
JOGSZABÁLYOK

2009. évi CXVIII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

módosításáról*

1. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. §-a a
következõ (3) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (3)–(13)
bekezdés számozása (4)–(14) bekezdésre módosul:

„(3) A szervezeti és mûködési szabályzatban meghatá-
rozhatók azok a közoktatási intézmény biztonságos mûkö-
dését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelezõ a

közoktatási intézmény területén tartózkodó szülõknek, il-
letve a közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló
más személyeknek. A szervezeti és mûködési szabályzat
e rendelkezéseit hozzáférhetõvé kell tenni oly módon,
hogy azokat bárki megismerhesse.”

2. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a törvény a kihirdetését követõ 20. napon hatályát
veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány 254/2009. (XI. 20.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének c) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – a Magyar Köztársaság Alkot-
mányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdé-
sének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –
a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 7. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A követelmények akkreditálása az Oktatási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozik.”

(2) Az R. 7. § (6) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A kérelemrõl a benyújtástól számított három hóna-
pon belül dönt a Hivatal. A Hivatal a követelményeket leg-
alább két közoktatási szakértõvel véleményezteti. Szak-
mai elõkészítõ vizsgatárgy esetén be kell szerezni a szak-
képesítésért felelõs miniszter szakvéleményét is. Ha
a vizsgatárgy a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban
részt vevõ iskola részére készül, be kell szerezni az érde-
kelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét.”

2. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A középiskola vagy az iskola fenntartója kérelmez-
heti a 7. § szerint akkreditált vizsgatárgy követelményei-
nek központi vizsgakövetelményként történõ kiadását
a Hivatal útján. A kérelmet több jogosult közösen is be-
nyújthatja.”

(2) Az R. 8. § (2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal a vizsgatárgy követelményeit a 7. §
(6) bekezdésében meghatározott határidõn belül megküldi
az Országos Köznevelési Tanácsnak. Az Országos Közne-
velési Tanács véleménye alapján a miniszter dönt a vizsga-
tárgy követelményének központi vizsgakövetelményként
történõ kiadásának elkészítésérõl. Szakmai elõkészítõ
vizsgatárgy esetén a miniszter beszerzi a szakképesítésért
felelõs miniszter egyetértését. Ha a vizsgatárgy a nemzeti,
etnikai kisebbségi oktatásban részt vevõ iskolák részére
készül, az eljárásban az Országos Kisebbségi Bizottság is
véleményezõként mûködik közre.”

3. §

Az R. a következõ 18/C–18/D. §-sal egészül ki:
„18/C. § (1) A körzetközponti jegyzõk részt vesznek

az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában,
valamint átveszik a Hivataltól, illetve annak megbízottjá-
tól a zárt feladatlap-csomagokat (a továbbiakban: csomag)
tartalmazó zárt küldeményeket (a továbbiakban: doboz).
A körzetközponti jegyzõk ezzel kapcsolatos feladatai a kö-
vetkezõk:

a) a Hivatallal történt egyeztetés szerint a csomagokat
tartalmazó zárt dobozok átvételének megszervezése, az át-
vétel dokumentálása;

b) a csomagokat tartalmazó zárt dobozok sértetlensé-
gének ellenõrzése, dokumentálása;

c) eltérés esetén jegyzõkönyv felvétele és a Hivatal ér-
tesítése.

(2) A körzetközponti jegyzõ feladata továbbá az egyes
dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó csomagjegyzék,
valamint az egy adott vizsgaszervezõ iskola számára átvett
doboz, illetve dobozok tartalma és az iskola vizsgaszerve-
zési igénye közötti egyezõség tételes átvizsgálására irá-
nyuló ellenõrzés megszervezése az érettségit szervezõ is-
kolák számára. Ennek keretében feladata:

a) az iskolák értesítése az ellenõrzés helyszínérõl és
idõpontjáról;

b) a csomagokat tartalmazó zárt dobozoknak a vizsga-
szervezõ iskola képviselõjének jelenlétében történõ fel-
bontása és a dobozok tartalmának a csomagok felbontása
nélkül történõ ellenõrzése, amely tételes ellenõrzés arra
irányul, hogy a dobozok az átvételi dokumentumokban
jelzett csomagokat az ott megjelölt számban és tartalom-
mal ténylegesen tartalmazzák-e;

c) az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása;
d) a doboz visszazárása;
e) eltérés és pótigények esetén jegyzõkönyv felvétele

mellett a Hivatalt haladéktalanul értesíteni.
A magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történe-

lem, az angol nyelv és a német nyelv vizsgatárgyak eseté-
ben az ellenõrzést a körzetközponti jegyzõ az iskola képvi-
selõjének a jelenléte nélkül is elvégezheti.

(3) A vizsgaidõszak írásbeli vizsganapjainak reggelén
a körzetközponti jegyzõ az adott vizsgatárgy csomagjait
átadja a vizsgaszervezõ iskola igazgatójának vagy az álta-
la írásban meghatalmazott személynek. Ennek keretében
feladata:

a) a doboz felnyitása, az átadásra kerülõ csomagok át-
adásra történõ elõkészítése;

b) a vizsgatárgy csomagjainak átadása, az átadás doku-
mentálása;

c) a doboz visszazárása;
d) rendkívüli eseményrõl jegyzõkönyv felvétele és

a Hivatalt haladéktalanul értesíteni.
(4) A szolgálati titokká minõsített feladatlapokat tartal-

mazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok õr-
zése, nyilvántartása és átadása a körzetközponti jegyzõnél
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a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI.
30.) Korm. rendeletnek a szolgálati titokra vonatkozó ren-
delkezései, továbbá jelen rendelet rendelkezései szerint
történik.

18/D. § (1) A vizsgát szervezõ iskola elkészíti az általa
szervezett vizsgák napjait tartalmazó jegyzéket. A jegyzé-
ket a (2) bekezdésben részletezett ellenõrzés alkalmával
a vizsgaszervezõ iskola átadja a körzetközponti jegyzõ-
nek.

(2) A csomagokat tartalmazó dobozoknak a csomagok
felbontása nélküli tételes ellenõrzése a körzetközponti
jegyzõk értesítésében megjelölt idõpontban és helyszínen
történik. Az ellenõrzést a vizsgaszervezõ iskola igazgatója
vagy az általa írásban meghatalmazott személy végezheti,
melynek során feladata:

a) a dobozok tartalmának ellenõrzése a csomagok fel-
bontása nélkül, a körzetközponti jegyzõ jelenlétében.
Az ellenõrzés annak megállapítására irányul, hogy a vizs-
gaszervezõ iskola számára átvett doboz, dobozok, illetve
az abban, azokban elhelyezett csomagok tartalma mind
a feladatlapok tárgya, mind azok száma tekintetében meg-
felel-e az iskola vizsgaszervezési igényének;

b) az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása;
c) eltérés esetén az észlelt tények, illetve az esetleges

pótigények haladéktalanul történõ jelzése a körzetközpon-
ti jegyzõnek.

(3) A vizsgaszervezõ iskolák a vizsgaidõszak írásbeli
vizsganapjainak reggelén a körzetközponti jegyzõ által
meghatározott idõpontban és helyszínen átveszik az azna-
pi vizsgatárgyak feladatlapjait tartalmazó csomagokat.
A csomagok átvételére a vizsgaszervezõ iskola igazgatója
vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.”

4. §

Az R. 60/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az érettségi vizsgát szervezõ középiskola vezetõjé-

nek biztosítania kell a Hivatal által mûködtetett elektroni-
kus üzenetküldõ rendszer folyamatos figyelemmel kíséré-
sét minden vizsganapon. Az intézményben folyó írásbeli,
gyakorlati érettségi vizsgák alkalmával a figyelemmel kí-
sérést a vizsga kezdete elõtt legalább 30 perccel meg kell
kezdeni és az írásbeli, gyakorlati vizsgára a részletes vizs-
gakövetelményekben meghatározott idõtartam letelte után
30 percig kell biztosítani. Az intézményben folyó szóbeli
vizsgák idõtartama alatt az elektronikus üzenetküldõ rend-
szert legalább kétóránként kell megtekinteni (vagy ellen-
õrizni).”

5. §

Az R. a következõ 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A. § A 2011. év május-júniusi vizsgaidõszaktól

kezdõdõen emelt szintû érettségi vizsga abból a vizsga-

tárgyból tehetõ, amely – mint a felsõoktatási felvételi eljá-
rás során figyelembe vehetõ érettségi vizsgatárgy – a fel-
sõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékleté-
ben szerepel.”

6. §

(1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel
– a kihirdetést követõ 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2010. szeptember 1-jén lép hatály-
ba.

(3) E rendelet 4. §-a, valamint a 6. § (4) bekezdésé-
nek db) és i) pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 2. §-ában az „oktatási miniszter” szövegrész he-

lyébe „oktatásért felelõs miniszter” szövegrész, a „dolgoz-
tatja” szövegrész helyébe „adja” szövegrész, a „be kell
szerezni az országos kisebbségi önkormányzat vélemé-
nyét” szövegrész helyébe „be kell szerezni az országos ki-
sebbségi önkormányzat” szövegrész, az „egyetértését”
szövegrész helyébe „véleményét” szövegrész,

b) az R. 7. § (3) bekezdésében a „kezdeményezheti”
szövegrész helyébe „kérelmezheti” szövegrész,

c) az R. 7. § (4) bekezdésében a „kérhetõ” szövegrész
helyébe „kérelmezhetõ” szövegrész,

d) az R. 7. § (5) bekezdésében a
da) „kezdeményezni” szövegrész helyébe „kérelmezni”

szövegrész, a „kezdeményezõjének” szövegrész helyébe
„kérelmezõjének” szövegrész,

db) „négyszeresének” szövegrész helyébe a „nyolcszo-
rosának” szövegrész,

e) az R. 9. § (10) bekezdésében „A nyomtatványokat
a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény szerzi be.” mon-
dat helyébe „A nyomtatványokat a vizsgabizottságot mû-
ködtetõ intézmény szerzi be, illetve állítja elõ az Oktatási
Hivatal által mûködtetett informatikai rendszer (a továb-
biakban: a kétszintû érettségi vizsga adminisztrációs rend-
szere) segítségével.” mondat,

f) az R. 11. § (7) bekezdésében a „közoktatásról szóló
törvény 102. §-ának (10) bekezdése” szövegrész helyébe
„a közoktatásról szóló törvény 88. § (12) bekezdése” szö-
vegrész,

g) az R. 12. § (7) bekezdésében a „be kell mutatni a sze-
mélyi igazolványt, a középiskolai bizonyítványt” szöveg-
rész helyébe „a jelentkezõnek igazolnia kell a személyazo-
nosságát, továbbá be kell mutatnia a középiskolai bizo-
nyítványát” szövegrész,

h) az R. 12. § (11) bekezdésében „ „A kétszintû érettségi
adminisztrációs rendszere” elnevezésû informatikai rend-
szerben” szövegrész helyébe „a kétszintû érettségi vizsga
adminisztrációs rendszerében” szövegrész,

i) az R. 13. § (1) bekezdésében „az Országos vizsgázta-
tási névjegyzékben” szövegrész helyébe „az Országos
vizsgaelnöki névjegyzékben” szövegrész,
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j) az R. 18/A. § (2) bekezdésében az „oktatási minisz-
ter” szövegrész helyébe „oktatásért felelõs miniszter” szö-
vegrész,

k) az R. 45. § (2) bekezdésében a „vizsgázó nevét, szü-
letési helyét, idejét, anyja nevét” szövegrész helyébe
a „vizsgázó természetes személyazonosító adatait” szö-
vegrész,

l) az R. 47. § (3) bekezdésében a „vizsgázó nevét, szüle-
tési helyét és idejét, anyja nevét” szövegrész helyébe
a „vizsgázó természetes személyazonosító adatait” szö-
vegrész,

m) az R. 50. § (7) bekezdésében a „vizsgázó nevét, szü-
letéskori nevét, születési helyét és idejét, anyja születési
nevét” szövegrész helyébe a „vizsgázó természetes sze-
mélyazonosító adatait” szövegrész,

n) az R. 56/A. § (3) bekezdésében „az oktatási minisz-
ter” szövegrész helyébe „a miniszter” szövegrész,

o) az R. 59. § (1) bekezdésében a „törvényességi kérel-
met a vizsgabizottság eredményhirdetõ értekezletét köve-
tõ három munkanapon belül – a Hivatalnak címezve –
az igazgatónak nyújthatja be” szövegrész helyébe a „tör-
vényességi kérelmet – a Hivatalnak címezve – az igazgató-
nak nyújthatja be” szövegrész,

p) az R. 60/A. § (3) bekezdésében az „Educatio Társa-
dalmi Szolgáltató Kht.” szövegrész helyébe „Educatio
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.” szövegrész
lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 8. §
(3) bekezdése, valamint a 60/B. § (4)–(5) bekezdése hatá-
lyát veszti.

(6) E rendelet 2010. szeptember 15. napján veszti hatá-
lyát.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Az oktatási és kulturális miniszter 34/2009. (XI. 13.)
OKM rendelete

a helyi önkormányzatok részére az önkormányzati
és egyéb hivatásos

zenei elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésére
adható támogatások igénybevételének

rendjérõl szóló 8/2009. (III. 4.) OKM rendelet
módosításáról

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú melléklete 8./b pontjában
foglalt felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A helyi önkormányzatok részére az önkormányzati és
egyéb hivatásos zenei elõadó-mûvészeti szervezetek mû-
ködésére adható támogatások igénybevételének rendjérõl
szóló 8/2009. (III. 4.) OKM rendelet a következõ
7/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Az egyéb hivatásos zenei elõadó-mûvészeti szerveze-
tek pótlólagos támogatása

7/A. § (1) Azok a hivatásos zenei elõadó-mûvészeti
szervezetek, amelyek azért nem részesültek a 7. § alapján
támogatásban, mert nem rendelkeztek a 7. § (1) bekezdés
d) pontjában elõírt közszolgáltatási szerzõdéssel az (5) be-
kezdésben meghatározott pályázati határidõ lejártáig, az
e rendeletben foglalt feltételeknek azonban egyébként
megfelelnek, a tv. 5. számú melléklete 8. pontjának b) al-
pontjában meghatározott elõirányzatból megmaradt keret
terhére pótlólagos támogatásban részesülhetnek az e §-ban
elõírt eljárási határidõk figyelembevételével.

(2) A pályázat 7. § (5) bekezdése szerinti, a helyi önkor-
mányzathoz való benyújtásának határideje 2009.
november 16.

(3) A helyi önkormányzat november 19-éig továbbítja
a pályázatot az Igazgatósághoz.

(4) Az Igazgatóság a 6. §-ban foglaltak szerint jár el az-
zal, hogy a véleményével ellátott pályázatot december
1-jéig továbbítja a minisztériumnak.

(5) A minisztérium a 8. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint jár el azzal, hogy december 10-éig értesíti az érin-
tett helyi önkormányzatokat.

(6) A megítélt támogatást egy összegben a Magyar Ál-
lamkincstár folyósítja december 16-áig a helyi önkor-
mányzatok költségvetési elszámolási számlájára.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és
a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

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

Az oktatási és kulturális miniszter 35/2009. (XI. 18.)
OKM rendelete

a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

és a 2009/2010. tanév rendjérõl szóló 24/2009. (V. 25.)
OKM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §
(1) bekezdésének b), e) és i) pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

4 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) 6/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(2) Az iskolai (kollégiumi) könyvtár igénybevételé-
nek, mûködésének szabályait az iskola, kollégium szerve-
zeti és mûködési szabályzatában kell meghatározni. Az is-
kolai (kollégiumi) könyvtár állományába csak a könyvtár
gyûjtõkörébe tartozó dokumentum vehetõ fel. Az iskolai
(kollégiumi) könyvtár gyûjtõkörét – a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat mellékleteként kiadott – gyûjtõköri sza-
bályzat határozza meg. A gyûjtõköri szabályzatot – elfoga-
dása elõtt – közoktatási szakértõi tevékenység folytatására
jogosult szakértõvel véleményeztetni kell. E rendelet
3. számú melléklete határozza meg azokat az elõírásokat,
amelyeket minden iskolai (kollégiumi) könyvtár mûködte-
tésénél meg kell tartani, illetve, amelyek figyelembevéte-
lével a könyvtár igénybevételével és használatával kap-
csolatos rendelkezéseket el kell készíteni.”

2. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A gyermekekkel, a tanulókkal kapcsolatos ügyeket
az ügy elintézéséért felelõs alkalmazott köteles haladéktala-
nul, de legkésõbb az iktatás napjától számított huszonkét
munkanapon belül elintézni. A nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésével kapcsolatos ügyekben az elintézési ha-
táridõ huszonkét munkanap. Ha az ügy elintézésére az isko-
laszék, óvodaszék, kollégiumi szék, a szülõi szervezet (kö-
zösség), a diákönkormányzat jogosult, döntését legkésõbb
az iktatástól számított huszonkét munkanapot követõ elsõ
ülésén köteles meghozni.”

3. §

A Rendelet 17/A. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(4) A központilag szervezett írásbeli vizsgához magyar
nyelvi és matematikai kompetenciákat mérõ külön-külön
feladatlapok készülnek azok részére, akik]

„d) a kiemelkedõ tehetséget kibontakoztató felkészítést
nyújtó (a továbbiakban: tehetséggondozó) középiskola he-
tedik, kilencedik évfolyamára”
[jelentkeznek.]

4. §

A Rendelet 22. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülõje aláírásá-
val – a félév, illetve a szorgalmi idõ utolsó napját megelõ-
zõ huszonkettedik munkanapig, a 20. § (6) bekezdésében
meghatározott esetben az engedély megadását követõ há-
rom munkanapon belül jelentheti be, ha osztályzatának
megállapítása céljából független vizsgabizottság elõtt kí-
ván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelöl-
ni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola
igazgatója a bejelentést öt munkanapon belül továbbítja
a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az elsõ fél-
év, illetve a szorgalmi idõ utolsó hetében szervezi meg
a vizsgát.

(3) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülõje aláírásá-
val – a bizonyítvány átvételét követõ tíz munkanapon be-
lül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság
elõtt tehessen. Az iskola a kérelmet öt munkanapon belül
továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.”

5. §

A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a tanuló – szülõjének a közoktatási törvény 7. §
(2) bekezdésében szabályozott választása alapján – a tan-
kötelezettségének magántanulóként tesz eleget, az errõl
való bejelentést követõ három munkanapon belül az iskola
igazgatója beszerzi a tanuló lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat
véleményét annak eldöntésére, hátrányos-e ez a megoldás
a tanulónak. A gyermekjóléti szolgálat tíz munkanapon
belül köteles megküldeni véleményét.”

6. §

A Rendelet 32. § (2) bekezdésének utolsó mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztetõ eljá-
rás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolá-
ba, kollégiumba történõ megérkezéstõl számított tíz mun-
kanapon belül az egyeztetõ eljárás nem vezetett eredmény-
re.”

7. §

A Rendelet 35. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Ha a határozatokban szereplõ adatokban változás
következik be, a jegyzõ, fõjegyzõ – figyelemmel a (3) be-
kezdésben foglaltakra – a kiegészítéssel, illetve a módosí-
tással egybeszerkesztett határozatot ad ki. Ha a nevelé-
si-oktatási intézmény feladatellátási helye, illetve feladata
megváltozik, a jegyzõ, fõjegyzõ a közoktatási törvény
79. §-ának (6) bekezdése alapján indított eljárásban azokat
a feltételeket vizsgálja, amelyeket a változás érintett.”
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8. §

A Rendelet 51. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül
ki:

„(9) E rendelet – a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet
3. §-ával megállapított – 17/A. § (4) bekezdés d) pontjában
foglaltakat elsõ ízben a 2010/2011. tanév középfokú felvé-
teli eljárása során kell alkalmazni.”

9. §

A Rendelet 54. § (15) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(15) Amennyiben a képesség-kibontakoztató felkészí-
tés valamennyi évfolyamon, osztályban nem szervezhetõ
meg, akkor azt a 2009/2010. tanévtõl középfokú iskola
esetében a kilencedik évfolyamon, általános iskola eseté-
ben az elsõ és az ötödik évfolyamon, ezt követõen felmenõ
rendszerben lehet megszervezni. Az e bekezdésben foglal-
tak nem érintik a 2009/2010. tanévet megelõzõen indított
felkészítés megszervezését és lebonyolítását.”

10. §

(1) A Rendelet 5. számú mellékletében A fegyelmi eljá-
rás szabályai cím A fegyelmi tárgyalás alcím 1. pontjának
utolsó mondata helyébe az 1. számú melléklet lép.

(2) A Rendelet 5. számú mellékletében A fegyelmi eljá-
rás szabályai cím A fegyelmi tárgyalás alcím 2. pontjának
elsõ mondata helyébe a 2. számú melléklet lép.

(3) A Rendelet 5. számú mellékletében A fegyelmi eljá-
rás szabályai cím A fegyelmi határozat alcím 7. pontjának
utolsó mondata helyébe a 3. számú melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. számú mellékletében A fegyelmi eljá-
rás szabályai cím A fegyelmi határozat alcím 9. pontja he-
lyébe a 4. számú melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. számú mellékletében A fegyelmi eljá-
rás szabályai cím Az eljárást megindító kérelem alcím
13. pontjának utolsó mondata helyébe az 5. számú mellék-
let lép.

(6) A Rendelet 5. számú mellékletében A fegyelmi eljá-
rás szabályai cím Az eljárást megindító kérelem alcím
14. pontjának elsõ mondata helyébe a 6. számú melléklet
lép.

11. §

A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet
7. számú melléklete lép.

12. §

(1) A Rendelet 7. számú mellékletében az Óvoda cím
VII. Egészség- és munkavédelmi eszközök alcím 8. pontja
helyébe a 8. számú melléklet lép.

(2) A Rendelet 7. számú mellékletében az Iskola cím V.
Egészség- és munkavédelmi eszközök alcím 8. pontja he-
lyébe a 9. számú melléklet lép.

(3) A Rendelet 7. számú mellékletében a Kollégium cím
IV. Egészség- és munkavédelmi eszközök alcím 11. pontja
helyébe a 10. számú melléklet lép.

(4) A Rendelet 7. számú mellékletében az Alapfokú mû-
vészetoktatási intézmények cím IV. Egészség- és munka-
védelmi eszközök alcím 12. pontja helyébe a 11. számú
melléklet lép.

13. §

A Rendelet 8. számú mellékletében A középfokú isko-
lákba történõ jelentkezés rendje és a felvételi eljárás sza-
bályai cím A felvételi kérelem benyújtása alcím 2.1. pont-
jának negyedik mondata helyébe a 12. számú melléklet
lép.

14. §

(1) Az Árpád Gimnázium (OM azonosító: 035223),
a Berzsenyi Dániel Gimnázium (OM azonosító: 035243),
a Fazekas Mihály Gimnázium (OM azonosító: 031198),
a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium (OM azonosító: 035277), a Földes Ferenc
Gimnázium (OM azonosító: 029379), a Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium (OM azonosító: 029743), a Szent Ist-
ván Gimnázium (OM azonosító: 035246) (a továbbiakban
együtt: gimnáziumok) a 2009/2010. tanév felvételi eljárá-
sában külön felvételi vizsgát szervezhetnek, a következõk
figyelembevételével:

a) a gimnáziumok a hetedik évfolyam speciális matema-
tika tantervû hat évfolyamos tanulmányi területre felvéte-
lizõktõl a központilag szervezett írásbeli vizsgák mellett
vagy helyette kérhetik az általuk közösen kidolgozott, spe-
ciális nehézségi fokú matematika írásbeli vizsga eredmé-
nyét is;

b) a gimnáziumok két egyenértékû speciális nehézségi
fokú matematika feladatsort készítenek, amelyek közül az
egyiket az e § d) pontjában meghatározott rendes vizsga
során, a másikat pedig a pótló írásbeli vizsga során hasz-
nálnak fel. Az egyes vizsganapokra a feladatsorok kivá-
lasztását az érintett intézmények igazgatói közösen sorso-
lással döntik el. A feladatlapok elkészítése, sokszorosítása
és a vizsgákra való eljuttatása során olyan eljárást kötele-
sek követni, amely az azokhoz történõ illetéktelen hozzá-
férést kizárja;
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c) a gimnáziumok, ha a külön felvételi vizsgát elõírták,
a speciális nehézségi fokú matematika írásbeli vizsgát kö-
telesek megszervezni;

d) a 2009/2010. tanévben megszervezésre kerülõ speci-
ális nehézségi fokú matematika írásbeli vizsga idõpontja
2010. február 27. szombat, 11.00 óra. A pótló írásbeli vizs-
ga idõpontja 2010. március 6. szombat, 11.00 óra. A vizs-
gára jelentkezõk értesítésérõl az érintett gimnáziumok kö-
telesek gondoskodni;

e) a gimnáziumok az írásbeli vizsgát követõ napon a fel-
adatlapokat a megoldókulcsokkal együtt helyben nyilvá-
nosságra hozzák. A kijavított vizsgadolgozatok megtekin-
tését és az azzal kapcsolatos észrevételek benyújtásának
rendjét a középfokú iskolákba történõ jelentkezés rendje
és a felvételi eljárás általános szabályai szerint kötelesek
biztosítani;

f) a gimnáziumok a vizsgázókat a speciális nehézségi
fokú matematika írásbeli vizsga eredményérõl értesítik;

g) a gimnáziumok a nyilvánosságra hozott felvételi tájé-
koztatójukban a speciális nehézségi fokú matematika írás-
beli vizsgák rendjét részletesen közlik.

