 
 
Műsorterv egységek A saját műsoridő minimális 

százalékaként  
Az éjszakai órák (00.00-06.00 
óráig) nélküli saját műsoridő 
minimális százalékaként  

heti napi heti napi 
1. A szöveg aránya 

    
2. Az ismétlések aránya 

    
 
A műsorterv központi elemei a saját műsoridőben39

 
: 

 Központi elemek megjelölése 
Főműsoridő (06.30-09.30 óráig): 
 
….. 

 

 
9.30-18.00 óráig 
…..  

 
18.00-06.30 óráig 
…  

 
 
Dátum 
                                                 
39 A központi elemek azok a műsorelemek, amelyek a műsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a műsorszolgáltatást 
leginkább jellemzik és ennél fogva csak a szerződés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a műsorszám címét, 
hanem típusát kell megjelölni: pl. magazinműsor, hírműsor, kívánságműsor, riportműsor, stb. 
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Aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
4. SZ. MELLÉKLET 
 
SZÁNDÉKNYILATKOZATOK 
 
1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a műsor szórását saját jogosultság alapján vagy más, erre jogosult 
szolgáltatásának igénybevételével kívánja megoldani. 
 
2. A pályázó nyilatkozata a tervezett kiegészítő és értéknövelő szolgáltatásokról. 
 

Kiegészítő és értéknövelő szolgáltatások 
A Pályázó által 

vállalt 
szolgáltatás40 

 
PS (műsornév)  
PI (műsorazonosító)  
AF (alternatív frekvenciasávok listája)  

PTY (műsorszámtípus)  
TP (közlekedési információs szolgáltatásjelző)  
TA (közlekedési közleményjelző)  
TMC (közlekedési közlemények csatornája)  
DI (Dekóder azonosító )  
M/S (Zene/beszéd kapcsoló)  
PIN (műsorszám azonosító)  
RT (rádiószöveg)  
EON (kiemelt információ más adóhálózatokról)  
CT (idő és dátum)  
EWS (vészhelyzet figyelmeztető rendszer)  
ECC (kiterjesztett országkód)  
Egyéb kiegészítő, vagy értéknövelő szolgáltatások (pl. 
TDC - átlátszó adatcsatorna, IH - házon belüli 
alkalmazás, RP - személyhívás, stb.) 

 

 
 
5. SZ. MELLÉKLET 
 
NYILATKOZATOK 
 
Vételkörzet-bővítés esetén az l)-m) pont kivételével ezeket a nyilatkozatokat nem kell megtenni, mivel 
ekkor a korábbi hatályos nyilatkozatok kerülnek figyelembevételre. Vételkörzet-bővítés esetén a 
pályázati ajánlat úgy minősül, hogy azt a pályázó az eredeti, bővítendő jogosultságának hatályos 
műsortervével és az abban lévő, ahhoz kapcsolódó hatályos és érvényes dokumentumokkal, 
nyilatkozatokkal nyújtja be. Ennek megfelelően érvényesen nem lehet új, az eredeti, bővítendő 
jogosultság műsortervétől eltérő műsortervet benyújtani 
 

                                                 
40 A pályázó által vállat kiegészítő és értéknövelő szolgáltatás kipipálandó. 
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1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a pályázati felhívás 2.6.1 és 2.6.3. pontjának hatálya alá. 
2. A pályázó nyilatkozata, hogy a műsorszolgáltató vezető tisztségviselőinek kiválasztási módja 
megfelel a Társasági törvénynek. A többségi önkormányzati tulajdonú társaság az ÁPF 36.3. pontjának 
megfelelő nyilatkozatot tesz. 
3. A pályázó nyilatkozata arról, hogy  
a) van-e közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése magyar napilapot vagy hetilapot kiadó, 
lapterjesztő, továbbá magyarországi műsorszolgáltatást végző, illetőleg magyarországi 
műsorszolgáltatási jogosultságot igénylő gazdasági társaságban; ha van, azok felsorolása a fent jelzett 
tevékenységek megjelölésével és a közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedés nagyságának 
feltüntetésével; 
b) vele szemben a Törvény szerinti kizáró vagy korlátozó okok nem állnak fenn, illetve más, 
folyamatban lévő pályázatának elfogadása esetén nem keletkezne vele szemben ilyen kizáró vagy 
korlátozó ok; 
c) tudomásul veszi, hogy a műsorszolgáltatási szerződés fennállásának teljes időtartama alatt 
köteles megfelelni a Törvényben meghatározott személyi feltételeknek (műsorszolgáltatási jogosultság a 
Törvény 85-88. §, műsorszolgáltató tulajdoni viszonyaira vonatkozó rendelkezések, Törvény 109. §, 
122-127. §); 
d) gazdasági társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázó vezető tisztviselőinek 
állampolgársága, neve, címe, minden más tisztségviselői vagy hivatali beosztása, munkaviszonya; 
e) azoknak a gazdasági társaságoknak és alapítványoknak a felsorolása, amelyek (i) a gazdasági 
társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázóban 5%-ot meghaladó vagy a törvény szerinti 
befolyásoló részesedéssel rendelkeznek, illetve amelyek (ii) az ilyen vállalkozásokban 5%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedéssel, vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkeznek és (iii) mindezek 
közül befolyásoló részesedéssel rendelkező vállalkozások vezető tisztségviselői valamint mindezek 
társasági részesedéssel rendelkező közeli hozzátartozóinak neve, címe, foglalkozása, munkahelye, illetve 
társasági részesedése ,valamint a befolyásoló részesedés módját, mértékét bemutató (igazoló) 
dokumentumok; 
f) van-e olyan gazdasági társaság és alapítvány, illetve ezek felsorolása, amelyekben (i)a gazdasági 
társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázó 5 %-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel vagy a 
törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkező vállalkozás 5 %-ot meghaladó tulajdoni résszel, 
vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkezik, illetve amelyek (ii) az ilyen 
vállalkozásban 5 %-ot meghaladó tulajdoni résszel, vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel 
rendelkeznek végül (iii) mindezek lakóhelye (székhelye), cégnyilvántartási (bírósági nyilvántartási 
száma) és a befolyásoló részesedés módját, mértékét bemutató (igazoló) dokumentumok; 
g) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy 

