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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület a 20/2012. (II.2.) számú  határozata alapján Komló Város Önkormányzata a 
Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel    (Rádió 1) 2012. február 01 napjától 2013. 
január 31. napjáig tartó határozott időtartamra közszolgálati keretszerződést kötött.  
 
Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette. Komló számára kiemelten fontos 
hírekről tájékoztatta a komlói lakosokat. Foglalkozott  az önkormányzattal kapcsolatos 
eseményekkel, történésekkel. 
 
Mindezt figyelembe véve az önkormányzat a szolgáltatást továbbra is igénybe kívánja venni. Ezért 
Komló Város Önkormányzata a Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2013. 
február 01 napjától 2014. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra ismét közszolgálati 
keretszerződést köt, oly módon, hogy Komló Város Önkormányzata a 2012. évben megállapított 
összeget - 300.000.- Ft + ÁFA/év - vállalja továbbra is a szolgáltatásért, melynek fedezetét a 
2013. évi költségvetés keretében az önkormányzati igazgatás szakfeladat reklám és propaganda 
kiadásainak terhére biztosítja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen.  
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati keretszerződésben 
foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az 
Önkormányzat és a Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Rádió 1) között 
kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződést. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2013. február 01. napjától 2014. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
szóló szerződést aláírja. 

 
2. A képviselő-testület a szolgáltatásért 300.000.- Ft + ÁFA/év díjat fizet, fedezetét a 

2013. évi költségvetés keretében az önkormányzati igazgatás szakfeladat reklám és 
propaganda kiadásainak terhére biztosítja.  

 
Határidő: a szerződésben foglaltak szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
K o m l ó, 2013. január 15. 
 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 
  

  
 



KÖZSZOLGÁLATI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETSZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről a 
 
Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 
Székhely: 7624 Pécs, Hungária út 53/1. sz. 
Cégbejegyzési szám: 02-09-066719 
Adószám: 11930750-2-02 
Számlaszám: MKB 10300002-24619987-00003285, 
képviselő: Fodor József ügyvezető igazgató, 
- továbbiakban, mint Rádió 1 -, 
 
másrészről  

  Komló Város Önkormányzata 

Székhely:  7300 Komló Városház tér 3. 
Cégbejegyzési szám: ……………….. 
Adószám:  15331524-2-02 
Számlaszám:  1173063-15331524 
Képviselő: Polics József polgármester 
továbbiakban, mint Megrendelő 
Rádió 1 és a Megrendelő  együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek, 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:  
 

 
 

I. 
A szerződés tárgya 

 
1. A jelen szerződés alapján, annak 2013. február 01. napjától 2014. január 31. napjáig tartó 

határozott időtartama alatt a Rádió 1 hír és közéleti műsoraiban elhangzásokat sugároz 
(továbbiakban együttesen: elhangzások) a Rádió 1 Komló (99,4 Mhz) frekvenciáján, a 
Megrendelő pedig sugárzási díj megfizetésére köteles. 

 
2. A sugárzásra szánt elhangzások nem sérthetnek jogszabályt, etikai normát vagy rádiós szakmai 

szokásokat, és nem téveszthetik meg a hallgatót olyan értelemben, mintha az elhangzás a 
Rádió 1 saját műsora, illetve saját közleménye lenne. 

 
3. A Rádió 1 kötelezettséget vállal az elhangzások technikailag megfelelő sugárzására. 
 
4. Ha harmadik személy jogsértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva a hanganyag 

sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését kéri, a Rádió 1 erről haladéktalanul értesíti 
Megrendelőt és egyeztetést kezdeményez.  Ha a jogsértés vitatott, a Rádió 1 a Magyar 
Reklámszövetség Etikai Bizottságától vagy az Önszabályozó Reklám Testülettől szakmai 
állásfoglalást köteles kérni, amelyet Megrendelő is köteles elfogadni. 

 
 



II. 