(2) Az e rendelkezések alapján lefolytatott külön felvé-
teli vizsgán kitöltött felvételi feladatsorokat a vizsgát szer-
vezõ gimnázium értékeli. A felvételi vizsga értékelését
minden az (1) bekezdésben felsorolt gimnázium köteles
elfogadni.

15. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 2009/2010.
tanév rendjérõl szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet
1. számú melléklet „II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsga-
napok” cím 3. c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása
alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szak-
képesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidõpont-
jai:]

„c) írásbeli 2010. május 31.
szóbeli és gyakorlati 2010. június 7–18.”

16. §

(1) Ez a rendelet – a 14. § kivételével – 2009. december
1-jén lép hatályba és 2010. június 30-án veszti hatályát.

(2) A rendelet 14. §-a a kihirdetés napján lép hatályba és
2010. június 30-án veszti hatályát.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
35. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi” szövegrész he-
lyébe a „munkavédelmi, tûzvédelmi” szövegrész lép.

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

1. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[5. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanu-
ló, a szülõ és meghatalmazott képviselõjük külön-külön
a tárgyalás elõtt legalább öt munkanappal megkapja.”

2. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[5. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„2. A fegyelmi eljárást – a megindítástól számított hu-
szonkét munkanapon belül – egy tárgyaláson be kell fejez-
ni.”

3. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[5. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szüksé-
gessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsõfokú fe-
gyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb öt munkanappal elha-
laszthatja.”

4. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[5. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„9. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követõ öt mun-
kanapon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, kisko-
rú tanuló esetén a szülõjének és meghatalmazott képvise-
lõjüknek, ha a gazdálkodó szervezet képviselõje az eljá-
rásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.”

5. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[5. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„Az eljárást megindító kérelmet a határozat kézhezvéte-
létõl számított tíz munkanapon belül kell az elsõfokú fe-
gyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.”

6. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[5. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]
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„14. A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen
benyújtott kérelmet az elsõfokú fegyelmi jogkör gyakorló-
ja a kérelem beérkezésétõl számított öt munkanapon belül
köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakor-
lójához.”

7. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelethez
[6. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-

hez]

„Kérelem a nem önkormányzati nevelési-oktatási
intézmény mûködésének megkezdéséhez szükséges

engedély kiadásához

I.

A(z) ........................... Önkormányzat jegyzõje, fõ-
jegyzõje részére a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 79. §-ának (2) bekezdése alapján. A kére-
lemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. A mûködési engedély iránti kérelem tárgya
2. A közoktatási intézményt nyilvántartásba vevõ jegy-

zõ, fõjegyzõ hivatala, a nyilvántartásba vételrõl szóló hatá-
rozat száma, kelte (amennyiben a nyilvántartásba vétel
már megtörtént)

3. Alapító adatai (név, mûködési forma, nyilvántartásba
vétel formája és azonosítója, székhely, értesítési cím)

4. Fenntartó adatai (név, mûködési forma, nyilvántar-
tásba vétel formája és azonosítója, székhely, értesítési
cím)

5. Az intézmény adatai (hivatalos név, intézménytípus,
székhely)

6. Intézmény székhelyére és minden telephelyére külön
a) az ott ellátott feladatok
b) az épület tulajdonosa
c) az épület feletti rendelkezési jog idõtartama

(amennyiben nem a fenntartó az épület tulajdonosa)
d) a közoktatási tevékenység megkezdésének tervezett

dátuma
e) az épületbe felvehetõ maximális gyermek-, tanulólét-

szám
f) tantermek száma
g) óvodai csoportszobák száma
h) tantermek alapterülete (legkisebb-legnagyobb)
i) óvodai csoportszobák alapterülete (legkisebb-legna-

gyobb)
j) tervezett évfolyamok felsorolása
k) tervezett óvodai csoportok száma
l) óvoda napi nyitvatartási ideje (-tól -ig)
m) szakképzés esetén a gyakorlati képzés megszervezé-

sének módja: iskolai tanmûhely, tanulószerzõdés alapján,
megállapodás keretében, egyéb

7. A nevelési-oktatási intézmény feladatával, mûködé-
sével kapcsolatos egyéb tudnivalók, sajátosságok, bejelen-
tések. (Itt kell feltüntetni azokat a sajátos tudnivalókat,

amelyek feltüntetésére az elõzõ pontok nem nyújtottak le-
hetõséget.)

II.

A mellékletek

A kérelemhez csatolni kell eredetiben vagy másolatban:
(Másolat esetén az eljárás során a jegyzõ, fõjegyzõ kérheti
az eredeti dokumentum bemutatását.)

1. a nevelési-oktatási intézmény alapító okiratát, vala-
mint a nyilvántartásba vételrõl szóló határozatot,

2. az ellátott feladatokhoz a fenntartó által jóváhagyott
nevelési, pedagógiai, szakmai programot,

3. fenntartói igazolást arról, hogy a feladatai ellátásához
szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek feletti
rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény mûködésé-
hez legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (tu-
lajdoni lap, megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat),

4. annak igazolását, hogy a helyiségek a nevelési-okta-
tási intézmény feladatainak ellátására alkalmasak (haszná-
latbavételi engedély, hatósági bizonyítvány),

5. szakképzésben részt vevõ iskola esetén annak ismer-
tetését, hogy a gyakorlati oktatást milyen módon szervezik
meg, saját gyakorlati oktatási hely hiányában a gyakorlati
oktatási hely biztosítására kötött megállapodást, illetve
nyilatkozatot arról, hogy a gyakorlati képzést tanulószer-
zõdés alapján végzik,

6. a tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzé-
ket – a kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegy-
zékben meghatározottak szerint elkészítve, külön feltün-
tetve a testnevelési és a gyakorlati foglalkozások megtartá-
sát szolgáló helyiségeket –, valamint a fenntartó nyilatko-
zatát arról, hogy a mûködés megkezdéséhez, a nevelõ és
oktató munkához szükséges, jogszabályban meghatározott
tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, illetve fokozatosan
megteremthetõk, felmenõ rendszerben történõ oktatás-
szervezés esetén az eszközök és felszerelések beszerzésé-
nek ütemtervét, szakképzésben részt vevõ iskola esetén
a gyakorlati képzésre vonatkozó felszerelési jegyzéket.

A tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzéket
a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan kü-
lön-külön kell elkészíteni,

7. a személyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzé-
ket, valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a mûkö-
dés megkezdéséhez, a nevelõ és oktató munkához szüksé-
ges, jogszabályban meghatározott személyi feltételek biz-
tosítottak.

A jegyzéknek tartalmaznia kell az óvodai nevelésben,
az iskolai nevelésben-oktatásban foglalkoztatott pedagó-
gusok listáját, feltüntetve a pedagógusok nevét, végzettsé-
gét és szakképzettségét, iskola esetén tantárgyi bontásban,
valamint a pedagógus-végzettséget tanúsító oklevél kiállí-
tóját és az oklevél számát, a tantárgyfelosztást, továbbá
a mûködéshez szükséges többi alkalmazott nevét, végzett-
ségét és szakképzettségét, foglalkoztatásuk módját és idõ-
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tartamát. A jegyzéknek az óraadókra vonatkozóan is tar-
talmaznia kell a fenti adatokat.

A személyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzéket
a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan kü-
lön-külön kell elkészíteni,

8. a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához csa-
tolni kell

a) részletes kimutatást arról, hogy a nevelési-oktatási in-
tézmény tevékenységét milyen forrásokból finanszírozzák
(a források között kell feltüntetni a feladatellátáshoz ren-
delkezésre álló készpénzt, a befektetett eszközök és forgó-
eszközök értékét, a tervezett bevételi forrásokat: normatív
állami támogatás és hozzájárulást; közoktatási megállapo-
dás alapján járó kiegészítõ támogatást; egyházi kiegészítõ
támogatást; tandíjat; alapítványi támogatást; bankhitelt;
minden egyéb bevételt; bármilyen, a mûködéshez felhasz-
nálható tárgyi vagy pénzbeli juttatást, a tevékenységben
való ingyenes közremûködést), továbbá

b) a fenntartó által jóváhagyott egy évre szóló költség-
vetést (amely tartalmazza a mûködéshez szükséges befek-
tetett eszközök és forgóeszközök beszerzési értékét, a do-
logi és személyi kiadások összegét, utóbbiba beleértve az
alkalmazottak bérét, annak közterheit és a tanulói juttatá-
sok költségeit), valamint

c) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellá-
tásához szükséges fedezetet biztosítja.

A pénzügyi feltételek teljesítésének kimutatását az in-
tézmény egészére vonatkozóan kell elkészíteni (székhely-
re és valamennyi telephelyre vonatkozóan együttesen).

Ha a kérelmezõ a melléklet 1., 3., 4. pontja szerinti adat-
tartalmat nem igazolja, a kérelem elbírálásához a nyilván-
tartásba vételi engedélyrõl szóló határozat, a tulajdoni lap,
a használatbavételi engedély, a hatósági bizonyítvány vo-
natkozásában a nyilvántartást vezetõ szervet kell megke-
resni a jogosultságra vonatkozó adatok szolgáltatása vagy
igazolása iránt.”

8. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„8. Ha vitás, hogy az elõírt eszközök, felszerelések ren-
delkezésre állnak, közoktatási szakértõi tevékenység foly-
tatására jogosult szakértõ véleményét kell beszerezni.”

9. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„8. Ha vitás, hogy az elõírt eszközök, felszerelések ren-
delkezésre állnak, közoktatási szakértõi tevékenység foly-
tatására jogosult szakértõ véleményét kell beszerezni.”

10. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„11. Ha vitás, hogy az elõírt eszközök, felszerelések ren-
delkezésre állnak, közoktatási szakértõi tevékenység foly-
tatására jogosult szakértõ véleményét kell beszerezni.”

11. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„12. Ha vitás, hogy az elõírt eszközök, felszerelések
rendelkezésre állnak, közoktatási szakértõi tevékenység
folytatására jogosult szakértõ véleményét kell beszerez-
ni.”

12. számú melléklet a 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelet-
hez

[8. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet-
hez]

„Amennyiben a jelentkezést nem a közzétett jelentkezé-
si lapon nyújtották be, a kérelemben érintett középfokú is-
kola a felvételi eljáráshoz szükséges adatok öt munkana-
pon belüli pótlására felszólítja a kérelem benyújtóját.”

HATÁROZATOK

A Kormány 1190/2009. (XI. 30.) Korm. határozata
a Tempus Közalapítvány alapító okiratának

módosításáról

A Kormány a polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. §-ának (5) bekezdése és az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcso-
lódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. tör-
vény 1. §-ának (2) bekezdése alapján meghozza az alábbi
határozatát:

1. A Kormány
a) módosítja a Tempus Közalapítvány alapító okiratát

és elfogadja annak egységes szerkezetbe foglalt szöve-
gét;

b) felhatalmazza az oktatásért felelõs minisztert, hogy
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kor-
mány nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az ala-
pító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele
iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képvisele-
tében eljárjon.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: azonnal
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2. A közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt kö-
vetõen a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter, Miniszterelnö-
ki Hivatalt vezetõ miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedé-
sét követõen azonnal.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Az oktatási és kulturális miniszter 1/2009. (XI. 12.)
OKM határozata

az Európai Bizottság határozata idõpontjának
megállapításáról

A Magyar Közlöny 2008. december 19-i, 183. számá-
ban került kihirdetésre az elõadó-mûvészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény).
A Törvény 45. §-ának (3) bekezdése értelmében a kultúrá-
ért felelõs miniszter az Európai Bizottság határozata meg-
hozatala idõpontját – annak ismertté válását követõen ha-
ladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi ha-
tározattal állapítja meg. A Törvény 45. §-ának (2) bekez-
dése értelmében pedig a Törvény 48. §-a az Európai Bi-
zottság – a magyar elõadó-mûvészeti szervek támogatási
rendszerének jóváhagyására vonatkozó – határozatát
követõ 15. napon lép hatályba.

Az Európai Bizottság 2009. október 29-én arról tájékoz-
tatta a Magyar Felet, hogy a hatálybalépéshez szükséges
– a magyar elõadó-mûvészeti szervezetek támogatási
rendszerére vonatkozó – jóváhagyó határozat 2009.
október 28-án született meg.

A fentiekre tekintettel megállapítom, hogy az Európai
Bizottság – a magyar elõadó-mûvészeti szervezetek támo-
gatási rendszerére vonatkozó – jóváhagyó határozatának
idõpontja 2009. október 28-a, következésképpen az Euró-
pai Bizottság határozatának idõpontját követõ 15. nap,
2009. november 12-e.

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

A köztársasági elnök és a miniszterelnök
157/2009. (XI. 16.) KE–ME együttes

határozata
az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke

megbízatásának megszûnésérõl

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-
vény 37. § (2) bekezdése alapján megállapítjuk, hogy Maj-

tényi Lászlónak, az Országos Rádió és Televízió Testület
elnökének e megbízatása, lemondása miatt, 2009.
november 30-án megszûnik.

Budapest, 2009. november 6.

Sólyom László s. k., Bajnai Gordon s. k.,
köztársasági elnök miniszterelnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/01402/2008.

KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
közleménye

a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl*

A 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján e közle-
mény mellékleteként közzétesszük a nyilvános könyvtá-
rak jegyzékének összesített, javított változatát, amely te-
lepülésenként, betûrendben tartalmazza a könyvtár ne-
vét, címét, vezetõjét, fenntartóját és alaptevékenységét,
valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekó-
dot.

A jegyzéket a fenntartók által beküldött dokumentumok
alapján állítottuk össze.

Az összesített, aktuális jegyzék az Oktatási és Kulturális
Minisztérium honlapján megjelent 2009. október 2-án, az
alábbi elérhetõségen: http://www.okm.gov.hu/doc/Uplo-
ad/200911/konyvtarak_200910.pdf

Dr. Schneider Márta s. k.,
kulturális szakállamtitkár
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AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET KÖZLEMÉNYEI

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-TERVEZET

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdésének a) pontja
szerinti helyi és körzeti rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására

A Pályázati Felhívásban használt kifejezések megegyeznek a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
(a „Törvény”) 2. §-a, valamint a Pályázati Felhívás értelmezõ rendelkezései szerinti meghatározásokkal. A terminológiá-
kat a Törvényi jelentésükkel megegyezõ 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 kife-
jezéseket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) szerinti jelentésben használja.
A Pályázati Felhívás az „igazolás” és „valószínûsítés” meghatározásokat az ÁPF 56.4 pontja szerinti értelemben alkal-
mazza.
A Pályázati Felhívás szerinti üzleti és pénzügyi terv elkészítésével és benyújtandó dokumentumaival kapcsolatban a Pá-
lyázati Felhívás a magyar számviteli szabályok szóhasználatát követi.

Értelmezõ 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 3.4.1.1–3.4.1.2. szakaszai hatá-
rozzák meg. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlatot a Pályázati Felhívás 3.4.1.2. valamint az ÁPF 60.2. pontja
alapján a Testület indokolással ellátott határozatával visszautasítja, az a továbbiakban nem vesz részt a Pályázati Eljárás-
ban.

Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlat: „Alakilag érvényes az a Pályázati Ajánlat, amely az alaki érvényesség jelen Pályá-
zati Felhívás szerinti feltételeinek mindenben megfelel, és amelyet a Testület Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza szerint
alakilag érvényesként nyilvántartásba vesz.

Aktuális információk: az idõszerû, mindennapi tájékozódást elõsegítõ, közérdeklõdésre számot tartó hírek, adatok, isme-
retek, tájékoztatás.

ÁPF: a Mûvelõdési Közlöny XL. évfolyam 27. szám II. kötetében, az Országos Rádió és Televízió Testület által közzé-
tett Általános Pályázati Feltételek és annak módosításai. (Az ÁPF egységes szerkezetben a Testület honlapján, a
www.ortt.hu oldalon letölthetõ.)

Dtv: a mûsorterjesztés 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 rendelkezõ személy másik Pályázóban befolyásoló részesedéssel ren-
delkezik.

Hírmûsor: a Testület önálló hírmûsornak tekinti azokat a közérdeklõdésre számot tartó idõszerû országos és helyi, illet-
ve külföldi eseményekrõl (politika, kultúra, sport stb.) beszámoló, rövid közlésekbõl álló mûsorszámokat, amelyek al-
kalmasak arra, hogy az állampolgárok számára folyamatosan biztosítsák a társadalmi, politikai, gazdasági életben és a
nemzetközi eseményekben való eligazodásához szükséges közéleti információkat, azaz bemutassák, hozzáférhetõvé,
megismerhetõvé, ezáltal megítélhetõvé tegyék a társadalom egészére, de legalábbis széles rétegeire kiható problémákat.
Ismétlés: Korábban a mûsorban elhangzott rögzített hanganyag, amely külön technikai beavatkozás nélkül lejátszható,
tehát számítógéprõl kerül közlésre.

Kizárás: a Pályázati Felhívás 3.4.2.1–3.4.2.3 pontja szerinti esetekben a Testület kizárja a Pályázati Ajánlatot.
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Konzorciumi Pályázati Ajánlat: több vállalkozás együttesen benyújtott Pályázati Ajánlata. A konzorciumi tagok a Pá-
lyázati Ajánlathoz csatolt konzorciumi megállapodásban kötelezik magukat arra, hogy a Pályázati Eljárásban való nyer-
tességük esetén, a megállapodásban rögzített formájú gazdasági társaságot létrehozzák. A konzorciumi tagok kötelezett-
ségei a pályázati eljárásban és a szerzõdéskötés során egyetemlegesek.

Központi elem: a központi elemek azok a mûsorszámok, mûsorszám-típusok amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét al-
kotják, fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és csak a szerzõdés módosításával változtathatók.
Központi elemként megjelölhetõ akár a mûsorszám címe, rövid jellemzése, akár típusa pl. magazinmûsor, hírmûsor,
kívánságmûsor, riportmûsor, film, ismeretterjesztõ mûsor stb.

Minimális mûsorszolgáltatási díj: a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében rögzített – a Testület által megállapított –
érték, amelynél alacsonyabb Díjajánlatot a kereskedelmi Pályázati Ajánlat esetében Testület nem fogad be. A Minimális
Mûsorszolgáltatási Díjat el nem érõ Díjajánlatot tartalmazó kereskedelmi Pályázati Ajánlat Alakilag Érvénytelennek mi-
nõsül.

Mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: a mûsorszolgáltatás jellegzetes vonásainak, a mûsorszolgáltatást többi mû-
sorszolgáltatástól megkülönböztetõ sajátos arculatának rövid, szöveges összefoglalása.

Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: amennyiben a Pályázó vagy a Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállal-
kozás, amely a Pályázati Ajánlat benyújtásakor már legalább egy éve folyamatosan szolgáltat rádiómûsort.

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 idõtartama alatt azt a vállalkozást je-
lenti, aki, amely a Pályázati Felhívásra Pályázati Ajánlatot nyújtott be. Konzorciumi Pályázati Ajánlat esetén Pályázónak
tekintendõ a Konzorcium és a Konzorciumi Tagok.

Ptk: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. évi törvényt jelenti.

Speciális karakterisztika: speciális karakterisztikájú az a mûsorszolgáltatás, amely a mûsoridõ több, mint 30%-ában azo-
nos típusú, jellegû, tematikájú, vagy azonos célcsoportnak szóló, a speciális karakterisztikának megfelelõ mûsorszámo-
kat szolgáltat. Speciális karakterisztika lehet különösen: a vételkörzetben élõ nemzeti- etnikai kisebbségnek szóló mû-
sorszolgáltatás, vagy jelenleg az adott településen mûködõ mûsorszolgáltatóktól eltérõ zenei profil, vagy „hír és beszél-
getés” jelleg, vagy speciális, pontosan meghatározott célközönségnek szóló mûsorszolgáltatás, vagy többnyelvû mûsor-
szolgáltatás, vagy az adott város felsõfokú képzéséhez, annak intézményrendszeréhez kapcsolódó mûsorszolgáltatás,
vagy hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás. A speciális karakterisztika helyi közélettel foglalkozó, a helyi
mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámokkal nem valósítható meg.

Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt jelenti.

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 3.4.2.1–3.4.2.4. szakaszai szerint kizárt Ajánlatokat a Testület visszautasítja.
A visszautasított Ajánlat a további Pályázati Eljárásban nem vesz részt.
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I. FEJEZET:

MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁGOK PÁLYÁZTATÁSA
ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

1.1. A pályázat tárgya
1.1.1. A Testület a Törvény 41. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatai alapján pályázati felhívást (a további-
akban: “Pályázati Felhívás”) tesz közzé a felhívás 1. sz. melléklete szerinti rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságokra (a
továbbiakban: „Jogosultság”).

A Jogosultságok a Dtv. 38. § (2) bekezdésében a rádiómûsorok terjesztése digitális átállásának céldátumára tekintettel
2014. december 31. napjáig, vagy ugyanezen rendelkezésben rögzített együttes feltételek teljesülésétõl függõ hosszabb
idõtartamra, de legfeljebb 7 évre szólnak. Vételkörzet-bõvítés esetén a jogosultság a már korábban megszerzett
mûsorszolgáltatási jogosultság lejártáig érvényes.

1.1.2. A Mûsorszolgáltatónak a jelen Pályázati Felhívás szerint a Szerzõdésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a
Jogosultságának idõtartama alatt együttmûködik az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre tör-
ténõ átállás során felmerülõ mindennemû jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása tekintetében az eljáró
szervekkel.

1.1.3. A jelen Pályázati Felhívás tárgyát képezõ Jogosultságok alapján szolgáltatott mûsor terjesztéséhez rendelkezésre
álló, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „NHH”) által kidolgozott és a Testület által jóváhagyott frekvencia-
terveket az 1. számú melléklet tartalmazza. A Jogosultságokkal kapcsolatos, frekvenciákra vonatkozó adatok az
NHH-nál megtekinthetõk.

1.1.4. A pályázat tárgya magában foglalja a korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató vétel-
körzet-bõvítését, illetve földfelszíni hálózatba kapcsolódását.

1.1.5. A Pályázati Felhívásra az 1. sz. melléklet 1–3. és 5–8. sorszámú jogosultságaira érvényesen kereskedelmi, vagy
közmûsor-szolgáltató vagy nem nyereségérdekelt jellegû pályázati ajánlat is benyújtható. A Pályázati Felhívásra az
1. számú melléklet 4. jogosultsága tekintetében érvényesen kizárólag közmûsor-szolgáltató vagy nem nyereségérdekelt
jellegû pályázat nyújtható be.

1.1.6. Az általános jellegû pályázati ajánlatok mellett a Testület a Pályázati Felhívás 1. számú melléklet 1–4. sorszámú
jogosultságai tekintetében speciális karakterisztikájú pályázati ajánlatokat is befogad. Vételkörzet-bõvítésre, vagy háló-
zatba kapcsolódásra benyújtott Pályázati Ajánlat speciális karakterisztikával nem nyújtható be.

1.1.7. A Törvény 20. §-a alapján kiegészítõ mûsorszolgáltatás végzésére kizárólagosan a mûsorszolgáltató jogosult. A
mûsorszolgáltató értéknövelõ szolgáltatás végzésére jogosult, illetve harmadik személlyel arra szerzõdést köthet. Az ér-
téknövelõ szolgáltatás végzésének tartalmáról, a jogosultság feltételeirõl a Törvény 21. §-a rendelkezik.

1.2. A Pályázati Felhívás Célja
A jelen Pályázati Felhívás alapvetõ célja a helyi rádiós piac sokszínûségének megteremtése, az adott rádiós piacon még
jelen nem lévõ rádiók kialakításának megvalósítása.

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 eredõ vagy az
azzal kapcsolatos jogviták esetén a magyar jog az irányadó azzal, hogy a Pályázati Felhívásban, a Pályázati Ajánlatban,
valamint a Törvényben nem szereplõ 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
Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötéséig, vagy a Pályázati Eljárás Törvény 45. §-a szerinti, Testület által történõ ered-
ménytelenné nyilvánításáig tart. A jelen Pályázati Felhívással meghirdetett Pályázati Eljárás az ÁPF 49.1. pontja szerint
egyfordulós.

2.2. Eljárások a benyújtási határidõk elõtt
A Pályázó Pályázati Ajánlatát kizárólag saját ismeretei és döntése alapján teszi meg, jogot vagy igényt, a Testülettõl ka-
pott információkra, vagy azok hiányára nem alapíthat. A Testület ÁPF 41. pontja alapján adott válasza nem minõsül a
Pályázati Felhívás módosításának.

2.3. A Pályázati Felhívás
A Testület az 1. számú mellékletben feltüntetett Jogosultságok vonatkozásában a jelen Pályázati Felhívásban hirdet pá-
lyázatot. A Pályázat során az egyes eljárási cselekmények határidejére és határnapjára az 5.2. szakasz elõírásai
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 Pályáza-
ti 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 határidõk is e módosításnak megfelelõen változnak meg.
2.4.3. A Testület a Pályázati Eljárás folyamán a Pályázó tudomására hozott feltételeket egy alkalommal megváltoztathat-
ja úgy, hogy az egyes Pályázók javára ne jelentsen elõnyt.
2.4.4. A Pályázatok leadására nyitva álló határidõt csak egy ízben lehet meghosszabbítani. A Pályázat leadásának határ-
ideje legkésõbb az eredeti határidõt megelõzõ 15. napon – a Testület által hozzá fûzött indokolással – módosítható.
2.4.5. A Testület a pályáztatást egy alkalommal legfeljebb 90 napra jogosult felfüggeszteni. A Testület a felfüggesztésrõl
szóló – indokolással ellátott – döntését, a felfüggesztés idõtartamának pontos megjelölésével, a Közlönyben és két orszá-
gos napilapban teszi közzé. A Pályázati Felhívásban meghatározott és még le nem járt határidõk a felfüggesztés
idõtartamával meghosszabbodnak.