1. bíróság által elrendelt végelszámolás alatt áll-e, vagy az ellene indított csőd-, illetve 
felszámolási eljárás folyamatban van-e, 

2. a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkező, illetve a pályázó befolyásoló 
részesedése alatt álló vállalkozás(ok) végelszámolás alatt áll(nak)-e vagy az ellene indított 
csőd-, illetve felszámolási eljárás(ok) folyamatban van(nak)-e, 

3. a pályázó hálózatos műsorszolgáltatóként, illetve hálózatba kapcsolódó 
műsorszolgáltatóként működik-e, ha igen nevezze meg a hálózatba kapcsolt 
műsorszolgáltatókat, illetve a hálózatos műsorszolgáltatót,  

4. a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkező, illetve a pályázó 
befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(oka)t illetően megállapított-e 5 (öt) évnél nem 
régebben jogerőre emelkedett: bírósági ítélet, versenyfelügyeleti határozat, a Testület által 
hozott határozat, vagy a Testület Panaszbizottsága által hozott állásfoglalás az üzletvitele 
körében elkövetett jogszabálysértésről, 

5. megállapított-e 5 (öt) évnél nem régebben jogerőre emelkedett bírósági ítélet, 
államigazgatási határozat, vagy a Testület által hozott határozat a pályázót, a pályázó 
tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkező, illetve a pályázó befolyásoló részesedése 
alatt álló vállalkozás(oka)t illetően a műsorszolgáltatási szerződésben a meghatározott 
bármely kötelezettség megszegését, 
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6. folyamatban van-e illetve lefolytattak-e 5 (öt) évnél nem régebben a pályázóval, a pályázó 
tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkező, illetve a pályázó befolyásoló részesedése 
alatt álló vállalkozással szemben végrehajtási eljárást, 

7. folyamatban van-e a pályázóval a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel 
rendelkező, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozással 
(vállalkozásokkal) szemben olyan polgári per, amely meghaladja 3 (három) évi 
műsorszolgáltatási díj 20%-át, 

h) hivatalos igazolások arra vonatkozóan, hogy a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló 
részesedéssel rendelkező, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak van-e 
egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, illeték, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége. 
A pályázó nyilatkozzon, arról, hogy nyertessége esetén a műsorszolgáltatási szerződés megkötésének 
időpontjában a Testület rendelkezésére bocsátja azon hivatalos igazolásokat, amelyek dokumentálják, 
hogy a pályázó, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkező, illetve a pályázó 
befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak, van-e az elkülönített állami pénzalapokkal 
szemben egy évnél régebben lejárt fizetési kötelezettsége, illetve van-e vagy volt-e a Műsorszolgáltatási 
Alappal szemben bármilyen lejárt fizetési kötelezettsége. A pályázathoz csatolni kell a fizetési 
késedelem mértékére vonatkozó, valamint a jellegének megítéléséhez szükséges adatokat, információkat. 
Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében csak azon alap kezelőjétől kell igazolást csatolni, 
amellyel szemben a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkező, illetve a 
pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak jogszabály alapján fizetési kötelezettsége 
áll fenn. 
i) milyen műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik (szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján), 
vagy ilyen jogosultság megszerzése folyamatban van. 
j) A közműsor-szolgáltatás esetén az 8. sz. melléklet szerinti kötelező nyilatkozatok,  
k) A pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy amennyiben nem vételkörzet-bővítésre, vagy 
hálózatba kapcsolódásra pályázott, nyertessége esetén a jogosultság megszerzésétől számított két éven 
belül nem kezdeményezi hálózatba kapcsolódását, vagy pályázat nélküli vételkörzet-bővítését. 
l) Vételkörzet bővítése esetén a pályázati ajánlatot benyújtó műsorszolgáltató nyilatkozata arról, hogy 
 1. a 8. számú mellékletben foglalt ORTT állásfoglalás tartalmát ismeri és elfogadja; 
 2. nyertessége esetén a szükséges szerződésmódosításhoz hozzájárul; 
 3. az eljárás tárgyát képező, meglévő műsorszolgáltatási jogosultságának vételkörzete és a pályázati 
felhívás 1. számú mellékletében megjelölt sztereo vételkörzetek szomszédosak egymással, azaz az 
eredeti, valamint a bővítésre szolgáló vételkörzet legfeljebb 40 km-re van egymástól (ebben a kérdésben 
kizárólag jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében megjelölt településen jogosultsággal 
rendelkező műsorszolgáltatók tekinthetők szomszédos vételkörzetben lévőnek); 
 4. az állásfoglalásban meghatározott vételkörzet-bővítés fogalomban meghatározott kritériumoknak 
megfelel. 
m) hálózatba kapcsolódásra irányuló pályázat esetén a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a: 
           - a hálózatos műsorszolgáltató nevét,  