A szerződés létrejötte, teljesítés 

 
1. Rádió 1 vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt jelen szerződésben rögzített feltételek 

szerint hír- és magazinműsoraiban hangagyagokat sugároz a Rádió 1 Komló (99,4 Mhz) 
adásában, Megrendelővel előre egyeztetett módon, az alábbiak szerint: 
„Tekintettel arra, hogy Komló Város Önkormányzata számára kiemelten fontos a komlói lakosok, 
választópolgárok pontos, hiteles és naprakész tájékoztatása, a Rádió 1 vállalja, hogy hír és közéleti 
műsoraiban kiemelten foglalkozik a Komló Város Önkormányzatával kapcsolatos eseményekkel, 
történésekkel. Annak döntéseiről folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat. A Rádió 1 beszámol Komló 
Város Önkormányzatának sajtótájékoztatóiról, valamint sajtóközleményeit a hallgatókkal ismerteti. A 
Rádió 1 rendszeres tájékoztatást nyújt Komló Város Képviselő testületének és Szakbizottságainak 
munkájáról.  

A Rádió 1 igény szerint, akár heti rendszerességgel műsoridőt biztosít Komló Város Önkormányzata részére 
(alkalmanként maximum 5 perc  időtartamú blokkban) a Komlói Mozaik című közszolgáltató 
magazinműsorban, hetente szombaton 11.00 óra és 12.00 óra között.  

Ebben a műsorban lehetőség nyílik a Komló Város Önkormányzata által megjelölt, javasolt téma bővebb 
kifejtésére stúdió-, vagy telefonbeszélgetés formájában. A műsorban nem feltétlenül Komló Város 
Önkormányzata szerepel, ám a témára a Megrendelő képviselője tehet javaslatot. Amennyiben Megrendelő 
nem él javaslattételi jogával, úgy a Rádió 1 jogosult témát választani.  

 
2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, annak keretén belül 

mindösszesen önköltségi áron 300 000,- Ft + ÁFA, azaz Háromszázezer forint + ÁFA 
összeget fizet a fenti elhangzásokért. 
A Rádió 1 vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt Komló Város Önkormányzata egyéb 
rádiós megjelenéseinek (lakossági felhívások, kereskedelmi jellegű üzenetek, hirdetések) 
árát -  aktuális tarifáihoz képest - 80%-os kedvezménnyel garantálja.  

 
3. Amennyiben Rádió 1 a hanganyagok sugárzását: vis maior, a műsorszórás kiesése vagy 

műsorváltozás miatt nem tudja biztosítani, azonos kategóriájú sugárzási lehetőséget ajánl fel 
Megrendelő részére, és azt Megrendelővel egyeztetett időpontban teljesíti. Ezt Megrendelő 
csak akkor utasíthatja vissza, ha bizonyítja, hogy a sugárzáshoz már nem fűződik érdeke. 
Ebben az esetben az esetleg már kifizetett sugárzási díjat a Rádió 1 visszatéríti, ezt 
meghaladóan azonban kártérítéssel nem tartozik. 

 
4. Megrendelő vállalja, hogy a hanganyagok sugárzásának ellenértékét a jelen szerződésben 

foglaltak szerint megfizeti Rádió 1 részére. 
 
5. A szerződés tartalmazza a gyártási költségeket is. 
 
6. A hanganyagok kizárólag a Megrendelő saját reklámozására használhatóak fel. 
 
7. Rádió 1 műszaki hiba felmerülése, vagy a spotbeosztás telítettsége esetén a megjelenések 

elhelyezése változtatásának jogát fenntartja.  
 
 
 
 
 



III. 
Sugárzási díj, Fizetési feltételek 

 
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt hanganyagok sugárzásának 

fizetendő díja mindösszesen 300 000 Ft + ÁFA, azaz Háromszázezer forint + ÁFA. 
 
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Rádió 1 jogosult jelen szerződés hatálya alatt a III./1. 

pontban szereplő összeg 1/12-ed részét minden megkezdett tárgyhónap 08. napjáig 
kiszámlázni a Megrendelő részére, melyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) 
napon belül köteles megfizetni Rádió 1 részére, Rádió 1 bankszámlájára történő utalás útján.  

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy késedelmes fizetés esetén Rádió 1 jogosult a késedelem napjától 
a kiegyenlítésig késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat mértéke évi 20 %. 

 
IV. 