2.5. A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tervezete
A Jogosultságra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Szerzõdésnek, illetve vételkörzet-bõvítésre irányuló Pályázati Ajánlat
esetén a Szerzõdésmódosításnak a 2. és 2/A. számú melléklet szerinti tervezete a jelen Pályázati Felhívás része. A Pá-
lyázni kívánók és Pályázók a Szerzõdés tervezetére észrevételt vagy módosítási indítványt nem tehetnek. A Jogosultság-
ra vonatkozó Szerzõdés végleges szövege a Szerzõdés 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, az ÁPF. illetve a jelen Pályázati Felhívás
rendelkezései nem zárnak ki a Jogosultság megszerzésébõl, illetve aki e jogforrások elõírásainak megfelel. Ha a Pályázó
az említett rendelkezésekbe ütközik, a Testület Pályázati Ajánlatát Alakilag Érvénytelennek minõsíti és visszautasítja.
2.6.2. Az ÁPF 25. pont alapján – az ÁPF 37. pontra is figyelemmel – Alakilag Érvénytelen annak a Pályázónak az ajánla-
ta, aki a Pályázat benyújtásakor, elbírálásakor, a szerzõdéskötéskor vagy ezen idõpontok közötti idõtartamban bármikor
a Törvény, az ÁPF valamint a Pályázati Felhívás feltételeinek nem felel meg. Ez esetben a Testület a Pályázó ajánlatát
visszautasítja, illetve a Szerzõdés megkötését megtagadja.

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. számú mellékletben meghatározott minimális mûsorszolgáltatási 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.].
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2.7.4. A Pályázó a Pályázati Díj megfizetésekor köteles megjelölni, hogy a Pályázati Díj melyik Jogosultságra vonatko-
zik. Amennyiben ugyanazon Pályázó több Jogosultságra Pályázati Ajánlatot nyújt be, a Pályázó köteles külön-külön va-
lamennyi Pályázati Díjat megfizetni annak megjelölésével, hogy az egyes Pályázati Díjak melyik Jogosultságra
vonatkoznak.
2.7.5. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó kizárólag a teljes összegnek a Testület a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01400843 számú számlájára, forintban történõ átutalásával teljesítheti.
2.7.6. A Pályázati Díj megfizetését a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártáig kell teljesíteni. Az ÁPF 56.4.6.
pontja alapján a Pályázati Díj megfizetése akkor és azon idõpontban minõsül 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 meg-
fizetését követõ 8 napon belül a Testület a befizetésrõl a Pályázónak számlát küld.
2.7.7. A pályázati díj befizetésérõl szóló banki igazolást a Pályázó köteles a Pályázatához mellékelni. Alakilag Érvényte-
lennek minõsül a Pályázati Ajánlat, ha a Pályázó az átutalásról szóló átutalási megbízást nem csatolta az ajánlatához.
2.7.8. A Törvény 99. § (4) bekezdése szerint a Pályázati Díj 2.7.2–2.7.8. pont szerinti meg nem fizetése a Pályázati Aján-
lat 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 követõ 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 kézhez-
vételét követõ 30 napon belül visszajár, ha a Pályázó a Pályázati Díj befizetését követõen nem nyújt be Pályázati
Ajánlatot.
2.7.12. A befizetett Pályázati Díj teljes összege a Pályázónak visszajár amennyiben a Pályázó benyújtott Pályázati Aján-
latát a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ 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 Szerzõdést a 4.1.5. vagy 4.1.6. szakasz szerint nem köti meg.
2.7.14. A Pályázó nyertessége esetén a pályázati díj 80%-a a mûsorszolgáltatási díj összegébe beszámít.
2.7.15. Amennyiben a Pályázó közmûsor-szolgáltató vagy nem nyereségérdekelt jelleggel nyeri el a jogosultságot a Pá-
lyázati Díj 80%-a az óvadéki összegbe beszámít, vagy bankgarancia esetén visszajár.

2.8. A Pályázati Ajánlat
2.8.1. Egy Jogosultságra egy Pályázó csak egy Pályázati Ajánlatot nyújthat be. Amennyiben egy Pályázó egy Jogosult-
ságra több Pályázati Ajánlatot nyújt be, mindegyik Pályázati Ajánlata Alakilag Érvénytelennek minõsül, és a Testület azt
visszautasítja.
2.8.2. A Vagylagos Pályázati Ajánlat Alakilag Érvénytelen. Amennyiben a Pályázó több, a Pályázati Felhívás szerinti jo-
gosultságra 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 Pá-
lyázati Felhívásban meghirdetett Jogosultság elnyerését, Pályázati Ajánlatot abban az esetben nyújthat be, ha Ajánlata
részeként joghatályos nyilatkozatában kijelenti, hogy nyertessé nyilvánítása esetén a Szerzõdés megkötésének idõpont-
jától a már meglévõ Mûsorszolgáltatási Jogosultságáról visszavonhatatlanul, minden további feltétel és igény nélkül le-
mond, illetve a Testülethez benyújtott Szerzõdés megkötésére vonatkozó már meglévõ igényét feltétel nélkül visszavon-
ja, vagy kötelezettséget vállal arra, hogy a Testülettel meglévõ Szerzõdését közös megegyezéssel megszünteteti.
2.8.4. Több vállalkozás együtt is nyújthat be Ajánlatot, amelynek meg kell felelnie a konkrét pályázathoz jogszabályok-
ban elõírt formáknak. Ezek a Pályázók Konzorciumot alkotnak. A Konzorciumban a Pályázók kötelezettségei a pályáza-
ti eljárásban és a szerzõdéskötés során egyetemlegesek. A Törvénynek az összeférhetetlenséggel és tulajdoni korlátozá-
sokkal kapcsolatos elõírásait valamennyi Konzorciumi Tagra alkalmazni kell.
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.
2.8.6. A Pályázati Ajánlat úgy minõsül, mintha azt a Pályázó a 2. számú melléklet szerinti Mûsorszolgáltatási Szerzõdés
illetve vételkörzet-bõvítésre benyújtott pályázati ajánlat esetén a felhívás 2/A számú melléklete szerinti Szerzõdésmódo-
sítás szövegére tette volna.

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
szerint hozza nyilvánosságra.
2.9.2. A Pályázó a Pályázati Ajánlat benyújtásának tényével a Törvény 96. § (4) bekezdésének rendelkezéseit magára
nézve is kötelezõnek ismeri el.
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2.10. Ajánlati Kötöttség
2.10.1. A Pályázó Pályázati Ajánlatához a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártától a 2.10.2–2.10.5. szaka-
szok szerint kötve van (ÁPF 11.).

2.10.2. A Testület döntése alapján a Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik, 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 megszûnik:
2.10.3.1. ha a Testület a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy ha a Testület nem a Pályázót nyilvánította a Pá-
lyázat nyertesévé vagy második helyezettjévé, az errõl szóló döntés napján, vagy
2.10.3.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerzõdést megkötik, a szerzõdéskötés napján; vagy
2.10.3.3. ha a Testület a 3.4.4. szakasz alapján a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy a Szerzõdést a második
helyezettel köti meg, az errõl szóló döntés napján.

2.10.3.4. A Pályázati Ajánlatok értékelése alapján a második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik:
2.10.3.4.1. ha a Testület és a második helyezett Pályázó a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést megkötik a szerzõdéskötés
napján; vagy
2.10.3.4.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerzõdést megkötik.

2.10.4. Amennyiben a Szerzõdés valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának idõpontjától számított 45 nap elteltével
nem jön létre, úgy a nyertes és a második helyezett Pályázó Pályázati Ajánlatát – az Ajánlati Kötöttség visszavonásához
fûzõdõ joghátrányok beállta nélkül – a Testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával visszavonhatja. Ebben az esetben a
Pályázó Ajánlati Kötöttsége e nyilatkozat Testület általi kézhezvétele napján megszûnik, és ugyanezen idõponttól a Tes-
tület a visszavont Pályázati Ajánlatot nem veszi figyelembe. Az elõbbiekkel összefüggésben azonban mind a nyertes,
mind a második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának
idõpontjától számított 120 nap elteltével.

2.10.5. Az Ajánlati Kötöttség a fenti megszûnési idõpontok közül az adott esetre vonatkozó korábbi idõpontban szûnik
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. Alapvetõ adatok
A Pályázó a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerint köteles megadni a tervezett mûsorszolgáltatás és a Pályázó
alapvetõ adatait [Törvény 96. § (1) bek. e) pont].

2.11.2. A Mûsorszolgáltatási Díj és a Mûsorszolgáltatási Díjajánlat
2.11.2.1. A Jogosultságért a Törvény 90. § (3) bekezdése alapján mûsorszolgáltatási díj (a továbbiakban: „Díj”) fizeten-
dõ. A mûsorszolgáltatási díjat áfa terheli.
2.11.2.2. A Pályázati Felhívás szerinti Jogosultságok mûsorszolgáltatási díjának legalacsonyabb mértékét az 1. számú
melléklet határozza meg.
2.11.2.3. A Pályázó a Pályázati Ajánlattal érintett Jogosultság teljes idõtartama tekintetében köteles ajánlatot tenni a Mû-
sorszolgáltatási Díj mértékére. A Mûsorszolgáltatási Díj összegére vonatkozó ajánlat kizárólag készpénzben és
forintban tehetõ meg.
2.11.2.4. Alakilag Érvénytelennek minõsül annak a Pályázónak az ajánlata, aki kereskedelmi jelleggel nyújtott be Pályá-
zati Ajánlatot és az egyes jogosultságokra az 1. sz. mellékletben megállapított minimális Mûsorszolgáltatási Díjnál ala-
csonyabb összegû Díjra tesz ajánlatot, vagy nem tesz ajánlatot Mûsorszolgáltatási Díj fizetésére, illetve a megajánlott
Mûsorszolgáltatási Díj mértékét más Pályázó által ajánlott Mûsorszolgáltatási Díj mértékétõl teszi függõvé.
2.11.2.5. A Jogosultságokra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Díjnak az 1. számú melléklet szerinti legkisebb mértéke alatt
az érintett Jogosultság kereskedelmi jelleggel nem ítélhetõ oda [Törvény 95. § (7) bek.].
2.11.2.6. A Mûsorszolgáltatási Díj összege évente a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfe-
lelõ arányban növekszik.
2.11.2.7. A Mûsorszolgáltatási Díj összege a szerzõdéskötéskor megállapított mérték alá nem csökkenhet.
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2.11.2.8. Amennyiben a Pályázó közmûsor-szolgáltatói, vagy nem nyereségérdekelt formában nyújtja be Ajánlatát, a
mûsorszolgáltatási díj éves mértékére érvényesen nem tehet ajánlatot.
2.11.2.9. Vételkörzet-bõvítés esetén a Pályázó által az 1. számú mellékletre tekintettel ajánlott nettó mûsorszolgáltatási
díj, a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató eredeti mûsorszolgáltatási díjának
aktuális évi nettó összegéhez adódik hozzá.

2.11.3. Mûszaki feltételek
2.11.3.1. A Pályázó köteles a mûsorszolgáltatás mûszaki feltételeire vonatkozó mindazon adatot igazolni vagy valószí-
nûsíteni, amelyek alátámasztják azt, és egyben feltételei annak, hogy a Pályázó a Pályázati Ajánlata szerinti Jogosultság
mûsorszolgáltatását annak teljes idõtartama alatt magas színvonalon fenn tudja tartani [ÁPF 56.4.1. a) pont].
2.11.3.2. A pályázó köteles ismertetni a tervezett mûsorszolgáltatás rendszertechnikai tervét és rövid mûszaki koncepci-
óját. Köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy a mûszaki felszerelése megfelel a hazai vagy a nemzetközi szabványoknak.
2.11.3.3. A pályázó köteles ismertetni és megadni a mûsor készítéséhez felhasználni kívánt mûszaki berendezéseket,
azok alapvetõ mûszaki jellemzõit. Ezen belül külön kell bemutatni az alapvetõ stúdió berendezések, a helyszíni mûsor-
készítés, valamint a helyszínek és a stúdió közötti átviteli eszközök típusjellemzõit.
2.11.3.4. Ha a pályázó maga kívánja a mûsort szétosztani, illetve maga végzi a mûsorszórást, akkor a szétosztáshoz, illet-
ve a szóráshoz szükséges berendezések típusleírását, alapvetõ mûszaki jellemzõit is ismertetnie kell.
2.11.3.5. Hálózatba kapcsolódásra, vagy vételkörzet-bõvítésre irányuló pályázati ajánlat esetén a pályázó köteles bemu-
tatni az összekapcsolódás technikai kivitelezését.

2.11.4. A mûsorszolgáltatás mûsorideje és mûsorterve
2.11.4.1. Pályázati ajánlat érvényesen kizárólag 24 órás mûsoridõre tehetõ.
2.11.4.2. A Testület a Pályázó által benyújtott mûsorterv alapján tájékozódni kíván arról, hogy a tervezett mûsorszolgál-
tatás alkalmas-e a Pályázati Felhívás 1.2. szakaszában meghatározott Pályázati Cél elérésére.
A Pályázó Pályázati Ajánlatában köteles kitérni arra, hogy a tervezett mûsorszolgáltatása hogyan, és a mûsorterv mely
mûsorszámaival/mûsorelemeivel valósítja meg és szolgálja a Pályázati Felhívás 1.2. szakasza szerint meghatározott
célját.
2.11.4.3. A Pályázó a mûsortervet oly módon köteles kialakítani, hogy azokon keresztül a Pályázat 1.2. pontjában meg-
határozott Pályázati Cél érvényesülhessen.
2.11.4.4. A Pályázó Pályázati Ajánlatában a 2.11.4.1. szakasszal összefüggésben köteles bemutatni az Ajánlata szerinti
Jogosultság mûsorszolgáltatására vonatkozó tervezett mûsorkoncepciót, mûsorterve elveit.
2.11.4.5. A Pályázatnak a 3. számú melléklet szerint megadott szerkezetben tartalmaznia kell a szolgáltatni kívánt mû-
sor fõ jellemzõit, a tervezett napi minimum mûsoridõt és adásidõt óraszámban, a napi mûsoridõ kezdetének és végé-
nek meghatározását. A Pályázó ezen kívül köteles bemutatni a mûsorszerkezetét és a részletes mûsortervét [Törvény
96. § (1) bek. f) pont].
2.11.4.6. A Pályázó köteles ismertetni az egyes mûsorszámok rövid jellemzését.
2.11.4.7. Amennyiben a Pályázó Pályázati Ajánlatát speciális karakterisztikával nyújtotta be, részletesen ismertetnie kell
a speciális karakterisztika jellegét, annak az adott településen való megalapozottságát, szükségességét, célközönségét. A
Pályázati Ajánlat abban az esetben minõsíthetõ speciális karakterisztikájúnak, amennyiben a Pályázó vállalja, hogy mû-
sortervében a heti teljes mûsoridõ legalább 30%-t kitevõen ezen karakterisztikának megfelelõ mûsorszámokat sugároz.
Speciális karakterisztikájú Pályázati Ajánlatban meg kell jelölni a speciális karakterisztikát megvalósító mûsorszámo-
kat. Amennyiben a Pályázó speciális karakterisztikára vonatkozó ajánlatot tesz, tudomásul veszi, hogy a Testület a pá-
lyázatát ennek értelmében fogja elbírálni. A speciális karakterisztika helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi
életet bemutató, segítõ mûsorszámokkal nem valósítható meg.
2.11.4.8. Vételkörzet-bõvítés esetén a pályázati ajánlat úgy minõsül, hogy azt a pályázó az eredeti, jogosultságának hatá-
lyos mûsortervével és az abban lévõ, ahhoz kapcsolódó hatályos és érvényes dokumentumokkal, nyilatkozatokkal nyújt-
ja be. Ennek megfelelõen, vételkörzet-bõvítésre irányuló ajánlat esetén nem lehet érvényesen új, az eredeti jogosultság
mûsortervétõl eltérõ mûsortervet benyújtani.
2.11.4.9. Amennyiben a Pályázó eredeti jogosultságának hatályos mûsorterve nem tartalmaz valamely, jelen pályázati
felhívás szerint a pályázati ajánlat értékeléséhez szükséges adatot, a Pályázó e tekintetben köteles az eredeti mûsorterv-
vel összhangban lévõ adatok vonatkozásában nyilatkozatot tenni.
2.11.4.10. A Pályázó által a mûsorterv bemutatásánál megadott napi, heti adatoknak egymással összhangban kell
állniuk.
2.11.4.11. A hálózatba kapcsolódó jogosultságra pályázó a 2.11.4.4–2.11.4.6. pontban meghatározottakat a saját és a há-
lózatos mûsorszolgáltatás idõtartamára vonatkozóan is köteles benyújtani. Hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatásra
irányuló pályázat esetén a pályázati ajánlatban a napi mûsoridõ, adásidõ idõtartamát összességében valamint a hálózatos
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és saját mûsoridõ/adásidõ tekintetében elkülönítve is fel kell tüntetni. Hálózatba kapcsolódás esetén a mûsorszolgáltatás
napi teljes adásideje a hálózatos és a saját adásidõ összessége, a mûsorszolgáltatás napi teljes mûsorideje a hálózatos és a
saját mûsoridõ összessége.

2.11.5. Mûsorszolgáltatási Tapasztalat:
A Pályázó köteles a mûsorszolgáltatásban 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 – elsõsorban a 6. számú mellékletben szereplõ táblázat alapján – tájékozódni kíván arról, hogy a pá-
lyázó hogyan kívánja a mûsorszolgáltatást mûködtetni, meg kíván gyõzõdni arról, hogy a pályázónak az ilyen mûködte-
tésre 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 valószínûsítenie, hogy a mûsorszolgálta-
tás 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-bõvítés esetén, a vételkörzet-bõvítés 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 kiegészítõ információ formájában ismertetni üzleti
modelljét és az annak alapjául szolgáló feltételezéseket. Pénzügyi elõrejelzései benyújtásakor a pályázó sorolja fel
összes olyan feltételezését, amelyet üzleti terve elkészítéséhez felhasznált.
A Testület elfogadja, hogy a jövõbeli piaci feltételezésekre vonatkozóan az egyes pályázók különbözõ feltételezésekbõl
indulnak ki, azonban a Testület szeretné megítélni azt, hogy a pályázó alaposan megfontolta saját feltételezéseit, azok
összhangban vannak saját bevételi és költség elõirányzataival, és általában hitelesek a piaci helyzetrõl és viselkedésrõl
rendelkezésre álló információk alapján. Ha a pályázó kereskedelmi ügynökségektõl, tanácsadóktól stb. szerzett be
információkat, nevezze meg forrásait.
Vételkörzet-bõvítés esetén a bõvítés által kialakuló, teljes mûsorszolgáltatási 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 következõ 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 üzlet-
politikai 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 adóberendezése-
ket, a mûsorelosztó rendszereket, a stúdió berendezéseket, a jármûveket valamint a saját elõállítású és vásárolt, a mérleg-
ben aktivált egyéb tárgyi és immateriális eszközöket, stb. A fenti tételeket ésszerû 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 kiegészítõ mellékleteit (együttesen „éves
pénzügyi beszámoló”, illetve „évközi pénzügyi beszámoló”) a könyvvizsgálói jelentéssel (amennyiben ennek elkészíté-
sét más jogszabály elõírja) 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 megoldáso-
kat, amelyekkel üzleti és pénzügyi terve feltételezéseinek teljesülését valószínûsíteni tudja (pl. tõke, tõkeemelés, hitel,
garanciavállalás, tulajdonosi finanszírozás stb.), és jelezze, hogy az egyes finanszírozási megoldásokat mely mellékle-
tekben hol tünteti fel [ÁPF 56.4.3. g) pont].

2.11.7. A mûködési költségek biztosítása
2.11.7.1. A Pályázó köteles igazolni, hogy a mûsorszolgáltatáshoz szükséges mûködési költségek meghatározott össze-
ge a rendelkezésére áll [Törvény 91. § (3) bek. b) pont, 96. § (1) bek. i) pont, ÁPF 56.4.4]. Ennek keretében bankigazo-
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lással bizonyítania kell, hogy a mûködés elsõ három hónapjára szükséges forrásokat – reklámbevétel nélkül – elkülöní-
tett bankszámlán a pályázati ajánlat benyújtását megelõzõen elhelyezte.
2.11.7.2. A háromhavi mûködési költség kiszámításánál az üzleti-pénzügyi terv szerinti, abból levezethetõ, a mûködés
elsõ egész évére számított költség negyedét kell figyelembe venni. A Testület elfogad minden olyan bankszámlán elhe-
lyezett összegrõl becsatolt bankigazolást, amelybõl kétséget kizáróan kiderül, hogy az adott összeg, egy – a pályázati fel-
hívásban meghatározott – speciális célra való felhasználásra szól. Vételkörzet-bõvítés esetén, a bõvített vételkörzet mû-
ködési költségeinek tekintetében kell igazolni a mûködés elsõ három hónapjára szükséges források rendelkezésre
állását.

2.12. A KÖZMÛSOR-SZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

2.12.1. Nem nyerhet el közmûsor-szolgáltatási jogosultságot az a Pályázó, aki az ORTT felé tartozással rendelkezik.
2.12.2. A közmûsor-szolgáltatási jogosultság elnyerésére irányuló Pályázati Ajánlathoz csatolni kell:
2.12.2.1. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó törvényi, valamint a Pályázati Felhí-
vásban foglalt kötelezettségeket ismeri és vállalja;
2.12.2.2. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat
szolgáltat;
2.12.2.3. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy legalább heti 14 óra saját készítésû mûsort szolgáltat;
2.12.2.4. a Törvénynek, valamint a Pályázati Felhívás 2.12.3 pontjának megfelelõ Mûsorszolgáltatási Szabályzatot.
2.12.3. A Pályázó Mûsorszolgáltatási Szabályzatának tartalmaznia kell a részletes mûsorstruktúrát, megjelölve, hogy
melyek azok a mûsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta kritériumának. Amennyi-
ben a képújságban szereplõ elemek is közszolgálati mûsorszámként szerepelnek, akkor a képújságot elemeire bontva, az
azon belüli közszolgálati mûsorszámokat, tartalmakat százalékosan fel kell tüntetni.
2.12.5. Ha az értékelés során a Testület döntése szerint a pályázati ajánlat a Törvény és a Pályázati Felhívás alapján nem
felel meg a közmûsor-szolgáltatás feltételeinek, a pályázati ajánlat érvénytelen és azt a Testület visszautasítja

2.13. A NEM NYERESÉGÉRDEKELT MÛSORSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

2.13.1. A nem nyereségérdekeltség feltételei tárgyában kiadott és az 1357/2006. (VI. 14.) számú határozattal módosított
1069/2001. (VII. 24.) számú ORTT határozatot (lásd egységes szerkezetben a 7. számú mellékletben) e fejezet vonatko-
zásában a pályázatra irányadó szabálynak kell tekinteni.
2.13.2. A pályázó akkor minõsíthetõ nem nyereségérdekeltté, ha a pályázónak, illetve konzorciumi pályázó esetén az ab-
ban részt vevõ tagoknak mûsorszolgáltatási díjtartozása a Testület felé nem áll fenn.
2.13.3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra vonatkozó pályázati ajánlatban a pályázó a mûsorszolgáltatási díj
éves mértékére nem tehet ajánlatot.
2.13.4. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a 2.13.1. szakasz-
ban megjelölt ORTT határozat:
1.a. pontja szerinti célok, illetve célcsoportok egyikének megjelölését,
1.b. értelmében tett kötelezettségvállaló nyilatkozatot,
2.3.a. pont szerinti nyilatkozatot,
2.3.b. pontja szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat és az
2.3.c. pont szerinti, a mellékletben található nyomtatványt kitöltve.
2.13.5. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmi kérdésekben a jelen pályá-
zati feltételek 2.13.1. pontjában foglaltaknak és az 1357/2006. (VI. 14.) számú ORTT határozat rendelkezéseinek is
maradéktalanul meg kell felelnie.
2.13.6. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra benyújtott pályázati ajánlatban az 1357/2006. (VI. 14.) számú ORTT
határozat 2.3.a. pontja szerinti nyilatkozatot a jogosultság teljes idõtartamára nézve kell megtenni.
2.13.7. Ha a pályázati ajánlat nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatási jogosultságra irányul és a Testület döntése sze-
rint a nem nyereségérdekeltség feltételeinek nem felel meg az értékelés során, a pályázati ajánlat érvénytelen és azt a
Testület visszautasítja
2.13.8. A pályázó a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatában a jelen fejezetben megje-
lölt valamennyi dokumentumot és kötelezõ erejû nyilatkozatot különálló mellékletként köteles csatolni.
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2.13.9. Amennyiben a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató megszegi a Törvényben, a mûsorszolgáltatási szerzõdés-
ben rá vonatkozó szabályokat, akkor a Testület kimondhatja, hogy a mûsorszolgáltató nem nyereségérdekelt minõségét
elvesztette, és egyúttal felmondja a mûsorszolgáltatási szerzõdést.