- a pályázó és a hálózatos műsorszolgáltató közös kérelmét a hálózatba kapcsolódásra, 
- valamint a hálózatos műsorszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a hálózatba kapcsolódásra 
vonatkozó szerződésmódosításhoz hozzájárul. 

 
4. A pályázó nyilatkozata arról, hogy  

a) pályázati ajánlatában vállalt kötelezettségek teljesítéséért feltétlen helytállást vállal, biztosítja 
annak anyagi fedezetét, 

     és 
b) kötelezi magát, hogy az ajánlatában vállalt kötelezettségeit tartalmazó szerződést ír alá a 

Testülettel, melynek megszegése esetén a Törvényben, az ÁPF-ben, a pályázati felhívásban és 
a műsorszolgáltatási szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor 
úgy, hogy a szerződésszegés következtében beálló fizetési kötelezettség biztosítására a 
pályázó által rendelkezésre bocsátott biztosítékból a Testület közvetlenül kielégítheti igényét. 
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6. SZ. MELLÉKLET 
 
ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI TERV 
 
Vételkörzet-bővítés esetén a bővítés által kialakult, teljes műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó 
üzleti és pénzügyi tervet kell benyújtani. 
 
6/I. Tervezett költségek 

Költségek 2010. 2011. 2012. 
    
    

 
A költségeket költségnemek szerint csoportosítva a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a 
végrehajtására kiadott jogszabály 5. számlaosztálya alapján kell megadni. 
 
6/II. Tervezett bevételek 

Bevételek 2010. 2011. 2012. 
    
    

 
A bevételeket csoportosítva a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott 
jogszabály 9. számlaosztálya alapján kell megadni. 
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7. SZ. MELLÉKLET 
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület értesíti a pályázókat, hogy jelen pályázati felhívás keretében 
„a műsorszolgáltatók közműsor-szolgáltatóvá minősítésének feltételeiről és eljárásáról” szóló 
680/2004. (V.19.) számú ORTT határozat rendelkezéseit alkalmazza az alábbiak szerint. 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület határozata a műsorszolgáltatók közműsor- 
szolgáltatóvá minősítésének feltételeiről és eljárásáról 

 
1.      Közműsor-szolgáltatóvá minősítését a földfelszíni műsorszolgáltató kezdeményezheti kizárólag 
a jogosultsága megszerzésére irányuló eljárás megkezdésekor (Rttv. 95.§), amennyiben 
műsorszolgáltatási díjtartozása nincs.  
2.1.Közműsor-szolgáltatóvá az a műsorszolgáltató minősíthető, amelyik pályázatában vállalja a 
közműsor-szolgáltatóra vonatkozó törvényi kötelezettségeket, vállalja, hogy napi műsoridejének 50%-
át meghaladóan közszolgálati műsorokat szolgáltat, televízió esetén a képernyőszövegen kívül 
legkevesebb heti 2 óra, rádió esetén legalább heti 14 óra saját készítésű műsort szolgáltat, valamint a 
kérelmével együtt benyújtja a műsorszolgáltatási szabályzatát a Testülethez. A műsorszolgáltatási 
szabályzatnak tartalmaznia kell, a közműsor-szolgáltató részletes műsorstruktúráját, továbbá meg kell 
jelölni melyek azok a műsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta 
kritériumának. Amennyiben a műsorszolgáltató képújságban szereplő elemeket is közszolgálati 
műsorszámnak minősít, akkor a képújságot elemeire bontva, az azon belüli közszolgálati 
műsorszámokat százalékban megjelölve kell a műsorstruktúrát bemutatni.  
2.2  Közműsor-szolgáltatóvá minősítésének kezdeményezésekor a pályázó határozott 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy ha a Testület közműsor-szolgáltatóvá 
minősíti, akkor a műsorszolgáltatási jogosultságának tartama alatt közműsor-szolgáltatóként működik. 
3.      A Testület a műsorszolgáltatási szabályzat elfogadásával nyilvánítja a közműsor-szolgáltatóvá a 
műsorszolgáltatót. A Testület az elfogadott műsorszolgáltatási szabályzatot a Közlönyben teszi közzé.  
4.1. A Testület a műsorszolgáltatót a szabályzat elfogadásával a Testületi döntés napjával nyilvánítja 
közműsor-szolgáltatóvá. 
4.2. A közműsor-szolgáltatóvá minősítés napjától a közműsor-szolgáltató mentesül a 
műsorszolgáltatási díj fizetésének kötelezettsége alól.  
5.      Az ORTT Műsorfigyelő és Műsorelemző Szolgálata a közműsor-szolgáltatók vállalásait a 
Törvény 89. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Testület által elfogadott munkaterv alapján ellenőrzi. 
6.      Ha a közműsor-szolgáltató műsorszolgáltató megszegi a Törvényben, a műsorszolgáltatási 
szerződésben, vagy a közzétett műsorszolgáltatási szabályzatban a rá, mint közműsor-szolgáltatóra 
vonatkozó szabályokat, akkor a Testület a jogsértés megállapítása mellett a Szerződés és a Törvény 
szerinti szankciókat alkalmazhatja különösen az alábbiakat. 
-  az Rttv 112.§ (1) a) pontja alapján felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás 
megszüntetésére, 