A szerződés időtartama és megszűnése 
 

1. Jelen szerződést Szerződő Felek határozott időtartamra kötik, amely 2013. február 01. napján 
lép hatályba és 2014. január 31-ig tart azzal, hogy aláírására az alul jegyzett napon kerül sor. 
 

2. Ha Szerződő Felek bármelyike a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan 
megszegi, és azt írásbeli figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, úgy a másik Szerződő Fél 
jogosult azonnali hatállyal, a másik Szerződő Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési 
kötelezettség nélkül felmondani.  

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik Rádió 1 részéről, ha Rádió 1 
a jelen szerződés szerinti sugárzási kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik Megrendelő részéről, ha a 
jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget. 

 
V. 

Egyéb rendelkezések 

 
1. Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg 

rendezni, amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a peres útra a pertárgy értékétől függően a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, Médiatörvény, 

Sajtótörvény és a Rádió Általános Szerződési Feltételei vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. Jelen szerződés melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  

 
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.  
 
Komló, 2013. január …. 
 
 

Mambó Rádió Kft. 
képviseli: Fodor József 

ügyvezető igazgató 

 Komló Város Önkormányzata 
képviseli: Polics József 

polgármester 



 

A MŰSOR SZERKEZETE      1. sz. melléklet 

 

A „Komlói Mozaik” c. közérdekű szolgáltató magazin műsor minden szombaton délelőtt 11.05-
12.00 óra között hangzik el a Rádió1 Komló frekvenciáján. A műsor bruttó adásideje 55 perc. Az 
óra zenei és szöveges műsorelemekből áll össze. A műsor általában 6 témát dolgoz fel, emellett 
zárásként a hallgatók felvetéseit, programajánlatokat, vagy műsorvezetői jegyzetet hallhatunk 
benne.  
 
Egy műsor óra felépítése: 
A magazinműsor szignállal kezdődik, majd elmondjuk, hogy milyen témákkal foglalkozunk az 
előttünk álló 55 percben. Az egyes témák között zenei átvezetés hallható. 
 

A műsor első félórája általában három témát dolgoz fel.  

 

Az I. téma általában a helyi közélettel kapcsolatos. Az első téma feldolgozása rövid 

helyzetismertetéssel kezdődik, a műsorvezető néhány mondatban vázolja az alapszituációt (pl.: 

összevonták a szakiskolákat Komlón). Ezek után lehetőségeinkhez mérten a téma legilletékesebb 

személyeit (pl. iskolák vezetőit, önkormányzat illetékeseit, tanárokat, tanulókat) próbáljuk 

megszólaltatni  (ha sikerül élőben, ha nem telefonon keresztül).  

 

A II. téma általában a helyi egészségügyi, helyi oktatási, vagy környezetvédelmi hírt (pl. 

Zöldfolyósó a Mecsekfalui út mentén) dolgoz fel. A téma feldolgozásakor rövid híreket olvasunk 

fel, illetve rövid interjúk hallhatók az adott terület illetékeseivel (pl. rövid hírcsokor a helyi 

egészségügyről) 

 

A magazinműsor III. témája egy-egy fontosabb helyi közéleti vonatkozású hírt, eseményt 

dolgoz fel, vagy ilyen témakörben illetékes helyi közéleti személyiséget szólaltat meg (pl. 

Polgármesteri Beszámoló, helyi önkormányzati események).  

 

A műsor második félórájában is több témát érint a szerkesztő.  

 

A IV. téma általában a helyi kultúra jegyében készül (pl. helyi színházi események, helyi 

kulturális rendezvények, koncertek, fesztiválok egyéb kulturális programok beszámolói) (pl. 

Nívódíjas a Súgólyuk Színház). 

 

Az V. téma általában a sport világából emel ki egy-egy fontosabb helyi vonatkozású hírt, 



eseményt (pl. Czukor Zoltán Komlói gyalogló az Olimpián). Ebben a blokkban rövid 

hírösszefoglalót illetve rövid riportot interjút szerkesztünk.  

 

A magazin utolsó VI. témája általában a hallgatók felvetései alapján dolgoz fel egy-egy helyi 

vonatkozású hírt. A rádió hallgatói folyamatosan betelefonálnak, SMS-t küldenek a műsor alatt a 

legérdekesebb helyi vonatkozású hírt, eseményt, véleményt dolgozza fel a műsor ezen része. 