2.14. A VÉTELKÖRZET-BÕVÍTÉS PÁLYÁZATI FELTÉTELEI

2.14.1. Az ORTT 766/2004. (VI. 15.) számú a földfelszíni mûsorszóró rendszer révén végzett mûsorszolgáltatás vétel-
körzet-bõvítésének fogalmáról és az ahhoz kapcsolódó eljárásról szóló határozatát (lásd: egységes szerkezetben a pályá-
zati felhívás 9. számú mellékletében) e fejezet vonatkozásában a pályázatra irányadó szabálynak kell tekinteni.
2.14.2. A pályázó akkor nyújthat be érvényesen vételkörzet-bõvítésre irányuló ajánlatot, amennyiben
1. az eljárás tárgyát képezõ, meglévõ mûsorszolgáltatási jogosultságának vételkörzete és a pályázati felhívás 1. számú
mellékletében megjelölt sztereo vételkörzetek szomszédosak egymással, és az eredeti, valamint a bõvítésre szolgáló vé-
telkörzet legfeljebb 40 km-re van egymástól, valamint
2. az állásfoglalásban meghatározott vételkörzet-bõvítés fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel, és
3. a pályázati ajánlathoz kötelezõen csatolandó dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a kérdéses, és jelen pályázati
felhívás 9. számú mellékletét képezõ állásfoglalás tartalmát ismeri és elfogadja, valamint
4. nyertessége esetén a szükséges, jelen pályázati felhívás 2/A mellékleteként szereplõ szerzõdésmódosításhoz hozzájá-
rul.
2.14.3. A vételkörzet-bõvítéssel meghirdetett jogosultságra vonatkozó és a Pályázó által az 1. számú mellékletre tekin-
tettel ajánlott nettó mûsorszolgáltatási díj, a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató
eredeti mûsorszolgáltatási díjának aktuális évi nettó összegéhez adódik hozzá. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó szer-
zõdésmódosítás hatálybalépésével ez az új mûsorszolgáltatási díj képezi a szerzõdést biztosító mellékkötelezettség és a
kötbér számítási alapját.
2.14.4. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a 2.14. pontban megjelölt és a pályázati
felhívás 9. számú mellékleteként csatolt ORTT állásfoglalás által megkívánt nyilatkozatokat, megjelöléseket és
dokumentumokat.
2.14.5. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó pályázati ajánlatnak a 8.1. pontban megjelölt és a pályázati felhívás 9. számú
mellékleteként csatolt ORTT állásfoglaláson kívül, a pályázati felhívás minden olyan pontjának meg kell felelnie, amely
jellegébõl következõen a vételkörzet-bõvítéssel pályázó ajánlatnak tartalmaznia kell.
2.14.6. A vételkörzet-bõvítéssel nem jön létre új jogosultság. A kibõvített vételkörzetû jogosultság érvényességi ideje
nem változik. A vételkörzet-bõvítéssel nyertessé nyilvánított mûsorszolgáltatónak, a kibõvített vételkörzetben a koráb-
ban szerzett jogosultságon hatályos mûsorterv szerinti mûsort kell sugároznia.
2.14.7. Érvényes pályázati ajánlatot csak az nyújthat be, akinek az eljárás tárgyát képezõ, pályázati felhívás szerinti sztereo
vételkörzete szomszédos az általa megpályázott vételkörzettel. Jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében szereplõ
egyes mûsorszolgáltatási jogosultságok tekintetében szomszédosnak tekintendõ sztereo vételkörzeteket az 1. számú
melléklet tartalmazza.
2.13.8. Amennyiben a pályázati ajánlat vételkörzet-bõvítésre irányul és a Testület döntése szerint a vételkörzet-bõvítés
feltételeinek nem felel meg az értékelés során, a pályázati ajánlat érvénytelen és azt a Testület visszautasítja.
2.13.9. A pályázó a vételkörzet-bõvítésre irányuló mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatban a jelen fejezetben
illetve a pályázati felhívás 9. számú mellékleteként csatolt állásfoglalásban megjelölt valamennyi dokumentumot, köte-
lezõ erejû nyilatkozatot különálló mellékletként köteles csatolni.
2.13.10. Vételkörzet-bõvítés céljával pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató érvényes ajánlatot a 9. számú mel-
lékletben meghatározott feltételekkel nyújthat be.

2.15. A HÁLÓZATBA KAPCSOLÓDÓ MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁGRA IRÁNYULÓ
PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

2.15.1. Jelen pályázati felhívás lehetõvé teszi, hogy a pályázó olyan mûsorstruktúrával is benyújthasson pályázatot,
amelyben saját mûsorszolgáltatása mellett hálózatos mûsorszolgáltatás formájában más mûsorszolgáltatás is helyet kap.
Hálózatos mûsorszolgáltatóként csak olyan – a pályázóval azonos típusú (rádió) – mûsorszolgáltató jelölhetõ meg,
amelynek nem áll fenn tartozása az ORTT felé, s a Testület nem alkalmazott vele szemben a mûsorszolgáltatási szerzõ-
dés, vagy az Rttv. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetést.
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2.15.2. Hálózatba kapcsolódásra irányuló pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a:
– a hálózatos mûsorszolgáltató nevét,
– a pályázó és a hálózatos mûsorszolgáltató közös kérelmét a hálózatba kapcsolódásra,
– valamint a hálózatos mûsorszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó szerzõdés-

módosításhoz hozzájárul.
2.15.3. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a saját és a hálózatos mûsoridõ sugárzásának idejét, valamint
idõtartamát.
2.15.4. A pályázati ajánlatban a leendõ hálózatos mûsorszolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a hálózatba kapcso-
lódás következtében az Rttv. tulajdoni szabályait, így különösen az Rttv. VIII. fejezetében foglaltakat nem sérti.
2.15.5. Amennyiben a pályázó közmûsor-szolgáltatóként, vagy nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóként nyújtja be a
pályázati ajánlatát, a közmûsor-szolgáltatókra, illetve nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra vonatkozó feltételek-
nek saját mûsorideje tekintetében önmagában is meg kell felelnie.
2.15.6. A pályázó nem nyújthat be érvényesen hálózatba kapcsolódásra irányuló ajánlatot, amennyiben a hálózatos mû-
sorszolgáltató vételkörzete és a megszerezni kívánt mûsorszolgáltatási jogosultság vételkörzete legalább 20%-ban fedi
egymás.
2.15.7. 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 határidõ lejártát követõ hatvan (60) napon belül a Törvény 46. § szerint
rögzített módon bírálja el. A Pályázati Ajánlatok elbírálásában az ÁPF 63.3. szakasza szerinti személy nem mûködhet
közre. A Pályázati Ajánlatok elbírálását követõen a Testület a Pályázati Ajánlatok közötti választással dönt a pályázat
nyertesérõl.

3.2. Felvilágosítás kérése
A Testület a pályázóktól az esélyegyenlõség elvének sérelme nélkül felvilágosítást kérhet annak érdekében, hogy a pá-
lyázatok értékelése, összehasonlítása jobban elvégezhetõ 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, egyidejûleg megjelölve a hiánypótlás szempontjait és
módjait. Valamely hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumnak – értelemszerûen – 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 tarto-
zik benyújtani. A határidõ jogvesztõ, elmulasztása esetén a Testület a Pályázati Ajánlatot visszautasítja. Nincs helye hi-
ánypótlásnak a 3.4.1.1. a)–f) pontok, és a 3.4.3.1.1–3.4.3.1.3. 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 elõször azok Alaki Érvényességét vizsgálja.
3.4.1.1. Alakilag Érvénytelen a Pályázati Ajánlat ha
a) az Ajánlatot a Pályázati Felhívásban meghatározott, illetve meghosszabbított határidõ után, vagy nem a megjelölt he-
lyen, vagy nem a 3.4.5.4. szakasz szerint személyesen, vagy meghatalmazott útján illetve nem az elõírt csomagolásban
nyújtották be, (ez alól kivétel, ha a Pályázati Ajánlat eredeti példányát tartalmazó csomagban nem került elhelyezésre az
elektronikus formájú pályázati ajánlat),
b) A Pályázati Ajánlat nem felel meg a Felhívás 1.1.4–1.1.6. szakaszának,
c) a Pályázó a Pályázati Felhívás 2.6.1–2.6.2. 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 megfelelõen teljesítette,
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e) A Pályázó a Pályázati Felhívás 2.8.1–2.8.4. szakaszai szerinti elvárásokat, feltételeket nem, vagy nem megfelelõen
teljesítette,
f) nem 24 órás mûsorszolgáltatásra nyújtották be,
g) közmûsor-szolgáltatói jelleggel nyújtották be, ennek ellenére nem felel meg a 2.12. pont szerint a közmûsor-szolgálta-
tás feltételeinek,
h) nem nyereségérdekelt jogosultságra nyújtották be, ennek ellenére nem felel meg a 2.13. pont szerint a nem nyereségér-
dekelt mûsorszolgáltatás feltételeinek;
i) vétel-körzet bõvítés céljából nyújtották be, ennek ellenére nem felel meg a 2.14. pont és a 9. számú melléklet szerinti
vételkörzet-bõvítés feltételeinek;
j) hálózatba kapcsolódásra nyújtották be, ennek ellenére nem felel meg a 2.15. szakasz szerint a hálózatba kapcsolódásra
vonatkozó feltételeknek.
k) speciális karakterisztikával nyújtották be, ennek ellenére a Pályázati Ajánlat nem felel meg a Pályázati Felhívásban,
így különösen az Értelmezõ rendelkezésekben és a 2.11.4.7. szakaszban elõírt követelményeknek.

A 3.4.1.2. A 3.4.1.1. a)–f) szakaszok esetében hiánypótlásnak helye nincs. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlato-
kat a Testület indokolással ellátott határozatával visszautasítja. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlat a továbbiak-
ban nem vesz részt a Pályázati Eljárásban.
3.4.1.3. Az Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlatokat a Testület nyilvántartásba veszi, és errõl a Pályázati Ajánlat benyúj-
tóját 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 pályázta-
tás tisztaságát vagy az ahhoz fûzõdõ 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 Tes-
tület megítélése szerint a piaci körülményekre vonatkozóan helytelen, nem megalapozott feltételezésekbõl indul ki, illet-
ve amelynek üzleti és pénzügyit terve nincs összhangban saját bevételi és költség elõirányzataival.
3.4.2.3. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amely nem felel meg a Pályázati Felhívás 1.2. szakasz sze-
rint meghatározott céljának.
3.4.2.4. 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 kizá-
rásra csak akkor kerülhet sor, ha a Testület azt megelõzõen a Pályázót az adott témakörben hiánypótlásra vagy a Pályáza-
ti Ajánlat értelmezésével kapcsolatban felvilágosításra szólította fel.
3.4.2.5. A Testület a 3.4.2.1–3.4.2.4. 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 Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlatok értékelése az ÁPF 65.1. pont (1) bekezdése szerint, az alábbi módon
történik:

3.4.3.1.1. A Pályázati Felhívás 1–3. sorszámú jogosultságai esetében:

1. Mûsorszolgáltatási díj: maximum 20 pont
A legmagasabb – egy mûsorórára vetített – mûsorszolgáltatási díjajánlat 20 pontot ér.
A többi mûsorszolgáltatási díjajánlat pontszámát úgy kell kiszámítani, hogy az adott órára vetített mûsorszolgáltatási díj-
ajánlatot el kell osztani a legmagasabb órára vetített mûsorszolgáltatási 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
mûsorszolgáltatási díjajánlat pontszáma.
Nem nyereségérdekelt, illetve közmûsor-szolgáltatói jellegû pályázati ajánlat esetén, a többi mûsorszolgáltatási díjaján-
latra adott pontszámok átlagolásával kiszámított pontszámot kell az értékelés során a többi ponthoz hozzáadni.
Amennyiben négy vagy több kereskedelmi, illetve nem közmûsor-szolgáltatói jellegû mûsorszolgáltatásra vonatkozó
pályázati ajánlat érkezik, a legkisebb és a legnagyobb pontértéket figyelembe nem véve a többi pontszámból egyszerû
számtani átlagot kell képezni. Amennyiben négynél kevesebb kereskedelmi, illetve nem közmûsor-szolgáltatói jellegû
pályázati ajánlat érkezik, a pontokból egyszerû számtani átlag képzésével kapható meg a közmûsor-szolgáltató pályázó
ide vonatkozó pontszáma.
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1. Mûsorterv: maximum 30 pont
I/a. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámok aránya az éjszakai órák
(23.00–05.00) nélküli heti átlagos mûsoridõben (ebbe a kategóriába tartozó rádiós mûsorszámoknál a zene aránya nem
haladhatja meg a 70%-ot az adott vállalt mûsorszám tekintetében) a mûsoridõ legalább

30 százaléka felett: 20 pont
21–30 százaléka: 5 pont
20 százaléka vagy alatta: 0 pont

vagy

I/b. A pályázó által meghatározott arányszámok szerint az adott karakterisztikának megfelelõ mûsorszámok aránya az éj-
szakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli heti teljes mûsoridõben

50% felett 20 pont
46–50% 16 pont
42–45% 13 pont
38–41% 11 pont
34–37% 8 pont

31–33% 5 pont
30% alatt 0 pont

Speciális karakterisztikára csak az kaphat ezen értékelési szempontok alapján pontot, aki az 3. számú mellékletben fel-
tüntette a megkívánt arányt, és megtette az 5. számú melléklet 5., 6. számú nyilatkozatait.

Amennyiben a pályázó speciális karakterisztikájú mûsorszolgáltatatást vállal, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi min-
dennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámok vállalásáért pontot nem kaphat a pályázat értékelése során.
Amennyiben a Pályázó mind a speciális karakterisztikára vonatkozóan, mind a helyi közélettel foglalkozó, helyi min-
dennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámokra vonatkozóan vállalást tett, a Testület a Pályázati Ajánlatot a Felhívás
1.1.6. pontja szerint speciális karakterisztikájú Pályázati Ajánlatként értékeli, és kizárólag a speciális karakterisztikára
vonatkozó Ajánlatot pontozza.

II. A pályázó mûsorterve: maximum 10 pont.

3. A Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: maximum 2 pont
A Mûsorszolgáltatási Tapasztalatra vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás Értelmezõ rendelkezés és a 2.11.5. sza-
kaszban rögzítetteknek megfelelõen kell közölni.

4. Egyéb, a Törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok: maximum 2 pont, azzal, hogy a 2 pontból 1 pontot auto-
matikusan kap az a pályázó, aki RDS névazonosító/mûsorazonosító (RDS PI) szolgáltatást vállal a pályázati ajánlatában.

3.4.3.1.2. A Pályázati Felhívás 4. sorszámú jogosultsága esetében:

1. Mûsorterv: maximum 30 pont
I/a A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámok aránya az éjszakai órák
(23.00–05.00) nélküli heti átlagos mûsoridõben (ebbe a kategóriába tartozó rádiós mûsorszámoknál a zene aránya nem
haladhatja meg a 70%-ot az adott vállalt mûsorszám tekintetében) a mûsoridõ legalább

30 százaléka felett: 20 pont
21–30 százaléka: 5 pont
20 százaléka vagy alatta: 0 pont

vagy

I/b) A pályázó által meghatározott arányszámok szerint az adott karakterisztikának megfelelõ mûsorszámok aránya az
éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli heti teljes mûsoridõben

50% felett 20 pont
46–50% 16 pont
42–45% 13 pont
38–41% 11 pont
34–37% 8 pont
31–33% 5 pont
30% alatt 0 pont
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Speciális karakterisztikára csak az kaphat ezen értékelési szempontok alapján pontot, aki az 3. számú mellékletben fel-
tüntette a megkívánt arányt, és megtette az 5. számú melléklet 5., 6. számú nyilatkozatait.

Amennyiben a pályázó speciális karakterisztikájú mûsorszolgáltatatást vállal, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi min-
dennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámok vállalásáért pontot nem kaphat a pályázat értékelése során.
Amennyiben a Pályázó mind a speciális karakterisztikára vonatkozóan, mind a helyi közélettel foglalkozó, helyi min-
dennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámokra vonatkozóan vállalást tett, a Testület a Pályázati Ajánlatot a Felhívás
1.1.6. pontja szerint speciális karakterisztikájú Pályázati Ajánlatként értékeli, és kizárólag a speciális karakterisztikára
vonatkozó Ajánlatot pontozza.

II. A pályázó mûsorterve: maximum 10 pont.

2. A Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: maximum 2 pont
A Mûsorszolgáltatási Tapasztalatra vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás Értelmezõ rendelkezés és a 2.11.5. sza-
kaszban rögzítetteknek megfelelõen kell közölni.

3. 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/mûsorazonosító (RDS PI) szolgáltatást vállal a pályázati ajánla-
tában.
3.4.3.1. 3. A Pályázati Felhívás 5–8. sorszámú jogosultsága esetében:

1. Mûsorszolgáltatási díj: maximum 20 pont
A legmagasabb – egy mûsorórára vetített – mûsorszolgáltatási díjajánlat 20 pontot ér.
A többi mûsorszolgáltatási díjajánlat pontszámát úgy kell kiszámítani, hogy az adott órára vetített mûsorszolgáltatási díj-
ajánlatot el kell osztani a legmagasabb órára vetített mûsorszolgáltatási 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
mûsorszolgáltatási díjajánlat pontszáma
Nem nyereségérdekelt, illetve közmûsor-szolgáltatói jellegû pályázati ajánlat esetén, a többi mûsorszolgáltatási díjaján-
latra adott pontszámok átlagolásával kiszámított pontszámot kell az értékelés során a többi ponthoz hozzáadni.
Amennyiben négy vagy több kereskedelmi, illetve nem közmûsor-szolgáltatói jellegû mûsorszolgáltatásra vonatkozó
pályázati ajánlat érkezik, a legkisebb és a legnagyobb pontértéket figyelembe nem véve a többi pontszámból egyszerû
számtani átlagot kell képezni. Amennyiben négynél kevesebb kereskedelmi, illetve nem közmûsor-szolgáltatói jellegû
pályázati ajánlat érkezik, a pontokból egyszerû számtani átlag képzésével kapható meg a közmûsor-szolgáltató pályázó
ide vonatkozó pontszáma.

2. A mûsorterv: maximum 30 pont.
I. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámok aránya az éjszakai órák
(23.00-05.00) nélküli heti átlagos mûsoridõben (ebbe a kategóriába tartozó rádiós mûsorszámoknál a zene aránya nem
haladhatja meg a 70%-ot az adott vállalt mûsorszám tekintetében) a mûsoridõ legalább

30 százaléka felett: 20 pont
21–30 százaléka: 10 pont
20 százaléka vagy alatta: 0 pont

II. A pályázó mûsorterve: maximum 10 pont.

3. A Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: maximum 2 pont
A Mûsorszolgáltatási Tapasztalatra vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás Értelmezõ rendelkezés és a 2.11.5. sza-
kaszban rögzítetteknek megfelelõen kell közölni.

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/mûsorazonosító (RDS PI) szolgáltatást vállal a pályázati ajánla-
tában.

3.4.3.2. A Testület a legmagasabb pontszámot elérõ pályázót nyilvánítja nyertesnek.
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3.4.4. Eredménytelenség
A Testület fenntartja a jogot, hogy a pályáztatást az értékelés lezárását követõen eredménytelennek nyilvánítsa, ha az ér-
vényes ajánlatokat tevõ Pályázók közül a Testület egyet sem talált alkalmasnak a mûsorszolgáltatási szerzõdés
megkötésére.

3.4.5. A Pályázati Ajánlat benyújtása
3.4.5.1. A pályázati ajánlatot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a Testület címén (Budapest VIII.
kerület, Reviczky u. 5.) a Pályázati Felhívásnak az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenését követõ 40. na-
pon 10 óra és 14 óra között. A benyújtási határidõ a benyújtás napján délután 14 órakor jár le.
3.4.5.2. A Pályázati Ajánlatot egy eredeti és hét másolati példányban kell benyújtani, Pályázati Ajánlatonként külön, fel-
adó, 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 “Ere-
deti” megjelöléssel kell ellátni.
3.4.5.4. Amennyiben a Pályázati Ajánlat egyik csomagja sem tartalmazza az „Eredeti” megjelölést, úgy az ORTT Hiva-
tala valamelyik csomagot „Eredeti” megjelöléssel látja el.
3.4.5.5. Amennyiben a Pályázó Pályázati Ajánlatát a 2.7.13. szakasz szerinti nyilatkozattal visszavonja, a Testület köte-
les a Pályázó által benyújtott Pályázati Ajánlat csomagokat a Pályázónak (vagy szabályszerûen meghatalmazott
meghatalmazottjának) visszaadni.
3.4.5.6. A Pályázó a Pályázati Ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentumot eredetiben vagy hiteles máso-
lat formájában magyar nyelven köteles benyújtani.
3.4.5.7. 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 képezõ minden olyan dokumentumnak, amelynek az eredeti
nyelve nem magyar, a pályázó az eredeti dokumentumon kívül köteles benyújtani annak hitelesített fordítását is. Az írás-
beliség és nyelv vonatkozásában az ÁPF 13. pontja is alkalmazandó.

IV. FEJEZET:

A MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

4.1. A mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötése
4.1.1. A Testület a Pályázót nyertessé való nyilvánításáról a döntést követõ két (2) munkanapon belül értesíti.
4.1.2. A Testület a mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében a nyertes pályázóval, mint mûsorszolgáltatóval mûsor-
szolgáltatási szerzõdést, vételkörzet-bõvítés céljából nyertessé nyilvánított pályázó esetében szerzõdésmódosítást köt. A
pályázati ajánlatnak a mûsorszolgáltatási szerzõdésben, illetve a szerzõdésmódosításban meghatározott részei a mûsor-
szolgáltatási szerzõdés, illetve szerzõdésmódosítás részévé válnak. A mûsorszolgáltatási szerzõdés, illetve a szerzõdés-
módosítás nyelve magyar.
4.1.3. A nyertes Pályázó köteles az õt nyertessé nyilvánító Testületi döntés napjától számított 45 munkanapon belül a
mûsorszolgáltatási szerzõdést megkötni, illetve vételkörzet-bõvítésre irányuló nyertes Ajánlat esetén a szerzõdés-módo-
sítást aláírni.
4.1.4. A nyertes Pályázó köteles a számla szerinti összeget a számlán megjelölt bankszámlára átutalni a szerzõdés meg-
kötésének napját követõ 15. munkanapon belül.
4.1.5. Az ÁPF 37., 74. és 76. pontjai alapján a Testület a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést a nyertes Pályázó helyett a Pályá-
zat második helyezettjével a 4.1.1–4.1.4. szakaszok alkalmazásával jogosult megkötni, vagy a Pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítani, ha
a) a 4.1.4. szakasz szerinti összeg legkésõbb a 4.1.4. szakaszban meghatározott napon nem kerül jóváírásra; vagy
b) a nyertes Pályázó a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést a fenti határidõn belül nem köti meg; vagy
c) ha a nyertes Pályázó, vagy a nyertes Pályázó vagy részvényese (tagja) a 2.6.1.–2.6.2. szakaszok szerinti valamely kor-
látozó 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.
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4.2. A Mûsorszolgáltatás megkezdése
A mûsorszolgáltatást a mûsorszolgáltatási szerzõdésben megállapított idõpontban, de legkésõbb a szerzõdés aláírását
követõ 180 napon belül kell megkezdeni.
A Törvény 95. § (10) bekezdése és az ÁPF 56.4.7. pontja alapján amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság jogosult-
ja a mûsorszolgáltatást az adott határidõ elteltéig neki felróható okból nem kezdi meg, a vonatkozó jogosultsága
megszûnik.

V. FEJEZET:

EGYEBEK

5.1. Értesítések
5.1.1. A Testület valamennyi pályázót írásban értesít arról, hogy az adott mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében
nyertest hirdetett.
5.1.2. A Testület a pályázat második helyezettjét a döntéstõl számított öt (5), a többi pályázót nyolc (8) munkanapon be-
lül értesíti a döntésérõl.
5.1.3. Az Alakilag Érvénytelen és ezért visszautasított Pályázati Ajánlat benyújtóját a Testület, indokolással ellátva az
errõl szóló döntés meghozatalát követõ nyolc napon belül értesíti arról, hogy Ajánlata érvénytelen és az eljárás további
szakaszában nem vehet részt.
5.1.4. Amennyiben a Testület az adott Mûsorszolgáltatási Jogosultság tekintetében nem tud eredményt hirdetni, errõl
nyolc (8) munkanapon belül értesíti a pályázókat.

5.2. Határidõk, kézbesítés
5.2.1. Amennyiben a Pályázati Felhívás szerinti valamely határnap, vagy a határidõ utolsó napja munkaszüneti- vagy pi-
henõnapra esik, a lejárat idõpontja a következõ 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 elsõbbségi, tértivevényes levélben kézbesítik vagy faxon megküldik. (A Testület döntésérõl értesítõ fax abban az
esetben minõsül megküldöttnek, ha azt levélben is megismétlik. E rendelkezés az értesítés napjának számítását nem
érinti.)