-         az Rttv 112.§ (1) b) pontja alapján írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést és 
felhívja a műsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve arra, hogy a jövőben tartózkodjon a 
jogsértéstől, 
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-         az Rttv 112.§ (1) c) pontja alapján meghatározott időre, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti a 
műsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását 

-         az Rttv 112.§ (1) d) pontja alapján érvényesíti a szerződésben megállapított kötbért, 

-         a Műsorszolgáltatási szerződés alapján határozott időre kizárja a műsorszolgáltatót a 
Műsorszolgáltatási Alap támogatásaiból, 

-         a fenti szankciók közül, az írásbeli figyelmeztetés, a kötbér és a Műsorszolgáltatási Alap 
támogatásaiból határozott időre történő kizárás más joghátránnyal együtt is alkalmazható. 

 

Amennyiben a műsorszolgáltatóval szemben a szerződés megkötése óta másodszor kellene alkalmazni 
a 112.§ (1) b) szerinti írásbeli figyelmeztetést, a Testület jogosult a Műsorszolgáltatási szerződét 
azonnali hatállyal felmondani. 

7.      A műsorszolgáltató a közműsor-szolgáltatói minősítéséről csak annak testületi elfogadása után 
egy évvel mondhat le azzal, hogy az a műsorszolgáltató, amelyik státuszát pályázat keletkeztette csak 
az adott pályázati eljárás elveire figyelemmel mondhat le. Amennyiben a pályázati felhívás 
lehetőséget adott közműsor-szolgáltatói, nem nyereségérdekelt és kereskedelmi pályázatok 
benyújtására is, a státuszról történő lemondás megengedhető. Amennyiben a pályázati felhívás 
kizárólag nem nyereségérdekelt, illetve közműsor-szolgáltatói státuszú műsorszolgáltatásra volt kiírva, 
a lemondás a pályázati eljárás elveire tekintettel nem megengedhető és az automatikusan a 
műsorszolgáltatási jogosultság elvesztését eredményezi. A lemondás tudomásul vételét a Testület 
határozatban mondja ki és az a testületi határozat napjától mentesíti a műsorszolgáltatót a közműsor-
szolgáltatókra vonatkozó szabályok alól.  
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület 
ajánlása a közműsor-szolgáltatók Műsorszolgáltatási 

Szabályzatainak kidolgozásához 
 
A Testület a Törvény 41. § (1) bekezdésének j.) pontja alapján az alábbiakban segítséget kíván 
nyújtania közműsor-szolgáltatói minősítésüket kérő műsorszolgáltatók Műsorszolgáltatási 
Szabályzatának kidolgozásához.  
Az ajánlásban rögzítettek minimális feltételei a Műsorszolgáltatási Szabályzatnak. Ugyanakkor az 
ajánlásban szereplő pontok nem azt jelentik, hogy a Műsorszolgáltatási Szabályzatban csak ezekről 
lehet rendelkezni. A műsorszolgáltató a Műsorszolgáltatási Szabályzatban önmagára, az általa 
sugározott műsorokra, illetőleg az általa foglalkoztatottakra nézve egyéb kötelező szabályokat 
állapíthat meg, bármilyen általa fontosnak vélt terület tekintetében. 
 