Ebben a blokkban időnként műsorvezetői jegyzeteket is hallhatnak a hallgatók. Ebben a műsor 

szerkesztője állítja össze szubjektív véleményét a hét legfontosabb témájával kapcsolatban. A 

magazin zárásaképpen igyekszünk a hét hátralévő részére és a jövő hétre programajánlatokat 

adni a városban zajló kulturális, sport és szabadidős programokról. 

 

A fenti témák száma és elhelyezése a magazinon belül attól is függ, hogy egy adott téma kapcsán 

milyen terjedelemben készülnek hanganyagok, vagy stúdióbeszélgetések. Adott esetben 

előfordulhat, hogy a magazin kevesebb témát (pl. csupán 3-4 témát) dolgoz fel, de azokat 

hosszabb verzióban. Ezáltal még alaposabban körbejárhat egy-egy hírt a szerkesztő. 

 

Törekszünk a pártatlan és hiteles tájékoztatásra. A rövid interjú végén összefoglaljuk az újonnan 

megtudott információkat és vázoljuk az esetleges jövőbeni lehetőségeket (ez az aktuális műsorvezető, 

hírszerkesztő felelősségteljes feladata) 

A hiteles és pártatlan tájékoztatás érdekében igyekszünk egy-egy adott témában a különböző 

(esetleg egymásnak ellentmondó) felek mindegyikét megszólaltatni.   

ADÁSMENET 

 Bejelentkezés, műsorismertetés 

 Téma I. (általános helyi közéleti) 

 Téma II. (egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, oktatási) 

 Téma III. (általános helyi közéleti) 

 Téma IV. (közéleti kulturális) 

 Téma V. (általában sport, vagy szabadidős téma) 

 VI. Műsorzárás (programajánló, műsorvezetői jegyzetek, hallgatói vélemények) 
 
 
 

A MŰSOR HELYE ÉS SZEREPE A RÁDIÓ HETI MŰSORRENDJÉBEN 

 

A Rádió1 Komló magazin műsorának összeállításakor a hallgatói felmérések játszottak 



meghatározó szerepet. A délelőtti és a koradélutáni órák a rádió leghallgatottabb műsorórái. 

Ilyenkor a hallgatók elsősorban a gyors információk, a legfontosabb hírek és természetesen a jó 

zenék miatt kapcsolják be a rádiót. A Rádió1 Komló szombat délelőttre tervezett közérdekű 

magazin műsora mindhárom elemet tartalmazza, így a lehető legszélesebb körben elégíti ki a 

hallgatók rádióval szemben elvárt igényeit. Napközben a rádió elsősorban zenei műsorokat 

sugároz, kis mértékben foglalkozik kulturális, gazdasági, vagy politikai hírekkel. A koraesti 

órákban azután a rádió tovább erősíti a zenei formátumát  

 

Hétvégén a rádióhallgatási szokásoknak megfelelően már olyan műsorokat sugároz a rádió, 

amelyek hosszabb időtartamra vonzzák a hallgatókat a készülékek elé. Így lelassul a napi zenei 

program és a rádió átmegy csevegő stílusba. A rádió ezekre az órákra szerkesztette magazin 

sávját. 

A szombat délelőtt az az időpont, amikor a Rádió1 Komló hallgatói célcsoportja nem csupán a 

zenék miatt hangol a csatornára, ilyenkor nagy számban hallgatják a rádiót autóban bevásárló 

körútjukon, vagy valamely hétvégi szabadidős program keretében. Mivel jobban figyelnek a 

hallgatók az információkra ezekben a műsorsávokban, így kedvezőbb háttért teremthet a 

program a közszolgálati témák beillesztésére.  

A hallgatók ebben a műsorsávban jobban ráérnek betelefonálni, s ugyanakkor figyelmesebben 

hallgatják a kedvenc zenei csatornájukat. A 11 óra és 12 óra közötti időszakban a tehát a Rádió1 

Komló adását elsősorban információs jellege miatt állítják be rádiójukon a hallgatók, így a műsor 

heti műsorszerkezeten belüli elhelyezéséhez ez adott támpontot. 

 
 