5.3. Felelõsség kizárása
5.3.1. A mûsorszolgáltatási jogosultság megszerzése sem eredményezi vagy garantálja a mûsorszóráshoz, a mûsorter-
jesztéshez jogszabályi elõírás alapján és/vagy egyébként szükséges hatósági és/vagy egyéb engedélyek meglétét vagy
megadását. Az ilyen engedélyeket és a mûsorszóráshoz vagy más módon megvalósuló mûsorterjesztéshez kapcsolódó
vagy ahhoz szükséges technikai, pénzügyi, jogi és egyéb információkat a pályázó maga saját költségére illetve felelõssé-
gére szerzi be. A valamely mûsorszolgáltatáshoz szükséges bármely hatósági és/vagy egyéb engedély beszerzése, az az-
zal kapcsolatos eljárás illetve valamennyi eljáró személy, szerv (szervezet) tekintetében a Testület idõkorlátozás nélkül,
minden felelõsséget 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 mûsorszolgáltatáshoz szükséges vala-
mennyi adat, információ, engedélyezési eljárás, jogi elõírás, 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 tekinteté-
ben a Testület idõkorlátozás nélkül minden felelõsséget 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. Konzorciumi Pályázati Ajánlathoz csatolni kell a Konzorciumi Tagok között létrejött Konzorciumi Megállapodást,
valamint a társasági szerzõdés tervezetet. A Konzorciumi Megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a pályázaton való
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nyertességük esetén a Konzorcium Tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy változatlan formában aláírják a társasági
szerzõdést.
6.3. A Pályázó köteles benyújtani a 30 napnál nem régebbi cégmásolatát (cégjegyzékbe be nem jegyzett cég esetén a cég-
másolat helyett a pályázónak az illetékes cégbíróság érkeztetõ bélyegzõjével ellátott bejegyzésre irányuló kérelme
/nyomtatvány nyújtandó be).
6.4. A Pályázó köteles csatolni társasági szerzõdését, illetve alapító okiratát az esetleges módosításokkal együtt, és
aláírási címpéldányát.
6.5. A Pályázó köteles a 2.11.5. szakasz szerinti, a Mûsorszolgáltatási Tapasztalat elbírálásához minden, általa az elbírá-
lás segítéséhez szükségesnek tartott dokumentumot és nyilatkozatot csatolni.
6.6. A Pályázó köteles hivatalos igazolásokat csatolni arra vonatkozóan, hogy a Pályázónak, a Pályázó tekintetében be-
folyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozás(ok)nak nincs lejárt adó-, vám-, illeték, vagy társadalombiztosítási járu-
lékfizetési kötelezettsége. A pályázathoz csatolni kell a fizetési késedelem mértékére vonatkozó, valamint a jellegének
megítéléséhez szükséges adatokat, információkat.

6.7. A dokumentumok formája
6.7.1. A Pályázó a Pályázati Felhívás 3–6. számú mellékleteiben szereplõ adatokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat
a Pályázati Felhívásban megadott formában és szerkezetben köteles benyújtani.
6.7.2. Valamely okirat, szerzõdés vagy egyéb irat, dokumentum eredetiben vagy hiteles másolatban nyújtandó be.
6.7.3. A Pályázónak a nyilatkozatot vagy egyéb dokumentumot a cégjegyzése szabályai szerint aláírva kell benyújtania.
6.7.4. A nyilatkozatoknak vagy egyéb dokumentumoknak a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ napjára kell
vonatkoznia.
6.7.5. A Pályázati Felhívás valamennyi Mellékletét az alaki követelmények betartásával, azok értelemszerû kitöltésével,
a dátum feltûntetésével és cégszerû aláírással kell benyújtani.

6.8. A dokumentumok módosulása
Ha a pályázó pályázati ajánlatában szereplõ, a pályázat elbírálása szempontjából jelentõs adatok az ajánlat benyújtását
követõen módosulnak, a pályázó köteles a változásokról a Testületet haladéktalanul értesíteni. A tájékoztatással egyide-
jûleg a módosulás tárgyát érintõ pályázati felhívás szerinti dokumentumokat is az eredetivel megegyezõ formában kell
benyújtani.

1. számú melléklet

A pályázati felhívás tárgya

Sor-
szám

Telephely Frekvencia (MHz) Vételkörzet (fõ) Mûsoridõ Minimális mûsorszolgáltatási díj

1. Gyõr 100,1 78 000 fõ
Helyi

24 óra 3 100 000 Ft + áfa

2. Debrecen 94,4 180 000 fõ
Helyi

24 óra 9 600 000 Ft + áfa

3. Szeged 87,9 176 000 fõ
Körzeti

24 óra 5 900 000 FT + áfa

4. Székesfehérvár 96,1 97 000 fõ
Helyi

24 óra 500 000 Ft + áfa

5. Szolnok 102,4 52 000 fõ
Helyi

24 óra 1 000 000 Ft + áfa

6. Fehérgyarmat 99,5 24 000 fõ
Helyi

24 óra 600 000 Ft + áfa

7. Karcag 93,8 20 000 fõ
Helyi

24 óra 500 000 Ft + áfa

8. Szombathely 107,4 66 000 fõ
Helyi

24 óra 5 300 000 Ft + áfa

* A 852/2009. számú elõterjesztés alapján a Szombathely 104,7 MHz frekvenciát érintõ testületi döntés kiegészítheti e javaslatot.
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Gyõr 100,1 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
– Pápa 92,7 MHz
– Mosonmagyaróvár 100,7 MHz

Debrecen 94,4 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Derecske 94,7 MHz
– Berettyóújfalu 90,3 MHz
– Hajdúnánás 93,3 MHz

Fehérgyarmat 99,5 MHz frekvencia vonatkozásában:
– Vaja 98,4 MHz
– Kisvárda 93,4 MHz

Karcag 93,8 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Hajdúszoboszló 100,6 MHz (+Debrecen 95,6 MHz)
– Abádszalók 89,2 MHz
– Kisújszállás 103,2 MHz (+ Miskolc 90,4 MHz)
– Törökszentmiklós 96,4 MHz

Szeged 87,9 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Hódmezõvásárhely 97,6 MHz
– Szentes 106,1 MHz
– Kiskunmajsa 88,2 MHz
– Makó 96,8 MHz

Szombathely 107,4 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Sárvár 96,5 MHz,
– Körmend 99,8 MHz,

Székesfehérvár 96,1 MHz frekvencia vonatkozásában:
– Dunaújváros 99,1 MHz,

2. számú melléklet

MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS-TERVEZET

A jelen Mûsorszolgáltatási Szerzõdés (a továbbiakban a „Szerzõdés”) létrejött egyrészrõl az
Országos Rádió és Televízió Testület, 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (a továbbiakban: a „Testület”), és másrészrõl a
[.................] 1(a továbbiakban: a „Mûsorszolgáltató”) 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 mûsorszolgáltatási jogosultság pályáztatása, mûsorszolgáltatási szerzõdés
megkötése és a mûsorszolgáltatási szerzõdéssel összefüggõ 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, helyi/körzeti rádió Mûsorszolgáltatási Jogosultságra az alábbi adatokkal: ellátottság: …….
fõ]4 A Mûsorszolgáltató5 a megjelölt mûsorszolgáltatásra vonatkozó Pályázati Felhívásra 200. [..........]-án* Pályázati
Ajánlatot nyújtott be a Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére (a „Pályázati Ajánlat”).
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1 A Pályázó neve és címe kitöltendõ.
2 A Pályázati felhívás közzétételének dátuma kitöltendõ.
3 Az Oktatási és Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendõ.
4 A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti adatokkal kitöltendõ.
5 Konzorcium pályázó esetén e tényre értelemszerûen utalni kell.
* A Pályázati Ajánlat benyújtásának dátuma kitöltendõ.



A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg:

Értelmezõ rendelkezések:

Aktuális információk: az idõszerû, mindennapi tájékozódást elõsegítõ, közérdeklõdésre számot tartó hírek, adatok,
ismeretek, tájékoztatás.

ÁPF: a Mûvelõdési 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 letölthetõ.)

Dtv: a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény.

Hírmûsor: a Testület önálló hírmûsornak tekinti azokat a közérdeklõdésre számot tartó idõszerû országos és helyi, illet-
ve külföldi eseményekrõl (politika, kultúra, sport stb.) beszámoló, rövid közlésekbõl álló mûsorszámokat, amelyek al-
kalmasak arra, hogy az állampolgárok számára folyamatosan biztosítsák a társadalmi, politikai, gazdasági életben és a
nemzetközi eseményekben való eligazodásához szükséges közéleti információkat, azaz bemutassák, hozzáférhetõvé,
megismerhetõvé, ezáltal megítélhetõvé tegyék a társadalom egészére, de legalábbis széles rétegeire kiható problémákat.

Ismétlés: korábban a mûsorban elhangzott rögzített hanganyag, amely külön technikai beavatkozás nélkül lejátszható,
tehát számítógéprõl kerül közlésre.

Központi elem: a központi elemek azok a mûsorszámok, mûsorszám-típusok amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét al-
kotják, fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és csak a szerzõdés módosításával változtathatók.
Központi elemként megjelölhetõ akár a mûsorszám címe, rövid jellemzése, akár típusa pl. magazinmûsor, hírmûsor,
kívánságmûsor, riportmûsor, film, ismeretterjesztõ mûsor, stb.

Mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: a mûsorszolgáltatás jellegzetes vonásainak, a mûsorszolgáltatást többi mû-
sorszolgáltatástól megkülönböztetõ sajátos arculatának rövid, szöveges összefoglalása.

Ptk: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. évi törvény.

Speciális karakterisztika: speciális karakterisztikájú az a mûsorszolgáltatás, amely a mûsoridõ több, mint 30%-ában azo-
nos típusú, jellegû, tematikájú, vagy azonos célcsoportnak szóló, a speciális karakterisztikának megfelelõ
mûsorszámokat szolgáltat.
Speciális karakterisztika lehet különösen: a vételkörzetben élõ nemzeti- etnikai kisebbségnek szóló mûsorszolgáltatás,
vagy jelenleg az adott településen mûködõ mûsorszolgáltatóktól eltérõ zenei profil, vagy „hír és beszélgetés” jelleg,
vagy speciális, pontosan meghatározott célközönségnek szóló mûsorszolgáltatás, vagy többnyelvû mûsorszolgáltatás,
vagy az adott város felsõfokú képzéséhez, annak intézményrendszeréhez kapcsolódó mûsorszolgáltatás, vagy hátrányos
helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás. A speciális karakterisztika helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet
bemutató, segítõ mûsorszámokkal nem valósítható meg.

Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény.

I. A MÛSORSZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI

1.1. A Mûsorszolgáltató a Testület számára a Pályázati Felhívásnak megfelelõen megtette a megkívánt valamennyi nyi-
latkozatát, amelyeket jelen szerzõdés aláírásával ismételten megerõsít, s azok tartalmáért felelõsséget vállal.
1.2. A Mûsorszolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a Mûsorszolgáltatási Jogosultság elbírálásától jelen Szerzõdés alá-
írásáig terjedõ idõszakban bekövetkezett változás miatt az 1.1. szakasz szerinti nyilatkozatainak tartalmában változás
következett be, úgy azt a Testületnek idõközben, írásban bejelentette. Az elbírálás szempontjából releváns körülmények
tekintetében a szerzõdés megkötéséig változás nem történhet.
1.3. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerzõdés szerinti Mûsorszolgáltatási Jogosultságának
érvényességi ideje alatt az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás során felmerü-
lõ mindennemû jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása tekintetében az eljáró szervekkel együttmûködik.
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II. A SZERZÕDÉS TÁRGYA

2.1. A Testület, tekintettel a Mûsorszolgáltató Pályázati Ajánlatában foglaltakra valamint a jelen Szerzõdés I. fejezete
szerinti nyilatkozataira, Mûsorszolgáltatót a jelen Szerzõdés preambulumának (B) szakaszában megjelölt helyi rádió
mûsorszolgáltatás végzésére jogosítja fel a jelen Szerzõdés feltételei szerint (a „Mûsorszolgáltatási Jogosultság”). A
Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére tekintettel a Mûsorszolgáltató vállalja, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogo-
sultságot az arra vonatkozó jogszabályi elõírásokkal és a jelen Szerzõdés feltételeivel összhangban gyakorolja, és a
Testületnek a jelen Szerzõdés rendelkezései szerint mûsorszolgáltatási díjat fizet.

2.2. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatási Jogosultság alapján a jelen Szerzõdés szerinti idõtartamban és adásidõben
az adásidõ beosztás szerint, saját megkülönböztetõ azonosítási jelét használva, a jelen Szerzõdés 9.1. pontjának és IV. fe-
jezetének megfelelõ rádiómûsor szolgáltatására jogosult és köteles a mûsorszolgáltatás alapvetõ adatainak megfelelõen
(a „Mûsorszolgáltatás”). A Mûsorszolgáltatás alapvetõ adatait a Pályázati Ajánlat tartalmazza (az „Alapvetõ Adatok”).

2.3. A Mûsorszolgáltatási Jogosultság 200..[.......]6napján kezdõdik. A Jogosultság a mûsorterjesztés a digitális átállás
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 38. § (2) bekezdésében a rádiómûsorok terjesztése digitális átállásának cél-
dátumára tekintettel 2014. december 31. napjáig, illetve ugyenezen rendelkezésben rögzített együttes feltételek
teljesülésétõl függõ hosszabb idõtartamra, de legfeljebb 7 évre szól.

2.4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság eredeti, jelen Szerzõdés 2.3. pont-
ja szerinti idõtartama alatt az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás bekövetke-
zik, az esetleges jogszabályváltozásból adódó megváltozott jogszabályi kötelezettségeiknek a felek – ha a mûsorszolgál-
tatási jogosultság az adott frekvencián fenntartható – kölcsönösen együttmûködve eleget tesznek.

2.5. Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot, annak teljes idõtartama alatt
személyesen gyakorolja és azt semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetetten át nem ruházza, nem engedménye-
zi, nem terheli meg, vagy egyébként el nem idegeníti.

2.6. A felek megállapodnak abban, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság az annak gyakorlásához egyébként szükséges
engedélyeket nem tartalmazza, azokat nem helyettesíti vagy pótolja. Az ilyen engedélyeket a Mûsorszolgáltató saját ha-
táskörében, költségére, illetve felelõsségére köteles beszerezni, és azok megszerzéséért a Testület semmiféle felelõsség-
gel nem tartozik. A Mûsorszolgáltató kijelenti, hogy ezen körülményre a Pályázati Felhívás a figyelmét felhívta, és
Pályázati Ajánlatát ezen körülmény ismeretében és erre tekintettel tette meg.

III. A MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG TARTALMA

3.1. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosultsága teljes idõtartama alatt a Törvény hatályos rendel-
kezéseit mindvégig megtartja.
3.2. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt, az
„Alapvetõ Adatok” szerinti (a) adásidõben, az adásidõ-beosztás szerint, (b) mûsoridõben, (c) állandó megnevezést és
szignált használva szolgáltat rádiómûsort.
3.3. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt, meg-
szakítás nélkül, a rá irányadó jogszabályoknak megfelelõ cég- illetve szervezeti formában végzi.
3.4. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, és helyt áll azért, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság idõtartama
alatt sem õ, sem valamely [részvényese] [tagja] (a kuratórium tagja) (alapítója)7 nem fogja sérteni a rá vonatkozó
korlátozó rendelkezéseket.
3.5. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatást a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes
idõtartama alatt helyi mûsorszolgáltatásként, a jelen Szerzõdésbeli mûsorszórási kapacitás maximális vételkörzete teljes
kihasználásával végzi.
3.6. A Mûsorszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében megadott várható vételkör-
zethez képest a megvalósított vételkörzet esetében +/– 20%-os eltérés lehetséges.
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3.7. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatást legkésõbb 200.. [.....] hó [..]8 napjáig jelen
Szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõen megkezdi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt
megszakítás nélkül végzi.
3.8. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatás tartalmát a Törvény és a Szerzõdés keretei között és feltételei szerint önál-
lóan határozza meg azzal, hogy azért a Törvény és a jelen Szerzõdés szerint felelõsséggel tartozik.
3.9. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa alkalmazott mûszaki berendezések a Mûsorszolgálta-
tási Jogosultság teljes idõtartama alatt alkalmasak a Mûsorszolgáltatás magas színvonalú szolgáltatására. A Mûsorszol-
gáltató továbbá vállalja, hogy a Pályázati Ajánlatában benyújtott dokumentumok szerint vállaltakkal megegyezõ vagy
annál magasabb színvonalú mûszaki berendezésekkel biztosítja, s e berendezések célszerû és üzembiztos üzemeltetését
megfelelõ kezelõszemélyzet látja el.
3.10. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Törvény 21. § (3) bekezdése alapján értéknövelõ szolgálta-
tásra harmadik személlyel csak úgy köt szerzõdést, ha a szerzõdésben e harmadik személy kifejezetten tudomásul veszi,
hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszûnésével az értéknövelõ szolgáltatási jog is megszûnik, és ezzel kapcsolat-
ban a harmadik személy a Testülettel szemben semmiféle igényt nem támaszt.

IV. A MÛSORSZOLGÁLTATÁS MÛSORTERVE9

4.1. A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége:…………………………
A mûsorszolgáltatás speciális karakterisztikája:…………..

4.2. Egyes mûsorszámok/mûsorelemek százalékos aránya

Mûsorszámok
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként

Az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként

heti napi heti napi

Közmûsor-szolgáltatói pályázat esetén
a közszolgálati mûsorszámok aránya
Helyi közélettel foglalkozó mûsorszá-
mok aránya
Speciális karakterisztikának megfelelõ
mûsorszámok aránya
Nem nyereségérdekelt pályázat esetén
az adott célcsoportnak megfelelõ
mûsorszámok aránya

4.3. A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:

Mûsorterv egységek
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként

Az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként

heti napi heti napi

A szöveg aránya
Az ismétlések aránya

4.4. A mûsorterv központi elemei10:

Központi elemek megjelölése

Fõmûsoridõ (06.30–09.30 óráig):
…..
9.30–18.00 óráig
…..
18.00–06.30 óráig
…
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8 A mûsorszolgáltatási jogosultság elsõ napjának dátumától számított 180. nap dátuma kitöltendõ.
9 A pályázati ajánlat alapján kerül kitöltésre.
10 A központi elemek azok a mûsorelemek, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jel-
lemzik és ennél fogva csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a mûsorszám címét, hanem típusát kell megjelölni:
pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor stb.



V. TÁJÉKOZTATÁS

5.1. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság gyakorlásáról, a Mûsorszol-
gáltatásról és az egyébként ezekkel összefüggõ kérdésekrõl a Testületnek a Törvény, a Testület állásfoglalásai és a jelen
Szerzõdés rendelkezései szerint tájékoztatást ad.

5.2. A Mûsorszolgáltató a jelen fejezet szerinti tájékoztatási vagy bejelentési kötelezettségét, kifejezetten ellenkezõ ki-
kötés hiányában, ésszerû határidõn belül saját költségére köteles teljesíteni.

5.3. A Mûsorszolgáltató az Alapvetõ Adatokat, illetve a jelen szerzõdés IV. fejezetében foglaltakat csak a Testület hoz-
zájárulásával módosíthatja. Az alapvetõ jellegzetességeken kívül esõ mûsorelemek megváltozása esetén a Mûsorszol-
gáltatót a Testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli.

5.4. A Mûsorszolgáltató 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 Mûsorszol-
gáltató a korlátozó rendelkezéseket nem sérti. A Mûsorszolgáltató a változás bejelentésekor köteles a Testületnek az Ál-
talános Pályázati feltételek (a továbbiakban: ÁPF) 56.1. pontja szerinti adatokat megküldeni. A Mûsorszolgáltató e
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 elõzetesen, a Törvény
108. §-ának megfelelõen bejelenteni.

5.5. A Testület jogosult a Szerzõdés teljesítését rendszeresen ellenõrizni és a Mûsorszolgáltató mûködését a helyszínen –
tagjai vagy megbízottjai által – vizsgálni. A Testület az ellenõrzés módjáról, amennyiben ahhoz a Mûsorszolgáltató köz-
remûködése szükséges, a Mûsorszolgáltatót tájékoztatja. A Mûsorszolgáltató ezen szerzõdés aláírásával hozzájárul,
hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság szakemberei a helyszínen ellenõrzést végezzenek. A Mûsorszolgáltató az ellenõr-
zéshez és a helyszíni vizsgálathoz ezennel hozzájárul, és kötelezettséget vállal arra, hogy a Testület által megkívánt
adatokat, információkat, dokumentumokat, stb. szolgáltatja.

5.6. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal a Törvény 89. §-a szerinti dokumentumok elkészítésére, megõrzésére,
szolgáltatására és önellenõrzésre.

5.7. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek bejelenteni, ha Mûsorszolgáltatási Jogosultsággal, a Mûsorszolgáltatással
vagy ezekkel egyébként összefüggõ kérdésekkel kapcsolatban közigazgatási, bírósági vagy választottbírósági eljárás in-
dult ellene, és köteles ezen eljárások befejezõdésérõl a Testületet tájékoztatni. Amennyiben az ezen eljárásokat lezáró
határozatok, egyezségek stb. a Mûsorszolgáltatóra kötelezettséget rónak, a Mûsorszolgáltató köteles a Testületet
tájékoztatni a kötelezettségek teljesítésérõl.

5.8. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatás megkezdésével egyidejûleg köteles a Testületnek megküldeni azt az eljárá-
si szabályzatot (valamint módosításait), amely a hallgatók panaszainak a Mûsorszolgáltató részérõl való kezelését szabá-
lyozza. A Mûsorszolgáltató köteles a panaszokról és azok elintézési módjáról rendszeres nyilvántartást vezetni, és azt a
Testületnek félévente megküldeni.

5.9. A Mûsorszolgáltató a Testület kérésére köteles a Testület elõtt megjelenni, és tevékenységérõl beszámolni.

5.10. A Mûsorszolgáltató köteles a Törvény 96. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személlyel kapcsolatos adatokat az
azokban történt változást követõ tíz (10) napon belül a Testületnek nyilatkozatban bejelenteni.

5.11. A Mûsorszolgáltató köteles a Szerzõdés 3.10. szakasza szerinti harmadik személlyel kötött szerzõdést, az annak
létrejöttétõl számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek megküldeni.

5.12. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületet haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a mûsorszolgáltatás megkezdésére
vonatkozó szerzõdéses kötelezettségének neki felróható okból elõreláthatólag nem tud eleget tenni.

5.13. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek minden év május 31-ig az elõzõ évi beszámolóját megküldeni.

5.14. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek bejelenteni a bankszámlaszámát, adószámát valamint annak megváltozá-
sát, a változást követõ 30 napon belül.
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VI. MÛSORSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

Jelen fejezet rendelkezései nem vonatkoznak a közmûsor-szolgáltatói és nem nyereségérdekelt jellegû ajánlatot
benyújtó pályázókra.

6.1. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek a Mûsorszolgáltatási Jogosultságért hét (7) éves idõtartamra, minden to-
vábbi feltétel és felszólítás nélkül, mûsorszolgáltatási díjat fizetni. A mûsorszolgáltatási díj összege évi [..........] plusz áfa
(azaz [..........])11 forint plusz áfa (a „Díj”), amelyet a Mûsorszolgáltató a jelen fejezet rendelkezései szerint köteles a Tes-
tületnek megfizetni.

6.2. A Mûsorszolgáltató a 6.2.1. szakasz kivételével a Díjat negyedévente elõre, a negyedév elsõ hónapjának 15. napjáig
esedékesen köteles megfizetni. A Testület a mûsorszolgáltatási díj megfizetését banki átutalás esetében akkor tekinti tel-
jesítettnek, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás jogosultjának bankszámláján jóváírták. A
bankszámlára történõ készpénzbefizetés akkor teljesült, amikor a készpénzt az ORTT házipénztáránál vagy a postán
befizetik.
6.2.1. Mûsorszolgáltató jelen szerzõdés megkötését követõ elsõ félévre esedékes díjat, azaz [..........] (azaz [..........])12 fo-
rintot plusz áfát a jelen Szerzõdés megkötését megelõzõen, a Pályázati Díj 80%-ának beszámítása mellett, az 6.4. sza-
kasznak megfelelõen megfizette, mely összeg befizetését a Testület jelen Szerzõdés aláírásával is elismeri és nyugtázza.
6.3. Az egyes részletek fizetendõ esedékes összegének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
6.3.1. A Mûsorszolgáltatási Díj negyedéves részleteinek számítási alapja az adott (naptári) évre fizetendõ Díj.
6.3.2. Az adott (naptári) évre fizetendõ Díj összegét 20..-re a jelen szerzõdés 6.1. pontja határozza meg, amely összeg
évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított és közzétett „Éves Fogyasztói Árindex” mértékének megfelelõ
arányban növekszik. A díjkorrekciót a 6.1. szakaszban szereplõ áfa nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni.
6.3.3. Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a 6.3.2. szakasz szerinti díjkorrekció minden elõzetes egyeztetés,
vagy nyilatkozat nélkül, automatikusan elvégezendõ; s az ily módon képzett emelt Díjnak megfelelõ negyedéves Díj-
részlet a KSH közleményének közzétételét követõ elsõ díjfizetéskor alkalmazandó. A KSH közlemény közzétételét kö-
vetõ elsõ, emelt Díjrészlet megfizetése után a következõ év március 31-ig az emelt éves Díjnak megfelelõ összeget fizeti
meg a Mûsorszolgáltató.
6.3.4. A Mûsorszolgáltatási Díj a 6.1. szakaszban meghatározott összegnél kevesebb nem lehet.
6.4. A Mûsorszolgáltató a Díj esedékes részletét az Országos Rádió és Televízió Testület számlája alapján, a Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett 10032000-01400843 számú számlájára köteles megfizetni.
6.5. A Díj esedékes részletének késedelmes megfizetése esetén a Mûsorszolgáltató késedelmi kamatot köteles a Testület-
nek fizetni. Késedelem esetén a Mûsorszolgáltató a Díj esedékes részletének megfizetését követõen, utólag fizeti meg a
késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

VII. SZERZÕDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

7.1. A Mûsorszolgáltató a Szerzõdés nem teljesítése vagy nem szerzõdésszerû teljesítése esetén beálló fizetési kötele-
zettsége biztosítására köteles a Testületnek bankgaranciát/óvadékot13nyújtani. A felek megállapodnak abban, hogy
amennyiben a Mûsorszolgáltató a Szerzõdést nem vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti, úgy a Testület a Mûsorszolgálta-
tó minden további megkérdezése nélkül e biztosítéki összegbõl magát közvetlenül kielégítheti. 14

Óvadék esetén az alábbi 7.1.1–7.1.6. pontok kerülnek a szerzõdésbe
7.1.1. A Mûsorszolgáltató köteles az óvadékot pénzben nyújtani. Ennek összege a tárgy évben érvényes éves Mûsorszol-
gáltatási Díj egynegyed (1/4-ed) része, azaz [..........] (azaz [..........]) forint (az „Óvadéki Összeg”), amelyet a Mûsorszol-
gáltató köteles az 6.4. szakaszban megjelölt számlára, a Szerzõdés megkötését követõ tizenöt (15) napon belül megfizet-
ni. Az Óvadéki Összeg akkor számít megfizetettnek, ha az a számlán jóváírásra kerül.
A 7.1.1. pont rendelkezései a közmûsor-szolgáltatói és nem nyereségérdekelt jelleget elnyerõ pályázókra az alábbiak
szerint vonatkoznak: A Mûsorszolgáltató köteles az óvadékot pénzben nyújtani. Ennek összege a pályázati felhívásban
meghirdetett minimális mûsorszolgáltatási díj összegének egynegyed (1/4-ed) része, azaz [..........] (azaz [..........]) forint
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11 A Pályázati Ajánlatban megfizetni vállalt mûsorszolgáltatási díj összege kitöltendõ.
12 A díj 50%-a, a legközelebbi egész számra felfelé kerekítve kitöltendõ.
13 A Pályázati Ajánlatnak megfelelõen, óvadék, vagy bankgarancia szabályozása a 7.11.–7.1.6 pontokban, értelemszerûen kitöltendõ.
14 Bankgarancia esetén ez a szövegrész értelemszerûen kimarad.