I. A közműsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok 
1. A közműsor-szolgáltató különösen tiszteletben tartja a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és 
más kisebbségek méltóságát és alapvető érdekeit, nem sértheti más nemzetek méltóságát. 
2. A közműsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a 
közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, a vételkörzetében élők életét jelentősen 
befolyásoló eseményekről, összefüggésekről, vitatott kérdésekről, az eseményekről alkotott jellemző 
véleményekről, az eltérő véleményeket is beleértve.  
3. A közműsor-szolgáltató biztosítja a műsorszámok és a nézetek sokszínűségének, a kisebbségi 
álláspontoknak a megjelenítését, a műsorszámok változatosságával gondoskodik a nézők széles köre, 
illetve minél több csoportja érdeklődésének színvonalas kielégítéséről. 
4. A közműsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:  
a)   az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínűség 
érvényesülésére, 
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit gazdagító 
műsorszámok bemutatására, 
c)   a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek 
megjelenítésére, 
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d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan 
hátrányos helyzetű csoportok számára fontos információk elérhetővé tételére, különös tekintettel a 
gyermeki jogokat ismertető, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybevehető szolgáltatásokról 
tájékoztatást nyújtó műsorok főműsoridőben történő bemutatására, 
e)   az ország különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok 
bemutatására. 
5. A közműsor-szolgáltató az erőszak öncélú alkalmazását követendő magatartási mintaként bemutató, 
illetőleg a szexualitást öncélúan ábrázoló műsorszámot nem tesz közzé. 
II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai 
Mind a műsorszolgáltatók, mind az egyes műsorszámok, mind a műsorkészítők függetlenségének – 
anyagi és szakmai – biztosítékait ki kell fejteni. Ilyen biztosíték a tulajdonosok függetlensége 
pártoktól, vagy ennek analógiájára társadalmi szervezet esetén az alapszabály kimondhatja, hogy párt 
nem lehet tagja, illetve politikai mozgalmat nem támogatnak. Biztosíték továbbá az is, hogy a 
műsorszolgáltató nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint műsoraiban a 
pártok tisztségviselői, szakértői, szaktanácsadói és képviselők a műsorszolgáltatás keretében 
kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra. 
III. A hírek, időszerű politikai műsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és 
kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek 
sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek 

1.      A közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a 
tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell 
lennie. 
2.      A műsorszolgáltató a vételkörzetében (országos, körzeti, helyi) élő hallgatókat jelentősen érintő 
ügyekben köteles a jellemző véleményeket bemutatni, ideértve az eltérő véleményeket is. 
3.      A különböző vélemények megszólaltatásánál a műsorkészítőnek abból kell kiindulnia, hogy a 
véleménynyilvánítás szabadságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel 
kapcsolatos véleményét, hangot adhat politikai meggyőződésének. Ugyanakkor a műsorkészítőnek 
ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó érzését ne sértse. Ha ilyen vélemény 
megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a műsorban, hogy az elhangzott 
vélemény a megszólaló egyéni véleménye. 
4.      A hírműsorokban a műsorkészítő újságírói és szakvéleményén kívül személyes véleményének 
nem adhat hangot, azt még közvetve sem sugallhatja. 
5.      A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektől világosan megkülönböztetve kell közölni. 
6.      A műsorkészítő köteles a műsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenőrizni. ha egy 
témában a források egymásnak ellentmondóak, erre a hírműsorban utalni kell. 
7.      A tényszerű tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltő, túlságosan 
naturális részletek közlését. A televízióknál ez különösen vonatkozik a események képanyagainak 
kiválasztására. 
8.      Az elhangzott tévedéseket a lehető leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.  
IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények 
1.      A műsorszolgáltató valamennyi műsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra 
ápolásához. 
2.      A műsorkészítőknek a műsorszolgáltatás során érvényesíteniük kell a helyes nyelvhasználatot. 
3.      A műsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó és szegényítő kifejezéseket, valamint az 
indokolatlan rövidítéseket. 
4.      A műsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság. 
5.      A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló műsorokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a 
helyes és szép beszédre. 
V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, 
figyelemmel a törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltakra is 

1.      A műsorszolgáltatás során teret kell engedni a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő 
kérdéseknek.  
2.      A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó műsorszámokban figyelmet kell fordítani a 
kisebbségi kultúrának, a kisebbségi értékek megőrzésének. 
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3.      A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló műsorszámokban lehetőség szerint biztosítani kell a 
saját anyanyelv használatát. 
VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának 
rendszere 