(az „Óvadéki Összeg”), amelyet a Mûsorszolgáltató köteles az Országos Rádió és Televízió Testületnek a Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett 10032000-01400843 számú számlájára a szerzõdés megkötését követõ tizenöt (15) napon belül
megfizetni. Az óvadéki összeg akkor számít megfizetettnek, ha az a számlán jóváírásra kerül.
A minimális díj összege évente, minden elõzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a KSH által megállapí-
tott éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik. A díjkorrekciót az áfa nélküli összeg
vonatkozásában kell elvégezni.
7.1.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Mûsorszolgáltató köteles biztosítani, hogy az óvadék a Mûsorszolgáltatás
teljes idõtartama alatt megszakítás nélkül a teljes Óvadéki Összeg erejéig a Testület rendelkezésére álljon. Erre tekintet-
tel, amennyiben az Óvadéki Összegbõl a Testület a 7.1.3. szakasz feltételei szerint közvetlenül kielégíti magát, és errõl a
Mûsorszolgáltatót tájékoztatja, a Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek a 6.4. szakasz szerinti számlára (a közmû-
sor-szolgáltatói és nem nyereségérdekelt jelleget elnyerõ pályázatok esetében a rájuk vonatkozó 7.1.1. pont szerinti
számlára) olyan összeget a fenti értesítés kézhezvételétõl számított 3 napon belül megfizetni, hogy a Testületnek a teljes
Óvadéki Összeg a rendelkezésére álljon. A Mûsorszolgáltató ezen kötelezettsége a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes
idõtartama alatt folyamatosan fennáll azzal, hogy a Mûsorszolgáltató 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 Mûsorszolgáltató a Szerzõdést nem vagy nem
szerzõdésszerûen teljesíti, és ezzel a Testület felé fizetési kötelezettsége áll be. A teljesség igénye nélkül ilyen esetnek
minõsül, pl. ha a Szerzõdés nem teljesítése vagy nem szerzõdésszerû teljesítése folytán a Mûsorszolgáltatónak a Testület
felé kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, kártalanítás vagy egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik, stb.
7.1.4. Amennyiben a Szerzõdés lejártát megelõzõ legutolsó negyedév kezdetekor a Mûsorszolgáltatónak a Testülettel
szemben fizetési kötelezettsége nem áll fenn, úgy a Testület az óvadéki összeg nála lévõ részét a Mûsorszolgáltató részé-
re visszafizeti.
7.1.5. A Mûsorszolgáltató helyett az Óvadéki Összeg megfizetését harmadik személy is teljesítheti.
7.1.6. Az esedékes Óvadéki Összeg vagy annak részlete késedelmes megfizetése esetén a Mûsorszolgáltató késedelmi
kamatot köteles a Testületnek fizetni. Késedelem esetén a Mûsorszolgáltató az Óvadéki Összeg esedékes részletének
megfizetését követõen, 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 Mûsorszolgáltató köteles a Szerzõdés megkötésétõl számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek átadni a pá-
lyázati ajánlatában megjelölt pénzintézet által kiállított és az ÁPF 82. pontjának maradéktalanul megfelelõ bankgaranci-
ára vonatkozó okmányokat. Ennek összege a tárgy évben érvényes éves Mûsorszolgáltatási Díj egynegyed (1/4-ed)
része, azaz […..] (azaz […..] ) forint (a „Bankgarancia Összege”).
A 7.1.1. pont rendelkezései a közmûsor-szolgáltatói és nem nyereségérdekelt jelleget elnyerõ pályázókra az alábbiak
szerint vonatkoznak: A bankgarancia összege a pályázati felhívásban meghirdetett minimális mûsorszolgáltatási díj egy-
negyed (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 megfelelõ okmányokat a Mû-
sorszolgáltató köteles a Szerzõdés megkötésétõl számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek átadni.
A minimális díj összege évente, minden elõzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a KSH által megállapí-
tott éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik. A díjkorrekciót az áfa nélküli összeg vonatkozá-
sában kell elvégezni.
7.1.2. A felek megállapodnak abban, hogy Mûsorszolgáltató köteles biztosítani azt, hogy a jogosultság teljes idõtartama
alatt a fenti bankgarancia rendelkezésre álljon.
7.1.3. A Testület a bankgarancia alapján, az azt kiállító pénzintézettõl akkor követelhet teljesítést, ha a Mûsorszolgáltató
a szerzõdést nem vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti, és ezzel a Testület felé fizetési kötelezettsége áll be. A teljesség
igénye nélkül ilyen esetnek minõsül, ha a Szerzõdés nem vagy nem szerzõdésszerû teljesítése folytán a Mûsorszolgálta-
tónak a Testület felé kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, kártalanítás vagy egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége
keletkezik, stb.
7.1.4. A bankgarancia beváltásáról a Testület a Mûsorszolgáltatót haladéktalanul értesíti.
7.1.5. A Mûsorszolgáltató a jogosultság teljes idõtartama alatt köteles gondoskodni arról, hogy a Testületnek a 7.1.3.
pontban szabályozottak szerinti eljárását követõen a jelen szerzõdést biztosító új, az eredetileg nyújtottal azonos összegû
bankgarancia a fenti értesítés kézhezvételétõl számított 5 napon belül rendelkezésre álljon.
7.2. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Szerzõdést olyan okból, amelyért felelõs, nem teljesíti,
vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti, a Testületnek kötbért fizet. A Testület a kötbért meghaladó kárát a kötbér megfize-
tése esetén is érvényesítheti, illetve a kötbér mellett a Mûsorszolgáltatóval szemben a Szerzõdés szerinti egyéb
szankciókat alkalmazhatja.
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7.2.1. A Mûsorszolgáltató 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
Mûsorszolgáltatási Díj ÁFA nélküli összege, amely 20…. évben a jelen Szerzõdés 6.1. pontja szerinti Díj ÁFA nélküli
összegét jelenti, kivéve, ha a szerzõdést a közmûsor-, illetve nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató szegte meg. Ez
utóbbi esetben a kötbér alapja jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében szereplõ minimális mûsorszolgáltatási díj
ÁFA nélküli összege. A minimális díj összege évente, minden elõzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a
KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik. A díjkorrekciót az ÁFA
nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni.
7.2.3. A Szerzõdés nem teljesítése vagy nem szerzõdésszerû teljesítése esetén fizetendõ kötbér mértéke az elsõ alkalom-
mal 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 követõ tizenöt (15) napon belül a Mûsorszolgáltató a felhívás szerinti kötbért a
Testületnek nem fizeti meg, a Testület saját választása szerint jogosult a kötbér mértéke erejéig magát az óvadékból köz-
vetlenül kielégíteni, (a következõ tagmondat a közmûsor-és nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra nem vonatkozik)
vagy a neki már megfizetett Díj terhére a kötbér mértékének megfelelõ összeget a kötbérre elszámolni.
7.2.5. Amennyiben a Testület az elõzõ szakasz szerint a kötbér mértékének megfelelõ összeget a Díj terhére számol el,
úgy ezen összeg a Mûsorszolgáltató által a Testületnek már megfizetett Díj összegét csökkenti. A Testület értesítésétõl
számított tizenöt napon belül a Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek a vonatkozó összeget Díj hátralékként megfizet-
ni. Az ilyen Díj hátralék megfizetésére a Szerzõdés V. fejezetének a rendelkezései értelemszerûen irányadóak.
A 7.2.5. pont rendelkezései a közmûsor-és nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra nem vonatkozik.
7.3.1. A Mûsorszolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Törvényben, vagy a jelen Szerzõdésben szabályozott esetekben a
Testületnek kötbért fizet. A Testület a kötbér követelése mellett a Mûsorszolgáltatóval szemben egyéb szankciókat is jo-
gosult alkalmazni. Az ugyanazon rendelkezés többszöri vagy folytatólagos megszegése esetén a kötbér többször is
kiszabható.
A 7.3.6. pont szerinti esetben többszöri megszegésnek az minõsül, ha a Mûsorszolgáltató a szerzõdésszegõ magatartást
megállapító, kötbért érvényesítõ testületi határozatot követõen ugyanazt a magatartást ismételten elköveti. Folytatólagos
megszegésnek az minõsül, ha a Mûsorszolgáltató az adott szerzõdéses elem tekintetében folyamatosan nem teljesíti kö-
telezettségvállalását. Ebben az esetben a folytatólagosság akkor is megállapítható, ha a Mûsorszolgáltató a vállalást a
vállalási idõszakra vetítve 50%-nál kisebb arányban teljesíti.
A kötbér kiszabására egyébként a 7.2. szakasz – különösen a 7.2.3. szakasznak a kötbér legmagasabb mértékére vonat-
kozó – rendelkezései alkalmazandók.
7.3.2. Ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.7. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást a hivatkozott szakasszal össz-
hangban és határidõn belül nem kezdi meg, úgy a Mûsorszolgáltató köteles a kötbér alapjának ötven (50) százalékával
megegyezõ mértékû meghiúsulási kötbért a Testületnek megfizetni.
7.3.3. Ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.3. szakaszát megszegi vagy 3.4. szakasza megszegésével a Korlátozó Ren-
delkezéseket sérti, úgy a Testület a Mûsorszolgáltatót írásban felhívja, hogy a szerzõdésszegést harminc (30) napon belül
szüntesse meg. Amennyiben a Mûsorszolgáltató a Testület ezen felhívásának a határidõn belül nem tesz eleget, úgy a
Mûsorszolgáltató köteles a kötbér alapjának ötven (50) százalékával megegyezõ mértékû kötbért a Testületnek
megfizetni.
7.3.4. Ha a Testület hitelt érdemlõen tudomást szerez arról, hogy a Mûsorszolgáltató a pályázati eljárás során tett nyilat-
kozatai a Szerzõdés megkötésekor a valóságnak nem feleltek meg, úgy a Mûsorszolgáltató köteles az egyes nyilatkoza-
tok megszegéséért a kötbér alapjának ötven (50) százalékával megegyezõ mértékû kötbért a Testületnek megfizetni.
7.3.5. Ha a Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés megszegésével, a Mûsorszolgáltatást nem a Pályázati Ajánlata szerint meg-
adott óraszámban és megszakítás nélkül végzi, úgy a Mûsorszolgáltató köteles minden ilyen nap után a kötbér alapjának öt
(5,0) százalékával megegyezõ mértékû hibás teljesítési kötbért a Testületnek megfizetni. A Testület írásban felhívja a Mû-
sorszolgáltatót, hogy a szerzõdésszegést azonnal szüntesse meg. Amennyiben a Mûsorszolgáltató a Testület ezen felhívá-
sának nem tesz eleget, úgy a Mûsorszolgáltató köteles minden ilyen nap után a kötbér alapjának tíz (10) százalékával meg-
egyezõ mértékû késedelmi kötbért a Testületnek megfizetni.
7.3.6. Ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdésnek a mûsortervre, mûszaki elõírásokra, illetve a tájékoztatási kötelezettségek-
re vonatkozó rendelkezéseit megszegi, és a Mûsorszolgáltatást nem ezeknek megfelelõen végzi, úgy a Mûsorszolgáltató
köteles minden ilyen feltétel megszegéséért a kötbér alapjának öt (5,0) százalékával megegyezõ mértékû hibás teljesítési
kötbért a Testületnek megfizetni. A Testület, írásban felhívja a Mûsorszolgáltatót arra, hogy a szerzõdésszegést azonnal
szüntesse meg. Amennyiben a Mûsorszolgáltató a Testület ezen felhívásának nem tesz eleget, úgy a Mûsorszolgáltató
köteles minden ilyen feltétel megszegéséért a kötbér alapjának tíz (10) százalékával megegyezõ mértékû késedelmi köt-
bért a Testületnek megfizetni. Folytatólagos szerzõdésszegés esetén a kötbér mértéke a kötbér alapjának tíz (10) százalé-
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ka, ugyanazon szerzõdésszegés többszöri folytatólagos megszegése esetén a kötbér alapjának tizenöt (15) százaléka.
Kötbér kiszabására e pont szerinti esetekben a szerzõdésszegéstõl számított hat hónapon belül van lehetõség.
7.3.7. Amennyiben a mûsorszolgáltató a szerzõdés 5.4.1. szakaszát megszegi és jogosulatlanul kapcsolódik hálózatba és
szolgáltat mûsort, a Testület felszólítja 15 napos határidõ tûzésével a jogosulatlan hálózatba kapcsolódás megszüntetésé-
re. A határidõ eredménytelen elteltét követõen kötbért köteles a Testületnek fizetni.
7.4.1. Amennyiben a Mûsorszolgáltatónak a Testülettel szemben egyidõben több jogcímen áll fenn fizetési kötelezettsé-
ge, úgy a Testület a Mûsorszolgáltató által fizetett összegeket, a fizetés megjelölt jogcímének figyelmen kívül hagyásá-
val, jogosult más jogcímen és/vagy sorrendben is elszámolni.

VIII. A SZERZÕDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

8.1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés 3.7. szakasza
szerinti határidõ leteltéig és az ugyanezen szakaszban leírt módon a Mûsorszolgáltatást neki felróható okból nem kezdi
meg, úgy a Mûsorszolgáltatási Jogosultsága megszûnik.

8.2. A Szerzõdés megszegése esetén a Testület a Törvényben és a Polgári Törvénykönyvben valamint az ÁPF-ben meg-
fogalmazott jogkövetkezményeket alkalmazza, így különösen:

– felhívja a Mûsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére,
– írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést, és felhívja a Mûsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, il-

letve arra, hogy a jövõben tartózkodjon a jogsértéstõl,
– meghatározott idõre, de legfeljebb harminc napra felfüggesztheti a mûsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását,
– érvényesíti a szerzõdésben megállapított kötbért,
– bírságot szab ki,
– azonnali hatállyal felmondja a szerzõdést,
– kizárhatja a Mûsorszolgáltatási Alapból való támogatást.

8.3. A Testület az ÁPF 78. pontjában szabályozott esetekben, vagy módon, vagy idõtartamban a mûsorszolgáltatási jogo-
sultság gyakorlását felfüggesztheti. A Testület e jogát a Mûsorszolgáltatóhoz intézett határozatával gyakorolhatja, mely-
ben naptári nap, óra és perc szerint megjelöli a felfüggesztés kezdõ idõpontját.
8.4. A felek megállapodnak abban, hogy a Testület a Szerzõdést a 8.4.1–8.4.2. szakaszok szerinti esetekben jogosult
írásban felmondani:
8.4.1. A Testület jogosult a Szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, ha
8.4.1.1. a Szerzõdést nem lehetett volna megkötni és a jogsértõ állapot még fennáll; vagy
8.4.1.2. a Szerzõdés a Törvény VIII. fejezetében foglaltakat sérti, és a Mûsorszolgáltató a jogsérelmet a Gazdasági Ver-
senyhivatal, illetve a Testület határozatában foglaltak szerint 180 napon belül nem orvosolta; vagy
8.4.1.3. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.7. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást a hivatkozott szakasz szerint
nem kezdi meg; vagy
8.4.1.4. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 2.4. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot nem személye-
sen gyakorolja, átruházza, engedményezi, megterheli vagy egyébként más módon elidegeníti; vagy
8.4.1.5. a Mûsorszolgáltató a rá vonatkozó korlátozó rendelkezések feltételeit megszegi, és azt a Testület írásbeli felhí-
vására hatvan (60) napon belül nem orvosolja; vagy
8.4.1.6. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.2. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást folyamatosan több mint tizen-
négy (14) napig szünetelteti vagy nem a hivatkozott szakasz feltételei szerint végzi; vagy
8.4.1.7. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 7.1.1. szakaszát megszegi, és a teljes Óvadéki Összeget az annak esedékességé-
tõl számított harminc (30) napon belül a Testületnek nem fizeti meg; vagy
8.4.1.8. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 8.1.2. szakaszát megszegi, és az Óvadéki Összeget az annak esedékességétõl
számított harminc (30) napon belül az Óvadéki Összeg teljes mértéke erejéig a Testületnek nem fizeti meg (tölti fel);
vagy
8.4.1.9. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés III. fejezetében foglaltakat súlyosan vagy ismételten, vagy folyamatosan a Tes-
tület felhívása ellenére megszegi; vagy
8.4.1.10. a Mûsorszolgáltató a megszûnésérõl határoz, vagy ha a Mûsorszolgáltatót jogerõs közigazgatási vagy bírósági
jogerõs végzés vagy határozat mûsorszolgáltatói tevékenysége vagy mûködése felfüggesztésére kötelezi (kivéve a Tes-
tület ilyen határozatát), vagy ha ellene csõd- vagy felszámolási eljárás indult; vagy
8.4.1.11. ha a Mûsorszolgáltatót a jelen szerzõdés megkötésétõl számítva második alkalommal kellene a Törvény 112. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetésben részesíteni; vagy

36 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



8.4.1.12. ha a mûsorszolgáltató a szerzõdés 5.4.1. szakaszát megszegi, és azt a Testület írásbeli felhívására harminc
(30) napon belül nem orvosolja.
8.4.1.13. ha a Mûsorszolgáltató, vagy a mûsor szórását végzõ vállalkozás nem rendelkezik a mûsor sugárzásához szüksé-
ges, érvényes rádióengedéllyel.
8.5. A Szerzõdés Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos határidõvel történõ felmondása esetén a felmon-
dásnak a Mûsorszolgáltató részére való kézbesítése napját, illetve a felmondási határidõ utolsó napját követõ elsõ napon
megszûnik. A Mûsorszolgáltató a Szerzõdés megszûnésének napján köteles a Mûsorszolgáltatással felhagyni, és kezde-
ményezni a rádióengedély visszavonását.
A Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Testületet, hogy a jelen Szerzõdésnek a
Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos határidõvel történõ felmondása folyományaképpen való megszûné-
sérõl tájékoztassa a rádióengedélyt kiadó hatóságot és kezdeményezze az ilyen hatósági engedély visszavonását. A Mû-
sorszolgáltató egyben lemond arról a jogáról, hogy a rádióengedélyt visszavonó határozatban foglaltakat vitassa.
A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzõdés Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos
határidõvel történõ felmondásának a Mûsorszolgáltató 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 Mûsorszolgáltató igazolt kárát.

IX. EGYEBEK

9.1. A szerzõdõ felek rögzítik, hogy a szerzõdés tárgyát képezõ Mûsorszolgáltatási Jogosultságra kiírt Pályázati Felhí-
vásban foglaltakkal egyezõen, a Mûsorszolgáltató által benyújtott Pályázati Ajánlat részét képezõ, a Pályázati Felhívás
3., 4., 5., 6. számú mellékletében foglaltakat, illetve a Testület 7. és 8. számú mellékletei szerinti közleményben foglalt
kötelezettségeket a Szerzõdés részének nyilvánítják, úgy, hogy azok jelen Szerzõdés mellékleteként kezelendõk. A jelen
szerzõdés csak e mellékletekkel együtt érvényes és hatályos.
9.2. Amennyiben a jelen Szerzõdés valamely rendelkezése érvénytelennek minõsülne, az a Szerzõdés egyéb rendelkezé-
seinek érvényességét nem érinti. A felek megállapodnak abban, hogy ilyen esetben egymással jóhiszemû tárgyalásokat
folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyezõ érvényes
rendelkezéssel váltsák fel, és a Szerzõdést annak megfelelõen módosítsák.
9.3. A jelen Szerzõdés irányadó joga a magyar jog. A Szerzõdéssel 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 Szerzõdésbõl vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszûnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban kelet-
kezik, a felek a hatásköri szabályok figyelembevétele mellett alávetik magukat a Fõvárosi Bíróság, illetve a Pesti Köz-
ponti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. E rendelkezés nem érinti az ÁPF 86. pontjában szabályozott
eseteket.
9.5. A jelen Szerzõdést a felek öt, egymással mindenben megegyezõ eredeti példányban írták alá.

A felek a jelen Szerzõdést gondosan elolvasták, jogi képviselõikkel megbeszélték, az azokban foglalt szolgáltatásokat és
ellenszolgáltatásokat egymással arányban állónak nyilvánították, és a Szerzõdést, mint akaratukkal mindenben
megegyezõt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budapesten, …. év.. [.....] hó [...]15 napján.

Országos Rádió és Televízió Testület [....................]16

_________________________ _________________________17
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15 A szerzõdés megkötésének napja kitöltendõ.
16 A Mûsorszolgáltató cég neve kitöltendõ.
17 Mind a Testület, mind a Mûsorszolgáltató részérõl cégszerûen aláírandó.



2/A számú melléklet

MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET VÉTELKÖRZET-BÕVÍTÉS ESETÉN

A jelen Mûsorszolgáltatási Szerzõdésmódosítás (a továbbiakban a „Szerzõdésmódosítás”) létrejött egyrészrõl az Országos
Rádió és Televízió Testület, 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (a továbbiakban: a „Testület”), és másrészrõl a (……….)18

(a továbbiakban: a „Mûsorszolgáltató”) között. Jelen Szerzõdésmódosítás a Felek között ( ……)19 napján aláírt,
(………)20 mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Szerzõdést („Szerzõdés”) alulírott helyen és
napon, az alábbiak szerint módosítja.

A Szerzõdés Preambulum része az alábbi ( )21 ponttal egészül ki.

(C) A Felek megállapítják, hogy a Törvény 41. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Testület (…….) napján22 a
Kulturális Közlöny […….]23. számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati Felhívás”) pályázatot hirdetett a
[Pályázati Felhívás 1. számú melléklete … sorszámú, helyi/körzeti rádió Mûsorszolgáltatási Jogosultságra az
alábbi adatokkal: ellátottság: ... fõ, a ........ rádió, sztereo vételkörzet tekintetében] 24. A Mûsorszolgáltató a megje-
lölt mûsorszolgáltatási jogosultságra, a (…….)25 frekvencia mûsorszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bõvítése
céljával nyújtott be Pályázati Ajánlatot („Pályázati Ajánlatok”).

A pályázó Mûsorszolgáltatót a Testület (……..)26 számú határozatával a (……….)27 frekvencia(ák) tekintetében vétel-
körzet-bõvítéssel nyilvánította nyertesnek.

A határozatok érelmében a Mûsorszolgáltató (……….)28 mûsorszolgáltatási jogosultsága, a (………)29 frekvencia
vételkörzetével bõvül ki.

A Felek megállapítják, hogy a vételkörzet-bõvítéssel nem jön létre új jogosultság, annak érvényességi ideje nem válto-
zik, a Mûsorszolgáltató a vételkörzet-bõvítés tekintetében ennek megfelelõen a (…….)30 frekvencia mûsorszolgáltatási
jogosultság szerinti mûsort sugározza.

Erre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a (……..)31 napján a (………)32 frekvencia tekintetében létrejött Szerzõdés
az alábbiak szerint módosul.

A Szerzõdés 1.1. pontja helyébe az alábbi 1.1. pont lép.
1.1. A Mûsorszolgáltató a Testület számára a Pályázati Felhívásoknak megfelelõen megtette a megkívánt valamennyi
nyilatkozatát, amelyeket jelen Szerzõdésmódosítás aláírásával ismételten megerõsít, s azok tartalmáért felelõsséget vál-
lal. A Felek megállapodnak abban, hogy erre tekintettel a Pályázati Ajánlatokban szereplõ nyilatkozatokat ezennel, azok
teljes terjedelmében, kifejezetten a Szerzõdés részévé teszik.