1.      A műsorszolgáltató műsorai elősegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási 
sokszínűséget. 
2.      A műsorszolgáltató kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak. 
3.      A műsorszolgáltató a nézők ismereteinek bővítése érdekében műsoraiban rendszeresen beszámol 
a hazai és nemzetközi tudományos élet legújabb felfedezéseiről, népszerűsíti a tudományos 
közgondolkodást. 
4.      Tudományos kérdésekben is lehetőséget kell adni az eltérő álláspontok vélemények 
bemutatására. 
5.      A műsorszolgáltató köteles műsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani. 
6.      A műsorszámokban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyőződést sértő vélemény, 
megjegyzés. 
7.      A vallási, hitéleti műsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak 
pártpolitikai propagandát és nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti 
meggyőződések ellen. 
VII. A megkülönböztető jelzéssel ellátandó műsorszámok közzétételi módja 
1.      Megkülönböztető hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekű közleményt, a jótékonysági 
felhívást, a politikai és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott műsorszámot, a 
támogatott műsorszámot, a vallási és világnézeti műsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot. 
VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések 
1.      A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági műsorok elősegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi 
fejlődését, a világ megismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetőség szerint 
népszerűsítik az egészséges életmódot, a különböző kultúrák, a természet megismerését, valamint 
mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia fejlesztését. 
2.      A műsorokban az erőszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást 
öncélúan ábrázoló műsorszámot közzétenni tilos. 
3.      Kiskorú csak a törvényes képviselője hozzájárulásával szerepeltethető a műsorokban. 
4.      A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnőtteket 
játékok, illetve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. 
IX. A reklámtevékenység, a műsorszámok támogatása 
1.      A reklám tényállításaiért - a tudatos félrevezetés kivételével - a műsorszolgáltató e törvény 
szerint felelősséggel nem tartozik. 
2.      A közműsor-szolgáltatónál a reklám időtartama egyetlen – bármiként számított – műsorórában 
sem haladhatja meg a hat percet. A napi műsoridő átlagában számított óránként a reklám időtartama 
nem haladhatja meg az öt percet. A reklám időtartamába a reklámtartalmú képernyőszöveg – kivéve a 
műsoridőn kívüli képernyőszöveget – megjelenítése is beleszámít. A közműsor-szolgáltató televíziós 
vásárlási műsorablakot nem tehet közzé. 
3.      A közműsor-szolgáltatásban reklám csak műsorszámok – összetett műsorszámokban az egyes 
műsorszámok – között tehető közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes 
szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehető. 
4.      Közműsor-szolgáltató műsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható. 
5.      Közműsor-szolgáltató műsorszámát nem támogathatja a fő tevékenysége szerint alkoholtartalmú 
ital előállítója és forgalmazója. 
6.      Közműsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplő belső és külső munkatársak – a 
munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek 
meg műsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. 
7.      Közszolgálati műsorszolgáltatásban és a közműsor-szolgáltatásban csak az alábbi műsorszámok 
támogathatók: 
a) vallási és egyházi tartalmú műsorszámok, 
b) művészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítő műsorszámok, 
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c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvű, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, 
kultúráját bemutató műsorszámok, 
d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan 
hátrányos helyzetben lévő csoportok számára készített műsorszámok. 
8.      A Nemzeti ünnepek eseményeiről, vallási és egyházi szertartásokról készített műsorszámok 
közlését közvetlenül megelőzően és azt közvetlenül követően reklám nem közölhető. 
9.        Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhető reklám nem közölhető. 
10.  Lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződés reklám útján a műsorszolgáltatásban nem 
terjeszthető. 
11.  A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük. 
12.  Nem tehető közzé vallási vagy politikai meggyőződést sértő reklám. 
13.  A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra. 
14.     Választási időszakban az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi, területi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló 
törvények szabályai szerint lehet politikai hirdetést műsorszolgáltatásban közzétenni. Választási 
időszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közölhető. 
15.  A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnőtteket 
játékok, illetve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék A reklám a 
játék tényleges természetét és lehetőségeit illetően nem lehet félrevezető. 
16.  A reklám nem mutathat be kiskorút erőszakos helyzetben, és nem buzdíthat erőszakra. 
17.  A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, 
továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságára és hiszékenységére. 
18.  Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) 
vagy szolgáltatások igénybevételére. 
19.  A reklám, a közérdekű közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének 
megrendelője, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fűződik, nem gyakorolhat szerkesztői 
befolyást más műsorszámok tartalmára. 
 
X. A közérdekű közlemények közzététele 
1.      A közérdekű közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, 
illetve természetes személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett műsorszám, amely 
a lakosság figyelmének felkeltését szolgálja, vagy nem politikai cél előmozdítására közzétett olyan 
műsorszám, mely közérdekű cél támogatására szólít fel, ilyen eseményt vagy célt népszerűsít, továbbá 
az ilyen cél megvalósulását veszélyeztető körülményre hívja fel a figyelmet. 
2.      A közműsor-szolgáltató a közérdekű közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés 
tartalmáért e törvény szerint felelősséggel nem tartozik. 
3.      Közérdekű közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelműen meg 
kell nevezni.  
4.      A közérdekű közlemény közzétételéért a közműsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet. 
5.      A közérdekű közlemény időtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem 
vonatkozik a rendkívüli helyzetekben közzéteendő szerinti közérdekű közleményre. 
 
XI. A közműsor-szolgáltatónál alkalmazott műsorkészítők önállóságának és felelősségének 
mértéke és biztosítékai, a műsorkészítés és a műsorszerkesztés elveinek meghatározásában való 
részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való 
jogának érvényesülését 

A műsorkészítő munkáját a jogszabályoknak megfelelően, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül 
végzi. A Műsorszolgáltatási Szabályzatban rögzíteni lehet: a műsorkészítéssel összefüggésben csak a 
felelős szerkesztő utasíthatja a műsorkészítőt, valamint minden olyan esetben, amikor kísérlet történik 
a műsorkészítői függetlenség megsértésére, a műsorkészítő köteles felettesét tájékoztatni. 
A Műsorszolgáltatási Szabályzat rendelkezhet a műsorkészítés- és szerkesztés kapcsán a szakmai, 
magatartási és etikai szabályokról, továbbá a közreműködőkkel kapcsolatos magatartás szabályairól. A 
műsorkészítőnek lehetővé kell tennie például, hogy minden szereplő kifejthesse a véleményét. A 
vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértő, nem sérthet személyiségi 
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jogokat és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más 
kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. A műsorkészítő 
felelőssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is 
megakadályozza. 
Meg kell határozni a vezetői pályáztatás feltételeit, a műsorkészítésért felelős személy tulajdonostól 
függetlenségének biztosítékait, valamint a Törvény 3. § (1) bekezdésének utolsó mondata szerinti 
függetlenségének a tulajdonos vonatkozásában megfogalmazott garanciáit. Érdemes meghatározni 
továbbá a főszerkesztő ellenőrzésének lehetőségét és módját, illetőleg meghatározásra kerülhet az is, 
hogy a műsorkészítők kinek tartoznak felelősséggel a műsorukban elhangzottakkal kapcsolatban a 
szervezeten belül. 
 
XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös 
tekintettel a politikai és hírműsorokban foglalkoztatottakra 
A műsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató műsorszámaiban műsorvezetőként, 
hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársak - a munkavégzésükre irányuló 
jogviszonyuktól függetlenül - műsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelő magyarázatot - 
kivéve a hírmagyarázatot - nem fűzhetnek. 
Ennek alapján a politikai és hírműsorokban foglalkoztatottak pártban, illetőleg egyéb politikai 
mozgalomban tisztséget nem viselhetnek, a műsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni 
sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen a műsorkészítés során nem propagálhatnak 
valamilyen politikai, illetőleg világnézetet. 
A szabályozásnak meg kell felelnie annak a törvényi követelménynek, miszerint a közműsor-
szolgáltatásban rendszeresen szereplő belső és külső munkatársak – a munkavégzésükre irányuló 
jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg műsorszolgáltatónál 
reklámban, illetve politikai hirdetésben. 
 
XIII. A műsorkészítési tevékenység szakmai szabályai 
Ezek meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Törvény azon rendelkezésére, miszerint a közműsor-
szolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvető 
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát, ezen követelmény betartatásának 
szabályait, illetőleg azok megsértőivel szemben alkalmazandó szankciók is ezen pontban helyezhetők 
el. 
Megfogalmazhatók továbbá a műsorkészítő kötelességei és jogai a műsor elkészítése során. Ajánlott 
továbbá a műsorszolgáltatónál elfogadott etikai elvek megfogalmazása, illetőleg az azon szabályok 
megsértőivel szemben alkalmazható szankciók részletezése, illetőleg alapvető szakmai végzettség 
követelménye kiköthető. 
 
XIV. A Műsorszolgáltatási Szabályzatnak rendelkeznie kell a továbbiakban arról, hogy a 
közműsor-szolgáltató megrendelései, valamint a külső munkatársak megbízásai ne teremtsenek 
lehetőséget jogosulatlan előnyszerzésre a közműsor-szolgáltató alkalmazottai számára. 
Ennek keretében érdemes szabályozni azt, hogy a műsorszolgáltató alkalmazottaitól, munkatársaitól és 
azok közvetlen hozzátartozóitól, illetőleg ezek tulajdonában lévő vállalkozásoktól milyen feltételek 
fennállása esetén lehetséges műsorszámot megrendelni. 
Lehetséges szabályozni azt, hogy a műsorszolgáltató milyen vállalkozásoktól nem rendel meg 
műsorokat, a műsorszolgáltatónak vagy valamely alkalmazottjának az adott vállalkozásban fennálló 
tulajdoni részesedéseire figyelemmel. 
A fentiekben említetteken felül a műsorszolgáltató jogosult bármilyen általa fontosnak vélt területet a 
Műsorszolgáltatási Szabályzatban szabályozni. 
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8. SZ. MELLÉKLET 
 
AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET KÖZLEMÉNYE A FÖLDFELSZÍNI 
MŰSORSZÓRÓ RENDSZER RÉVÉN VÉGZETT MŰSORSZOLGÁLTATÁS 
VÉTELKÖRZET BŐVÍTÉSÉNEK FOGALMÁRÓL ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ELJÁRÁSRÓL 
 
1. A vételkörzet-bővítés fogalma:  
Az ÁPF. 38.2. pontja értelmében a vételkörzet-bővítés egy olyan speciális eljárást jelent, amelynek során 
a már korábban műsorszolgáltatási jogosultságot szerzett és műsorszolgáltatási szerződéssel rendelkező 
műsorszolgáltató vételkörzete a pályázati felhívásban lehetővé tett vételkörzet-bővítéssel, a pályázati 
felhívásban meghirdetett és az eljárás során testületi döntéssel elnyert telephelyre vonatkozó 
vételkörzettel bővül.  
 
A vételkörzet-bővítéssel nem jön létre új jogosultság. A kibővített vételkörzetű jogosultság érvényességi 
ideje nem változik. A vételkörzet-bővítéssel nyertessé nyilvánított műsorszolgáltatónak, a kibővített 
vételkörzetben a korábban szerzett jogosultságon hatályos műsorterv szerinti műsort kell sugároznia. A 
vételkörzet bővítés feltétele, hogy az eljárás tárgyát képező, pályázati felhívás szerinti sztereo 
vételkörzetek szomszédosak legyenek egymással, azaz az eredeti, valamint a bővítésre szolgáló 
vételkörzet legfeljebb 40 km-re legyen egymástól.  
 