A Szerzõdés 2.1. pontja a következõk szerint módosul.
2.1. A Testület, tekintettel a Mûsorszolgáltató Pályázati Ajánlataiban foglaltakra valamint a Szerzõdés I. fejezete szerinti
nyilatkozataira, a Mûsorszolgáltatót a Szerzõdés preambulumának (B) szakaszában megjelölt, valamint a jelen Szerzõ-
désmódosítás ( )33 szakaszában foglalt vételkörzet-bõvítésnek megfelelõen, a Szerzõdés feltételei szerint, a kibõvített vé-
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18 A Pályázó neve és címe kitöltendõ.
19 A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötésének napja kitöltendõ.
20 A mûsorszolgáltatási jogosultság(helyi/körzeti/televízió/rádió) és a frekvencia kitöltendõ.
21 A hatályos szerzõdés Preambulum részének megfelelõen kitöltendõ.
22 A Pályázati Felhívás közzétételének dátuma kitöltendõ.
23 A Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendõ.
24 A Pályázati Felhívás 1. sz. melléklet adatai szerint kitöltendõ.
25 A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia kitöltendõ.
26 A Pályázatokat elbíráló Testületi határozat száma kitöltendõ.
27 A Pályázati Felhívásban meghirdetett frekvencia/csatorna megjelölése.
28 A mûsorszolgáltatási jogosultság kitöltendõ.
29 A Pályázattal megnyert frekvencia/csatorna feltüntetése.
30 A Mûsorszolgáltatási szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia megjelölése.
31 A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötésének dátuma kitöltendõ.
32 A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia kitöltendõ.



telkörzet tekintetében jogosítja fel helyi/körzeti rádió mûsorszolgáltatás végzésére (a „Mûsorszolgáltatási Jogosultság”).
A Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére tekintettel a Mûsorszolgáltató vállalja, hogy a Mûsorszolgáltatási Jo-
gosultságot az arra vonatkozó jogszabályi elõírásokkal és a Szerzõdés feltételeivel összhangban gyakorolja, és a
Testületnek a Szerzõdés rendelkezései szerint mûsorszolgáltatási díjat fizet.

A Szerzõdés az alábbi 2.4. ponttal egészül ki. A fejezet számozása ennek megfelelõen módosul.
2.4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság eredeti 7 éves idõtartama alatt az
analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás bekövetkezik, az esetleges jogszabály-
változásból adódó megváltozott jogszabályi kötelezettségeiknek a felek – ha a mûsorszolgáltatási jogosultság az adott
frekvencián fenntartható – kölcsönösen együttmûködve eleget tesznek.

3.6. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy (……..)34 frekvencia tekintetében a Mûsorszolgáltatást legké-
sõbb (………)35 napjáig a Szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõen megkezdi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultság tel-
jes idõtartama alatt megszakítás nélkül végzi.

A Szerzõdés kiegészül a következõ ponttal:
3.7 A Mûsorszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében megadott várható vételkör-
zethez képest a megvalósított vételkörzet esetében +/– 20%-os eltérés lehetséges.

A Szerzõdés 6.1. pontja helyébe az alábbi 6.1. pont lép, az 6.2.1 és az 6.3.2. pont az alábbiak szerint módosul.36

6.1. A Mûsorszolgáltató a Szerzõdés aláírásával köteles a Testületnek a Mûsorszolgáltatási Jogosultságért a hét (7) éves
idõtartamra, minden további feltétel és felszólítás nélkül, mûsorszolgáltatási díjat fizetni. A mûsorszolgáltatási díj
összege jelen Szerzõdésmódosítás aláírásával, a (…….)37 MHz frekvenciára vonatkozó és a (…….)38 MHz frekvenciára
a Pályázatai Felhívásban meghirdetett nettó mûsorszolgáltatási díjak összege plusz áfa, azaz (……..) azaz
(………………) forint plusz áfa (a „Díj”), amelyet a Mûsorszolgáltató a jelen fejezet rendelkezései szerint köteles a
Testületnek megfizetni.

6.2.1. Mûsorszolgáltató jelen Szerzõdésmódosítás megkötését követõ elsõ félévre, a kibõvített vételkörzetre vonatkozó
díjat (…….) Ft, azaz (…………) forint plusz áfát a jelen Szerzõdés megkötését megelõzõen, a Pályázati Díj 80%-ának
beszámítása mellett, az 6.4. szakasznak megfelelõen megfizette, mely összeg befizetését a Testület jelen Szerzõdésmó-
dosítás aláírásával is elismeri és nyugtázza.

6.3.2. Az adott (naptári) évre fizetendõ Díj összegét 20…-re a jelen szerzõdés 6.1. pontja határozza meg, amely összeg
évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított és közzétett „Éves Fogyasztói Árindex” mértékének megfelelõ
arányban növekszik. A díjkorrekciót az 6.1. szakaszban szereplõ áfa nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni.

A Szerzõdés 7.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul.
7.1.1. A Mûsorszolgáltató köteles az óvadékot pénzben nyújtani. Ez az összeg a Szerzõdésmódosítás aláírásától érvé-
nyes éves Mûsorszolgáltatási Díj egynegyed (1/4-ed) része, azaz (…….) azaz (……………) forint (az „Óvadéki
Összeg”), amely összegnek a Mûsorszolgáltató Szerzõdésének 6.4. szakaszban megjelölt számláján, a Szerzõdésmódo-
sítás megkötését követõ tizenöt (15) napon belül rendelkezésre kell állnia. Az Óvadéki Összeg akkor számít
megfizetettnek, ha az a számlán jóváírásra kerül.
A Szerzõdés 8.4.1.6. pontja helyébe az alábbi pont kerül.

7.4.1.6. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.2. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást folyamatosan több mint három
(15) napig szünetelteti, vagy nem a hivatkozott szakasz szerint végzi; vagy

A Szerzõdés 8.4.1. pontja az alábbi ponttal egészül ki.
8.4.1.12. ha a mûsorszolgáltató a szerzõdés 5.4.1. szakaszát megszegi, és azt a Testület írásbeli felhívására harminc
(30) napon belül nem orvosolja.
A Szerzõdés 9.1. pontja helyébe az alábbi pont lép.
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33 A hatályos Szerzõdés Preambulum részének megfelelõen kitöltendõ.
34 A Pályázatban megnyert frekvencia(ák) megjelölése.
35 A szerzõdéskötést követõ 180 napon belül.
36 Kizárólag kereskedelmi jogosultság esetén.
37 A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia megjelölése.
38 A Pályázattal megnyert frekvencia(ák) megjelölése.



9.1. A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy a Szerzõdés tárgyát képezõ Mûsorszolgáltatási Jogosultságra kiírt Pályázati Felhí-
vásokban foglaltakkal egyezõen, a Mûsorszolgáltató által benyújtott Pályázati Ajánlatok részét képezõ 3. számú mellék-
let 1. b) és c) pontja, 4. , 5., 6. számú mellékletekben körülírt adatokat és megkívánt nyilatkozatokat a Szerzõdés részének
nyilvánítják, úgy, hogy azok a Szerzõdés mellékleteként kezelendõk. A Szerzõdés csak e mellékletekkel együtt érvényes
és hatályos.

Jelen Szerzõdésmódosítást a felek öt, egymással mindenben megegyezõ eredeti példányban írták alá.

A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés fenti módosítással nem érintett rendelkezései érvényben maradnak. Jelen Szerzõdésmó-
dosítást a felek öt, egymással mindenben megegyezõ eredeti példányban írták alá.

A felek a jelen Szerzõdésmódosítást gondosan elolvasták, jogi képviselõikkel megbeszélték, az azokban foglalt szolgál-
tatásokat és ellenszolgáltatásokat egymással arányban állónak nyilvánították, és mint akaratukkal mindenben
megegyezõt jóváhagyólag aláírták.

Kelt Budapesten, (…….) (……..) hó (…..)39 napján.

Országos Rádió és Televízió Testület (…………)40

41
________________________ _____________________

3. számú melléklet (1)

A Mûsorszolgáltatás Alapvetõ Adatai

1. A pályázó neve:

2. A pályázó címe, telefonszáma:

3. A cégbíróság, bíróság neve, ahol nyilvántartásba vették:

4. A megpályázott Mûsorszolgáltatás vételkörzete:

5. A Mûsorszolgáltatás állandó megnevezése:

6. A Mûsorszolgáltatás szignálja:

7. A mûsorszolgáltató tevékenységéért személyes felelõsséget viselõ büntetlen elõéletû személy
neve:
címe:
aki a személyes – sajtójogi (1986. II. törvényben meghatározott) – felelõsséget viseli a mûsorszolgáltató
tevékenységéért.

8. A pályázó bankszámlaszáma:

9. A pályázó adószáma:

10. Az igénybe venni kívánt mûsorszórási lehetõség megnevezése:

Dátum:

Aláírás:
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39 A szerzõdésmódosítás aláírásának napja kitöltendõ.
40 A mûsorszolgáltató cég neve kitöltendõ.
41 A Testület és a Mûsorszolgáltató részérõl cégszerûen aláírandó.



3. számú melléklet (2)

A MÛSORTERV

Vételkörzet-bõvítés esetén a pályázati ajánlat úgy minõsül, hogy azt a pályázó az eredeti, bõvítendõ jogosultságának ha-
tályos mûsortervével és az abban lévõ, ahhoz kapcsolódó hatályos és érvényes dokumentumokkal, nyilatkozatokkal
nyújtja be. Ennek megfelelõen érvényesen nem lehet új, az eredeti, bõvítendõ jogosultság mûsortervétõl eltérõ mûsorter-
vet benyújtani. Amennyiben a Pályázó eredeti Pályázati Ajánlatában, illetve Mûsorszolgáltatási Szerzõdésében az itt
megjelöltek közül valamely adat nem szerepel, kérjük – a hatályos Mûsorszolgáltatási Szerzõdéssel összhangban –
szíveskedjenek az alábbiakat értelemszerûen kitölteni.

A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége:
………………………………………………………………………………………………………………………….....

Speciális karakterisztikájú Pályázati Ajánlat esetében a mûsorszolgáltatás speciális karakterisztiká-
ja:……………………………………………………………………………………………………………………….....

Egyes mûsorszámok/mûsorelemek százalékos aránya:

Mûsorszámok
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként

Az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként

heti napi heti napi

Közmûsor-szolgáltatói pályázat esetén
a közszolgálati mûsorszámok aránya
Nem nyereségérdekelt pályázat esetén
az adott célcsoportnak megfelelõ
mûsorszámok aránya
Helyi közélettel foglalkozó mûsorszá-
mok aránya42

Speciális karakterisztikának megfelelõ
mûsorszámok aránya43

A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:

Mûsorterv egységek
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként

Az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként

heti napi heti napi

A szöveg aránya
Az ismétlések aránya

A mûsorterv központi elemei44:

Központi elemek megjelölése

Fõmûsoridõ (06.30–09.30 óráig):
…..
9.30–18.00 óráig
…..
18.00–06.30 óráig
…

Dátum

Aláírás
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42 Speciális karakterisztikára irányuló Pályázati Ajánlat esetén a helyi közélettel foglalkozó mûsorszámokkal a speciális karakterisztika nem valósítható meg.
43 Amennyiben a Pályázó speciális karakterisztikával nyújtotta be pályázati ajánlatát.
44 A központi elemek azok a mûsorelemek, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jel-
lemzik és ennél fogva csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a mûsorszám címét, hanem típusát kell megjelölni:
pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor stb.



4. számú melléklet

SZÁNDÉKNYILATKOZATOK

1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mûsor szórását saját jogosultság alapján vagy más, erre jogosult szolgáltatásának
igénybevételével kívánja megoldani.

2. A pályázó nyilatkozata a tervezett kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatásokról.

Kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatások A Mûsorszolgáltató által bejelentett szolgáltatás43

Kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatás

PS (mûsornév)

PI (mûsorazonosító)

RT (rádiószöveg)

CT (idõ és dátum)

AF (alternatív frekvenciasávok listája)

Egyéb

Dátum
Aláírás

5. számú melléklet

NYILATKOZATOK

Vételkörzet-bõvítés esetén a 3. l)–m) pont kivételével amennyiben a nyilatkozatban szereplõ tények vonatkozásában vál-
tozás nem következett be, a nyilatkozatokat nem kell megtenni, mivel ekkor a korábbi hatályos nyilatkozatok kerülnek
figyelembevételre.

1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a pályázati felhívás 2.6.1 és 2.6.2. pontjának hatálya alá.

2. A pályázó nyilatkozata, hogy a mûsorszolgáltató vezetõ tisztségviselõinek kiválasztási módja megfelel a Társasági
törvénynek. A többségi önkormányzati tulajdonú társaság az ÁPF 36.3. pontjának megfelelõ nyilatkozatot tesz.

3. A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a) van-e közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése magyar napilapot vagy hetilapot kiadó, lapterjesztõ, továbbá
magyarországi mûsorszolgáltatást végzõ, illetõleg magyarországi mûsorszolgáltatási jogosultságot igénylõ 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 lévõ pályázatá-
nak elfogadása esetén nem keletkezne vele szemben ilyen kizáró vagy korlátozó ok;
c) tudomásul veszi, hogy a mûsorszolgáltatási szerzõdés fennállásának teljes idõtartama alatt köteles megfelelni a Tör-
vényben meghatározott személyi feltételeknek (mûsorszolgáltatási jogosultság a Törvény 85–88. §, mûsorszolgáltató tu-
lajdoni viszonyaira vonatkozó rendelkezések, Törvény 109. §, 122–127. §);
d) gazdasági társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázó vezetõ tisztviselõinek állampolgársága, neve, címe,
minden más tisztségviselõi vagy hivatali beosztása, munkaviszonya;
e) azoknak a gazdasági társaságoknak és alapítványoknak a felsorolása, amelyek (i) a gazdasági társaság vagy közhasz-
nú társaság cégformájú pályázóban 5%-ot meghaladó vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkeznek, il-
letve amelyek (ii) az ilyen vállalkozásokban 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel, vagy a törvény szerinti befolyá-
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45 A pályázó által vállat kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatás kipipálandó.



soló részesedéssel rendelkeznek és (iii) mindezek közül befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozások vezetõ
tisztségviselõi valamint mindezek társasági részesedéssel rendelkezõ 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 köz-
hasznú társaság cégformájú pályázó 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel vagy a törvény szerinti befolyásoló része-
sedéssel rendelkezõ 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 befo-
lyásoló részesedéssel rendelkeznek végül (iii) mindezek lakóhelye (székhelye), cégnyilvántartási (bírósági nyilvántartá-
si 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 csõd-, illetve felszámolási eljárás folyamat-
ban van-e,
2. a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló
vállalkozás(ok) végelszámolás alatt áll(nak)-e vagy az ellene indított csõd-, illetve felszámolási eljárás(ok) folyamat-
ban van(nak)-e,
3. a pályázó hálózatos mûsorszolgáltatóként, illetve hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatóként mûködik-e, ha igen
nevezze meg a hálózatba kapcsolt mûsorszolgáltatókat, illetve a hálózatos mûsorszolgáltatót,
4. a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedé-
se alatt álló vállalkozás(oka)t illetõen megállapított-e 5 (öt) évnél nem régebben jogerõre emelkedett: bírósági ítélet,
versenyfelügyeleti határozat, a Testület által hozott határozat, vagy a Testület Panaszbizottsága által hozott állásfog-
lalás az üzletvitele körében elkövetett jogszabálysértésrõl,
5. megállapított-e 5 (öt) évnél nem régebben jogerõre emelkedett bírósági ítélet, államigazgatási határozat, vagy a
Testület által hozott határozat a pályázót, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályá-
zó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(oka)t illetõen a mûsorszolgáltatási szerzõdésben a meghatározott
bármely kötelezettség megszegését,
6. folyamatban van-e illetve lefolytattak-e 5 (öt) évnél nem régebben a pályázóval, a pályázó tekintetében befolyásoló
részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozással szemben végrehajtási el-
járást,
7. folyamatban van-e a pályázóval a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó be-
folyásoló részesedése alatt álló vállalkozással (vállalkozásokkal) szemben olyan polgári per, amely meghaladja 3 (há-
rom) évi mûsorszolgáltatási díj 20%-át,

h) hivatalos igazolások arra vonatkozóan, hogy a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendel-
kezõ, 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 mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötésének idõpontjában a
Testület rendelkezésére bocsátja azon hivatalos igazolásokat, amelyek dokumentálják, hogy a pályázó, a pályázó tekin-
tetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, 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 Mûsorszolgáltatási 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 kezelõjétõl kell igazolást csatolni, amellyel szemben a pá-
lyázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt
álló vállalkozás(ok)nak jogszabály alapján fizetési kötelezettsége áll fenn.
i) milyen mûsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik (szerzõdés vagy nyilvántartásba vétel alapján), vagy ilyen jogo-
sultság megszerzése folyamatban van.
j) A közmûsor-szolgáltatás esetén az 8. számú melléklet szerinti kötelezõ nyilatkozatok,
k) nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatás esetén az 7. számú mellékletnek megfelelõ dokumentumok, nyilatkozatok és
adatlap
l) A pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy amennyiben nem vételkörzet-bõvítésre, vagy hálózatba kapcsolódásra pá-
lyázott, nyertessége esetén a jogosultság megszerzésétõl számított két éven belül nem kezdeményezi hálózatba kapcso-
lódását, vagy pályázat nélküli vételkörzet-bõvítését.
m) Vételkörzet bõvítése esetén a pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató nyilatkozata arról, hogy
1. a 9. számú mellékletben foglalt ORTT állásfoglalás tartalmát ismeri és elfogadja;
2. nyertessége esetén a szükséges szerzõdésmódosításhoz hozzájárul;
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3. az eljárás tárgyát képezõ, meglévõ mûsorszolgáltatási jogosultságának vételkörzete és a pályázati felhívás 1. számú
mellékletében megjelölt sztereo vételkörzetek szomszédosak egymással, azaz az eredeti, valamint a bõvítésre szolgáló
vételkörzet legfeljebb 40 km-re van egymástól (ebben a kérdésben kizárólag jelen pályázati felhívás 1. számú mellékle-
tében megjelölt településen jogosultsággal rendelkezõ mûsorszolgáltatók tekinthetõk szomszédos vételkörzetben
lévõnek);
4. az állásfoglalásban meghatározott vételkörzet-bõvítés fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel.
n) hálózatba kapcsolódásra irányuló pályázat esetén a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

– a hálózatos mûsorszolgáltató nevét,
– a pályázó és a hálózatos mûsorszolgáltató közös kérelmét a hálózatba kapcsolódásra,
– valamint a hálózatos mûsorszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó szerzõdés-

módosításhoz hozzájárul.

4. A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a) pályázati ajánlatában vállalt kötelezettségek teljesítéséért feltétlen helytállást vállal, biztosítja annak anyagi fedezetét,
b) és kötelezi magát, hogy az ajánlatában vállalt kötelezettségeit tartalmazó szerzõdést ír alá a Testülettel, melynek meg-
szegése esetén a Törvényben, az ÁPF-ben, a pályázati felhívásban és a mûsorszolgáltatási szerzõdésben meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor úgy, hogy a szerzõdésszegés következtében beálló fizetési kötelezettség
biztosítására a pályázó által rendelkezésre bocsátott biztosítékból a Testület közvetlenül kielégítheti igényét.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati felhívás 1.1 pontjában jelzett speciális karakterisztikával nyújtja-e be
pályázatát vagy sem.
Speciális karakterisztikával benyújtott ajánlat esetén a Pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy milyen speciális
karakterisztikával nyújtja be ajánlatát, illetve, hogy mûsortervében melyek azok a mûsorszámok, amelyek e speciális ka-
rakterisztikának megfelelnek, a mûsorszámok idõtartamának, és jellemzésének leírásával.

Dátum
Aláírás

6. számú melléklet

ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI TERV

Vételi minõség javítás esetén a bõvítés által kialakult, teljes mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó üzleti és pénz-
ügyi tervet kell benyújtani.

6/I. Tervezett költségek

Költségek 2010. 2011. 2012.

A költségeket költségnemek szerint csoportosítva a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására ki-
adott jogszabály 5. számlaosztálya alapján kell megadni.

6/II. Tervezett bevételek

Bevételek 2010. 2011. 2012.

A bevételeket csoportosítva a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabály 9. szám-
laosztálya alapján kell megadni.

Dátum
Aláírás
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7. számú melléklet

A nem nyereségérdekeltség feltételeinek való megfelelésrõl

1. Az Rttv. 2. §-ának 34. pontja értelmében az a mûsorszolgáltató minõsül nem nyereségérdekeltnek,
a) amelyik által végzett mûsorszolgáltatás az alábbi célok, illetve célcsoportok egyikének a megvalósítására, illetve szol-
gálatára irányul:

aa) kisebbségeknek szóló mûsorszolgáltatás
ab) kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás
ac) hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás
ad) a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként szolgáló mûsorszolgáltatás – A mûsorszolgáltatás akkor minõsül e kate-
gória szerint, ha az adott közösségben élõk számára nyújt lehetõséget a megszólalásra, funkciója a véleménynyilvání-
tás fórumának biztosítása; és

b) a mûsorszolgáltatásból származó pénzügyi eredményét az egyéb tevékenységébõl származó pénzügyi eredményétõl
elkülönítetten tartja nyilván, és azt kizárólag a mûsorszolgáltatás folytatására, illetve fejlesztésére használja fel.

1.1. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá az a mûsorszolgáltató nyilvánítható, amely kérelmében vállalja a vonat-
kozó törvényi kötelezettségeket, vállalja továbbá, hogy napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan mûsorszolgáltatása az
általa kiválasztott cél, illetve célcsoport megvalósítására, szolgálatára irányul.

2. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítés kezdeményezése
2.1. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítését az Rttv.-ben szabályozott bármilyen módon mûsorszolgálta-
tási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató a mûsorszolgáltatási jogosultságának tartama alatt bármikor – legkorábban a
mûsorszolgáltatási jogosultsága megszerzésére irányuló eljárás megkezdésekor (Rttv. 95. §, 113. §, 146. §) – jogosult
kezdeményezni.
2.2. A 2.1. pont szerinti lehetõséggel nem élhet a mûsorszolgáltató annak a mûsorszolgáltatásnak a vonatkozásában,
amelyre már az ORTT-nél pályázat útján mûsorszolgáltatási lehetõséghez jutott.
2.3. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésének kezdeményezésekor a mûsorszolgáltató
a) határozott kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy ha a Testület nem nyereségérdekelt mûsor-
szolgáltatóvá minõsíti, akkor a mûsorszolgáltatási jogosultságának tartama alatt nem nyereségérdekelt mûsorszolgálta-
tóként mûködik;
b) csatolja mindazokat a dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat, amelyek alapján a kérelmezõ megítélése szerint a
Testület állást foglalhat nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítése kérdésében;
c) a jelen határozat mellékletében található nyomtatványt kitölti, valamint
d) tudomásul veszi, hogy nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésével a mûsorszolgáltatási jogviszonya
megfelelõen módosul.
2.4. A mûsorszerkezeti koncepciónak összességében kell megfelelnie az 1. a) pont szerinti célnak, illetve célcsoportnak.
2.5. A mûsorszámoknak összességükben kell megfelelniük a mûsorszerkezeti koncepciónak.
2.6. Rádió mûsorszolgáltatás esetében az 1.a) szerinti célnak, illetve célcsoportnak a megvalósítására irányuló mûsor
szolgáltatását köteles felvállalni a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató.
2.7. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató óránként három perc reklámot sugározhat.

3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítés
A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítés iránt benyújtott kérelem tárgyában a Testület 60 napon belül ha-
tározattal dönt. A kérelemnek helyt adó határozatban a Testület
a) a kérelmezõ által meghatározott cél, illetve célcsoport tekintetében (illetve, amennyiben ez szerepel a kérelemben,
idõtartamra) a kérelmezõt nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsíti azzal, hogy
b) a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató a jelen határozatában foglaltakat is betartani köteles.

4. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató különös kötelezettségei
4.1. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésének teljes tartama
alatt a mûsorszolgáltató számára (az Rttv.-ben, egyéb jogszabályokban, a Testület által kidolgozott szabályzatokban, az
Általános Pályázati Feltételekben, valamint a mûsorszolgáltatási szerzõdésben) meghatározott kötelezettségeken túl –
köteles
a) eleget tenni a Testület fenti, 3. pont szerinti határozatában foglalt követelményeknek;
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b) a nem nyereségérdekeltség feltételeinek való megfelelés teljesítésérõl a Testületnek – az Rttv. 90. § (6) bekezdése és
jelen határozatban foglaltak szerint – szóban és írásban – beszámolni.
4.2. A 4.1. b) pontja szerinti írásbeli beszámoló benyújtásának konkrét határidejét, a beszámoló elkészítése során a nem
nyereségérdekelt mûsorszolgáltató által figyelembe veendõ részletes szempontokat a Testület határozatban állapítja
meg, amit az írásbeli beszámoló határidejét megelõzõ legalább 60 nappal írásban közöl a nem nyereségérdekelt
mûsorszolgáltatóval.
4.3. A Testület kívánságára – amennyiben a beszámolót nem tartja kielégítõnek – a nem nyereségérdekelt mûsorszolgál-
tató köteles az írásbeli beszámolót a Testület által kitûzött határidõre további információkkal kiegészíteni.
4.4. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató tûrni köteles, hogy a Testület ellenõrizze a nem nyereségérdekelt mûsor-
szolgáltató tevékenységét, így különösen
a) gazdálkodásának a Testület által megbízott könyvvizsgáló,
b) mûsorszolgáltatási tevékenységének, illetve annak a vételkörzet lakossága általi értékelésének a Testület által megbí-
zott közvélemény-kutató vagy más szakértõ általi ellenõrzését, illetve vizsgálatát, s ennek során köteles rendelkezésre
állni, s a kívánt dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.
4.5. Az ORTT Mûsorfigyelõ és Mûsorelemzõ Szolgálata a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók vállalásait az Rttv.
89. §-a alapján havi egy, sorsolással kiválasztott adásnap tekintetében ellenõrzi.

5. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató kötelezettségének jogkövetkezményei
Ha a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató megsérti az Rttv.-ben, egyéb jogszabályokban, a Testület által kiadott bár-
mely szabályzatban, az Általános Pályázati Feltételekben, a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra vonatkozó bár-
mely határozatban, valamint – földfelszíni sugárzás esetén – a mûsorszolgáltatási szerzõdésben meghatározott bármely
kötelezettségét, a Testület jogosult
a) megvonni a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatói minõsítést, valamint
b) az Rttv. 112. §-ában és 135. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.