A vételkörzet-bővítéssel meghirdetett jogosultságra vonatkozó és a pályázati felhívás 1. számú 
mellékletében megjelölt nettó műsorszolgáltatási díj, a már korábban műsorszolgáltatási jogosultságot 
szerzett műsorszolgáltató eredeti műsorszolgáltatási díjának aktuális évi nettó összegéhez adódik hozzá. 
A vételkörzet-bővítésre vonatkozó szerződésmódosítás hatálybalépésével ez az új műsorszolgáltatási díj 
képezi a szerződést biztosító mellékkötelezettség és kötbér számítási alapját.  
 
2. A vételkörzet-bővítésre vonatkozó eljárás 
A vételkörzet-bővítés lehetőségével meghirdetett pályázati felhívások külön fejezetben tárgyalják a 
pályázati eljárás speciális szabályait.  
 
A vételkörzet-bővítés céljával pályázati ajánlatot benyújtó műsorszolgáltató érvényes ajánlatot akkor 
nyújthat be, ha a vételkörzet-bővítés fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel és a pályázati 
ajánlathoz kötelezően csatolandó dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a jelen állásfoglalás tartalmát 
ismeri és elfogadja, valamint hogy nyertessége esetén a szükséges szerződésmódosításhoz hozzájárul. 
 
3. A vonatkozó szerződésmódosításra vonatkozó szabályok 
A korábban műsorszolgáltatási jogosultságot szerzett és vételkörzet-bővítés céljával benyújtott, majd a 
pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított műsorszolgáltatóval a Testület szerződésmódosítást hajt végre. 
A korábban szerzett műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó műsorszolgáltatási szerződés 
Preambulum része és egyéb pontjai az alábbi elveket és tartalmi kritériumokat követve kerülnek 
módosításra.  
A szerződésmódosítások lebonyolításakor a műsorszolgáltató korábban szerzett jogosultágára vonatkozó 
műsorszolgáltatási szerződés tartalma, a pályázati felhívás részét képező műsorszolgáltatási szerződés 
szövegével összevetésre és a szükséges mértékben kiegészítésre illetve módosításra kerül.  
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A szükséges kiegészítéseken túl, a vételkörzet kibővítését végrehajtó szerződésmódosítás a következőket 
is tartalmazza. A hivatkozott testületi határozat alapján a műsorszolgáltató korábban szerzett 
jogosultsága, a pályázati felhívásban vételkörzet-bővítéssel meghirdetett jogosultság vételkörzetével 
bővül. A vételkörzet-bővítéssel nem jön létre új jogosultság. A szerződésmódosítás tartalmazza a 
kibővített vételkörzet ellátott lakosság szám szerinti nagyságát (körzeti) valamint a szerződésmódosítás 
hatálybalépésétől aktuális műsorszolgáltatási díjat, azzal, hogy a hatálybalépéssel az aktuális díj képezi a 
műsorszolgáltatási szerződést biztosító mellékkötelezettség és kötbér számításának alapját. A 
szerződésmódosítás rögzíti, hogy a műsorszolgáltató a kibővített vételkörzetben az eredeti, korábban 
szerzett műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatályos műsortervnek megfelelő műsort sugároz.  

 
 

A pályázati felhívás tervezet indokolása 
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület a Törvény 102. § (5) bekezdésében meghatározott feladatai 
alapján írja ki a Pályázati Felhívás tervezetet az 1. sz. melléklete szerinti helyi rádiós Jogosultságokra.  
 
A jelen Pályázati Felhívás tervezet tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyeket az 
Alkotmánybíróság a legutóbbi Rttv.-t érintő határozataiban kifogásolt.  
 
A Pályázati Felhívás-tervezet célja a törvényben megfogalmazott kötelezettségeknek való megfelelés, 
és a helyi rádiós piac bővítése, színesítése, a rádiós műsorszolgáltatás minőségi jegyeinek javítása, 
magasabb értékek megjelenítésének előmozdítása. 
A pályázat tárgya magában foglalja a korábban műsorszolgáltatási jogosultságot szerzett 
műsorszolgáltató vételkörzet-bővítésének, illetve földfelszíni hálózatba kapcsolódásának lehetőségét 
is.  
 
A Testület felhívja a pályázni kívánók figyelmét, hogy a Jogosultságok a Dtv. 38. § (2) bekezdésében 
a rádióműsorok terjesztése digitális átállásának céldátumára tekintettel 2014. december 31. napjáig, 
vagy ugyanezen rendelkezésben rögzített együttes feltételek teljesülésétől függő hosszabb időtartamra, 
de legfeljebb 7 évre szólnak. Vételkörzet-bővítés esetén a jogosultság a már korábban megszerzett 
műsorszolgáltatási jogosultág lejártáig érvényes.  
 
A Testület a Törvény 46. § (1) bekezdés szerinti eljárásban dönt a végleges Pályázati Felhívás 
meghatározásáról és a Pályázati Ajánlatok elbírálásáról.  
 
 
       Országos Rádió és Televízió Testület nevében 
        Dr. Majtényi László 
         elnök 
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