6. Egyéb rendelkezések
6.1. A Testület és/vagy a könyvvizsgáló (egyéb szakértõ) a fenti 4.4. pont szerinti ellenõrzés megkezdését legalább
3 nappal megelõzõen köteles írásban tájékoztatni a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatót az ellenõrzés (vizsgálat)
megkezdésérõl.
6.2. Ha a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató a vállalt célt vagy célcsoportot módosítani kívánja, a jelen határozat-
ban foglalt eljárási rendet lehet megfelelõen alkalmazni.
6.3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató ebbéli minõségének megszüntetését a Testülethez címzett kérelmével
kezdeményezheti. Az eljárásra jelen határozatot kell megfelelõen alkalmazni.

Szíveskedjenek kitölteni:

Éves adásidõ
mûsorperc

Havi minimális
mûsorperc

Heti minimális
mûsorperc

Napi minimális
mûsorperc

a) Nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló
mûsorszolgáltatás

b) Kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás

c) A hátrányos helyzetûeknek szóló mûsor-
szolgáltatás

d) A lakóhelyi közösség közéleti fóruma-
ként mûködõ mûsorszolgáltatás

8. számú melléklet

A közmûsor-szolgáltatóvá minõsítés feltételeirõl

1. Közmûsor-szolgáltatóvá minõsítését a földfelszíni mûsorszolgáltató kezdeményezheti kizárólag a jogosultsága meg-
szerzésére irányuló eljárás megkezdésekor (Rttv. 95. §), amennyiben mûsorszolgáltatási díjtartozása nincs. Konzorciu-
mi pályázó esetén az abban részt vevõ pályázóknak nem lehet mûsorszolgáltatási díjtartozása.

2.1. Közmûsor-szolgáltatóvá az a mûsorszolgáltató minõsíthetõ, amelyik pályázatában vállalja a közmûsor-szolgáltatóra
vonatkozó törvényi kötelezettségeket, vállalja, hogy napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat
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szolgáltat, rádió esetén legalább heti 14 óra saját készítésû mûsort szolgáltat, valamint a kérelmével együtt benyújtja a
mûsorszolgáltatási szabályzatát a Testülethez.
A mûsorszolgáltatási szabályzatnak tartalmaznia kell, a közmûsor-szolgáltató részletes mûsorstruktúráját, továbbá meg
kell jelölni melyek azok a mûsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta kritériumának.
Amennyiben a mûsorszolgáltató képújságban szereplõ elemeket is közszolgálati mûsorszámnak minõsít, akkor a képúj-
ságot elemeire bontva, az azon belüli közszolgálati mûsorszámokat százalékban megjelölve kell a mûsorstruktúrát
bemutatni.
2.2. Közmûsor-szolgáltatóvá minõsítésének kezdeményezésekor a pályázó határozott kötelezettségvállaló nyilatkozatot
tesz arra vonatkozóan, hogy ha a Testület közmûsor-szolgáltatóvá minõsíti, akkor a mûsorszolgáltatási jogosultságának
tartama alatt közmûsor-szolgáltatóként mûködik.

3. A Testület a mûsorszolgáltatási szabályzat elfogadásával nyilvánítja a közmûsor-szolgáltatóvá a mûsorszolgáltatót. A
Testület az elfogadott mûsorszolgáltatási szabályzatot a Közlönyben teszi közzé.

4.1. A Testület a mûsorszolgáltatót a szabályzat elfogadásával a Testületi döntés napjával nyilvánítja közmûsor-szolgál-
tatóvá.
4.2. A közmûsor-szolgáltatóvá minõsítés napjától a közmûsor-szolgáltató mentesül a mûsorszolgáltatási díj fizetésének
kötelezettsége alól.

5. Az ORTT Mûsorfigyelõ és Mûsorelemzõ Szolgálata a közmûsor-szolgáltatók vállalásait a Törvény 89. § (4) bekezdés
c) pontja alapján a Testület által elfogadott munkaterv alapján ellenõrzi.

6. Ha a közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltató megszegi a Törvényben, a mûsorszolgáltatási szerzõdésben, vagy a köz-
zétett mûsorszolgáltatási szabályzatban a rá, mint közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó szabályokat, akkor a Testület a jog-
sértés megállapítása mellett a Szerzõdés és a Törvény szerinti szankciókat alkalmazhatja különösen az alábbiakat.

– az Rttv. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján felhívja a mûsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére,
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést és felhívja a mû-

sorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve arra, hogy a jövõben tartózkodjon a jogsértéstõl,
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott idõre, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti a mûsorszol-

gáltatási jogosultság gyakorlását
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvényesíti a szerzõdésben megállapított kötbért,
– a Mûsorszolgáltatási szerzõdés alapján határozott idõre kizárja a mûsorszolgáltatót a Mûsorszolgáltatási Alap tá-

mogatásaiból,
– a fenti szankciók közül, az írásbeli figyelmeztetés, a kötbér és a Mûsorszolgáltatási Alap támogatásaiból határozott

idõre történõ kizárás más joghátránnyal együtt is alkalmazható.

Amennyiben a mûsorszolgáltatóval szemben a szerzõdés megkötése óta másodszor kellene alkalmazni a 112. § (1) be-
kezdés b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetést, a Testület jogosult a Mûsorszolgáltatási szerzõdét azonnali hatállyal
felmondani.

7. A mûsorszolgáltató a közmûsor-szolgáltatói minõsítésérõl csak annak testületi elfogadása után egy évvel mondhat le
azzal, hogy az a mûsorszolgáltató, amelyik státuszát pályázat keletkeztette csak az adott pályázati eljárás elveire figye-
lemmel mondhat le. Amennyiben a pályázati felhívás lehetõséget adott közmûsor-szolgáltatói, nem nyereségérdekelt és
kereskedelmi pályázatok benyújtására is, a státuszról történõ lemondás megengedhetõ. Amennyiben a pályázati felhívás
kizárólag nem nyereségérdekelt, illetve közmûsor-szolgáltatói státuszú mûsorszolgáltatásra volt kiírva, a lemondás a pá-
lyázati eljárás elveire tekintettel nem megengedhetõ és az automatikusan a mûsorszolgáltatási jogosultság elvesztését
eredményezi. A lemondás tudomásul vételét a Testület határozatban mondja ki és az a testületi határozat napjától
mentesíti a mûsorszolgáltatót a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó szabályok alól.
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Az Országos Rádió és Televízió Testület ajánlása a közmûsor-szolgáltatók
Mûsorszolgáltatási Szabályzatainak kidolgozásához

Az ajánlásban rögzítettek minimális feltételei a Mûsorszolgáltatási Szabályzatnak, ugyanakkor az ajánlásban szereplõ
pontok nem azt jelentik, hogy a Mûsorszolgáltatási Szabályzatban csak ezekrõl lehet rendelkezni. A mûsorszolgáltató a
Mûsorszolgáltatási Szabályzatban önmagára, az általa sugározott mûsorokra, illetõleg az általa foglalkoztatottakra néz-
ve egyéb kötelezõ szabályokat állapíthat meg, bármilyen általa fontosnak vélt terület tekintetében.

I. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok
1. A közmûsor-szolgáltató különösen tiszteletben tartja a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek mél-
tóságát és alapvetõ érdekeit, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A közmûsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre
számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, össze-
függésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
3. A közmûsor-szolgáltató biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a meg-
jelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdé-
sének színvonalas kielégítésérõl.
4. A közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyerme-
kek védelmét szolgáló, az igénybevehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsoridõben történõ bemuta-
tására,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
5. A közmûsor-szolgáltató az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexu-
alitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk 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 mûsorszolgáltató nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint
mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt,
hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vi-
tatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. A közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak,
tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
2. A mûsorszolgáltató a vételkörzetében (országos, körzeti, helyi) élõ hallgatókat jelentõsen érintõ ügyekben köteles a
jellemzõ véleményeket bemutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.
3. A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, hangot adhat politi-
kai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó ér-
zését ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a mûsorban, hogy az
elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.
4. A hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvéleményén kívül személyes véleményének nem adhat hangot, azt
még közvetve sem sugallhatja.
5. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve kell közölni.
6. A mûsorkészítõ köteles a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõrizni. ha egy témában a források egymás-
nak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.
7. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális részletek
közlését. A televízióknál ez különösen vonatkozik a események képanyagainak kiválasztására.
8. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.
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IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
1. A mûsorszolgáltató valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához.
2. A mûsorkészítõknek a mûsorszolgáltatás során érvényesíteniük kell a helyes nyelvhasználatot.
3. A mûsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan
rövidítéseket.
4. A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
5. A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban 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 mûsorszolgáltatás során teret kell engedni a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet kell fordítani a kisebbségi kultúrának, a
kisebbségi értékek megõrzésének.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszámokban lehetõség szerint biztosítani kell a saját anyanyelv
használatát.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
1. A mûsorszolgáltató mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.
2. A mûsorszolgáltató kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak.
3. A mûsorszolgáltató a nézõk ismereteinek bõvítése érdekében mûsoraiban rendszeresen beszámol a hazai és nemzetkö-
zi tudományos élet legújabb felfedezéseirõl, népszerûsíti a tudományos közgondolkodást.
4. Tudományos kérdésekben is lehetõséget kell adni az eltérõ álláspontok vélemények bemutatására.
5. A mûsorszolgáltató köteles mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.
6. A mûsorszámokban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
7. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
1. Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai
és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világnéze-
ti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.

VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ meg-
ismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmódot, a
különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia fejlesztését.
2. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszá-
mot közzétenni tilos.
3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a mûsorokban.
4. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.

IX. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
1. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a mûsorszolgáltató e törvény szerint felelõsséggel nem
tartozik.
2. A közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a
hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám
idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is bele-
számít. A közmûsor-szolgáltató televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.
3. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között
tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között
és a szünetekben közzétehetõ.
4. Közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. Közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és
forgalmazója.

1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 49



6. Közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogvi-
szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve
politikai hirdetésben.
7. Közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:
a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató
mûsorszámok,
d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzet-
ben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
8. A Nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
10. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet poli-
tikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
15. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék A reklám a játék tényleges természetét és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ.
16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
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 közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.

X. A közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes
személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését
szolgálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel,
ilyen eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a
figyelmet.
2. A közmûsor-szolgáltató a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény
szerint felelõsséggel nem tartozik.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli hely-
zetekben közzéteendõ szerinti közérdekû közleményre.

XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosíté-
kai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben
tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A Mûsor-
szolgáltatási Szabályzatban rögzíteni lehet: a mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a
mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a
mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
A Mûsorszolgáltatási Szabályzat rendelkezhet a mûsorkészítés- és szerkesztés kapcsán a szakmai, magatartási és etikai
szabályokról, továbbá a közremûködõkkel kapcsolatos magatartás szabályairól. A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie
például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy
törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti,
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etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorké-
szítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is megakadá-
lyozza.
Meg kell határozni a vezetõi pályáztatás feltételeit, a mûsorkészítésért felelõs személy tulajdonostól függetlenségének
biztosítékait, valamint a Törvény 3. § (1) bekezdésének utolsó mondata szerinti függetlenségének a tulajdonos vonatko-
zásában megfogalmazott garanciáit. Érdemes meghatározni továbbá a fõszerkesztõ ellenõrzésének lehetõségét és mód-
ját, illetõleg meghatározásra kerülhet az is, hogy a mûsorkészítõk kinek tartoznak felelõsséggel a mûsorukban
elhangzottakkal kapcsolatban a szervezeten belül.

XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra
A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósító-
ként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszol-
gáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
Ennek alapján a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget
nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének,
így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A szabályozásnak meg kell felelnie annak a törvényi követelménynek, miszerint a közmûsor-szolgáltatásban rendszere-
sen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem
hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

XIII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
Ezek meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Törvény azon rendelkezésére, miszerint a közmûsor-szolgáltató köte-
les a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem
sértheti más nemzetek méltóságát, ezen követelmény betartatásának szabályait, illetõleg azok megsértõivel szemben
alkalmazandó szankciók is ezen pontban helyezhetõk el.
Megfogalmazhatók továbbá a mûsorkészítõ kötelességei és jogai a mûsor elkészítése során. Ajánlott továbbá a mûsor-
szolgáltatónál elfogadott etikai elvek megfogalmazása, illetõleg az azon szabályok megsértõivel szemben alkalmazható
szankciók részletezése, illetõleg alapvetõ szakmai végzettség követelménye kiköthetõ.

XIV. A Mûsorszolgáltatási Szabályzatnak rendelkeznie kell arról, hogy a megrendelései, a külsõ munkatársak
megbízásai ne teremtsenek lehetõséget jogosulatlan elõnyszerzésre az alkalmazottaik számára.
Érdemes szabályozni, hogy a mûsorszolgáltató alkalmazottaitól, munkatársaitól és azok közvetlen hozzátartozóitól, ille-
tõleg ezek tulajdonában lévõ vállalkozásoktól milyen feltételek fennállása esetén rendelhet mûsorszámot. Lehetséges
szabályozni, hogy a mûsorszolgáltató milyen vállalkozásoktól nem rendel meg mûsorokat, a mûsorszolgáltatónak vagy
valamely alkalmazottjának az adott vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedéseire figyelemmel. A mûsorszolgáltató
jogosult bármilyen általa fontosnak vélt területet a Mûsorszolgáltatási Szabályzatban szabályozni.

9. számú melléklet

A MÛSORSZOLGÁLTATÁS VÉTELKÖRZET-BÕVÍTÉSE

1. A vételkörzet-bõvítés fogalma:
Az ÁPF. 38.2. pontja értelmében a vételkörzet-bõvítés egy olyan speciális eljárást jelent, amelynek során a már korábban
mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett és mûsorszolgáltatási szerzõdéssel rendelkezõ mûsorszolgáltató vételkörzete a
pályázati felhívásban lehetõvé tett vételkörzet-bõvítéssel, a pályázati felhívásban meghirdetett és az eljárás során
testületi döntéssel elnyert telephelyre vonatkozó vételkörzettel bõvül.
A vételkörzet-bõvítéssel nem jön létre új jogosultság. A kibõvített vételkörzetû jogosultság érvényességi ideje nem vál-
tozik. A vételkörzet-bõvítéssel nyertessé nyilvánított mûsorszolgáltatónak, a kibõvített vételkörzetben a korábban szer-
zett jogosultságon hatályos mûsorterv szerinti mûsort kell sugároznia. A vételkörzet-bõvítés feltétele, hogy az eljárás
tárgyát képezõ, pályázati felhívás szerinti sztereo vételkörzetek szomszédosak legyenek egymással, azaz az eredeti,
valamint a bõvítésre szolgáló vételkörzet legfeljebb 40 km-re legyen egymástól.
A vételkörzet-bõvítéssel meghirdetett jogosultságra vonatkozó és a pályázati felhívás 1. számú mellékletében megjelölt
nettó mûsorszolgáltatási díj, a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató eredeti mûsor-
szolgáltatási díjának aktuális évi nettó összegéhez adódik hozzá. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó szerzõdésmódosítás
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hatálybalépésével ez az új mûsorszolgáltatási díj képezi a szerzõdést biztosító mellékkötelezettség és kötbér számítási
alapját.

2. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó eljárás
A vételkörzet-bõvítés lehetõségével meghirdetett pályázati felhívások külön fejezetben tárgyalják a pályázati eljárás
speciális szabályait.
A vételkörzet-bõvítés céljával pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató érvényes ajánlatot akkor nyújthat be, ha a
vételkörzet-bõvítés fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel és a pályázati ajánlathoz kötelezõen csatolandó
dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a jelen állásfoglalás tartalmát ismeri és elfogadja, valamint hogy nyertessége
esetén a szükséges szerzõdésmódosításhoz hozzájárul.

3. A vonatkozó szerzõdésmódosításra vonatkozó szabályok
A korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett és vételkörzet-bõvítés céljával benyújtott, majd a pályázati eljárás-
ban nyertessé nyilvánított mûsorszolgáltatóval a Testület szerzõdésmódosítást hajt végre. A korábban szerzett mûsor-
szolgáltatási jogosultságra vonatkozó mûsorszolgáltatási szerzõdés Preambulum része és egyéb pontjai az alábbi elveket
és tartalmi kritériumokat követve kerülnek módosításra.
A szerzõdésmódosítások lebonyolításakor a mûsorszolgáltató korábban szerzett jogosultágára vonatkozó mûsorszolgál-
tatási szerzõdés tartalma, a pályázati felhívás részét képezõ mûsorszolgáltatási szerzõdés szövegével összevetésre és a
szükséges mértékben kiegészítésre illetve módosításra kerül.
A szükséges kiegészítéseken túl, a vételkörzet kibõvítését végrehajtó szerzõdésmódosítás a következõket is tartalmazza.
A hivatkozott testületi határozat alapján a mûsorszolgáltató korábban szerzett jogosultsága, a pályázati felhívásban vé-
telkörzet-bõvítéssel meghirdetett jogosultság vételkörzetével bõvül. A vételkörzet-bõvítéssel nem jön létre új jogosult-
ság. A szerzõdésmódosítás tartalmazza a kibõvített vételkörzet ellátott lakosság szám szerinti nagyságát (körzeti) vala-
mint a szerzõdésmódosítás hatálybalépésétõl aktuális mûsorszolgáltatási díjat, azzal, hogy a hatálybalépéssel az aktuális
díj képezi a mûsorszolgáltatási szerzõdést biztosító mellékkötelezettség és kötbér számításának alapját. A szerzõdésmó-
dosítás rögzíti, hogy a mûsorszolgáltató a kibõvített vételkörzetben az eredeti, korábban szerzett mûsorszolgáltatási
jogosultságra vonatkozó hatályos mûsortervnek megfelelõ mûsort sugároz.

A pályázati felhívás tervezet indokolása

Az Országos Rádió és Televízió Testület a Törvény 41. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatai alapján írja ki
a Pályázati Felhívás tervezetet az 1. számú melléklete szerinti helyi rádiós Jogosultságokra. A jelen Pályázati Felhívás
tervezet tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyeket az Alkotmánybíróság a legutóbbi Rttv.-t érintõ határozata-
iban kifogásolt.
A Pályázati Felhívás tervezet célja a helyi rádiós piac sokszínûségének megteremtése, a hallgatói igényeknek megfelelõ
mûsorszolgáltatás kialakítása. A pályázat tárgya – a Felhívásban meghatározott kivételekkel – magában foglalja a koráb-
ban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató vételkörzet-bõvítését, illetve földfelszíni hálózatba
kapcsolódását.
A Testület felhívja a pályázni kívánók figyelmét, hogy a Jogosultságok a Dtv. 38. § (2) bekezdésében a rádiómûsorok
terjesztése digitális átállásának céldátumára tekintettel 2014. december 31. napjáig, vagy ugyanezen rendelkezésben
rögzített együttes feltételek teljesülésétõl függõ hosszabb idõtartamra, de legfeljebb 7 évre szólnak. Vételkörzet-bõvítés
esetén a jogosultság a már korábban megszerzett mûsorszolgáltatási jogosultág lejártáig érvényes.

Budapest, 2009. november 3.

Országos Rádió és Televízió Testület
Dr. Majtényi László s. k.,

elnök
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Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 2085/2009. (X. 28.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Dél-Cserháti Televízió Egyesület mûsorszolgáltatót, amelynek mûsorszolgálta-
tási szabályzatát alább közöljük.

A DÉL-CSERHÁTI TELEVÍZIÓ Egyesület (3053 Kozárd, 095/7/A)
mûsorszolgáltatási szabályzata

Készült: Kozárdon, 2009. szeptember 14-én.

1. Alapelvek
1.1. A Dél-Cserháti Televízió Egyesület az Országos Rádió és Televízió Testülethez kíván, mint közmûsor-szolgáltató
bejelentkezni.
1.2. A Dél-Cserháti Televízió, mint közmûsor-szolgáltató a tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996.
évi I. törvény (a továbbiakban: Média Törvény), a jelen Mûsorszolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) és a
bejelentés, illetve kérelem útján kért közmûsor-szolgáltatóvá való nyilvánítás alapján Közmûsor szolgáltatóként kívánja
folytatni. A Dél-Cserháti Televízió a közmûsor szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a
jelen Szabályzatban rendelkezik.

2. Általános szabályok
2.1. Jelen Szabályzat a Média Törvény 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A Dél-Cserháti Televízió adásnapján legalább 70 percben szolgáltat közszolgálati mûsorszámokat a fõ mûsoridõ-
ben. A Dél-Cserháti Televízió vállalja, hogy amennyiben – bármely okból – a fõ mûsoridõben nem ad mûsort, 18:00 és
20.30 közt közszolgálati mûsorokat szolgáltat – a vállalt közszolgálati mûsorokon felül – legalább 25 percnyi mûsoridõ-
ben.
2.3. A reklám tényállásaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Dél-Cserháti Televízió felelõsséggel nem tartozik.
Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Dél-Cserháti Televízió nem terjeszt, nemzeti ünnepek
eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõ-
en reklámokat nem közöl. A Dél-Cserháti Televízió híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban
rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai
hirdetésben. A Dél-Cserháti Televízió burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
2.4. A Dél-Cserháti Televízió választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormány-
zati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények
szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már
elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.
2.5. A reklám, a közérdekû közlemény a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Dél-Cserháti Televízió felelõsségét, vagy szabadságát érintõ mó-
don nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését.
A Dél-Cserháti Televízió a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel
nem tartozik.
2.6. A Dél-Cserháti Televízió nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendel-
vényre igénybe vehetõ gyógyszert továbbá gyógyászati eljárást és alkohol tartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklá-
mot. A Dél-Cserháti Televízió mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkohol tartalmú ital elõállító-
ja, vagy forgalmazója.
2.7. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a tájék tényleges természetét és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben és nem buzdíthat erõszak-
ra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.8. A mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott
mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató, vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevé-
kenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a közmûsor-szolgáltató felelõsségét illet-
ve szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezést – az idõpont
kivételével – nem befolyásolhatja. A Dél-Cserháti Televízió nem tesz közzé – a mûsor elõzetes kivételével – olyan mû-
sorszámot, amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai
hírmûsorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e
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pont – az elõzõ mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai moz-
galom, valamint az a vállalkozás, amely – a fõtevékenysége szerint – e Szabályzat szerint nem reklámozható terméket ál-
lít elõ nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom
nem vonatkozik a gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye köz-
léséhez kötött támogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem
szerepelhet.
2.9. A Dél-Cserháti Televízió különösen köteles a nemzet, a nemzeti az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát
és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Dél-Cserháti Televízió rendszeresen,
átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl,
a vételkörzetben élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az események-
rõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik a Mé-
dia Törvény 137. §-ban nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról.
A Dél-Cserháti Televízió biztosítja a mûsorszámok és a néztetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a meg-
jelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdõ-
sének színvonalas kielégítésérõl.
A Dél-Cserháti Televízió különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a
kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit
gazdagító mûsorszám bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékei-
nek megjelenítésére az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrá-
nyos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismerte-
tõ, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok bemutatására, a
térség különbözõ területeinek társadalmi gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
2.10. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsor-
idõ átlagában számított óránként a reklám idõtartam nem haladhatja meg az öt percet.
A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjeleníté-
se is beleszámít. Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé.
A sport-, és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szüne-
tekben közzétehetõ. Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmûsor szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a
fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.
2.11. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális ese-
ményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû illetve a nemzeti és etnikai
kisebbségek életét kultúráját bemutató mûsorszámok az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körül-
ményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
2.12. A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független –
sem képben, se hangban nem jelenhetnek meg közmûsor-szolgáltató reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaképében bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrá-
zoló mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség
3.1. A Dél-Cserháti Televízió ezen Szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és
mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtósza-
badságra vonatkozó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a közmûsor-szolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlíthassa.
3.3. A politikai párok és mozgalmak sem közvetve sem közvetlenül ne befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezet megjelenítésének körülményeit. A közmûsor-szolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen poli-
tikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein
való részvételre.
3.4. A közmûsor-szolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elren-
delt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a közmûsor-szol-
gáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.5. A közmûsor-szolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet ér-
deklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy
eszmei nézetrendszer kifejezõdésévé.
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3.6. A közmûsor-szolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és al-
polgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a közmûsor- szolgáltató mûsoraihoz nem fûzhet.
3.7. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a közmûsor-szolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az
általa képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenysé-
gétõl teljes mértékben független minõségben szólal meg. A közmûsor-szolgáltató azonban még ebben az esetben is ra-
gaszkodhat a tisztség, a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
3.8. A közmûsor-szolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy állam-
igazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el amely a mûsor-
szolgáltatás vagy a mûsorszám tartamára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek
4.1. A Dél-Cserháti Televízió közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és
kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes
kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására,
szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
4.2. A közmûsor-szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató a közérdeklõdésre számot
tartó, vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ
legyen.
4.3. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátoz-
hatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
4.4. A közmûsor-szolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges infor-
mációt és véleményt megjelenítsen.
4.5. A közmûsor-szolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
4.6. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív okból nincs lehetõség. Ebben
az esetben az akadály okáról a közmûsor-szolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.
4.7. A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a közmûsor-szolgáltató ellenõrzi, és ahol szük-
séges megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól függet-
len hírforrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhívás mellett.
4.8. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a közmûsor-szolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmá-
nyos jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyi-
ségéhez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét
vagy jó hírnevét sértse. Ha ez különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közöl-
nie kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a közmûsor-szolgáltató álláspontja.
4.9. A Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.10.Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.
4.11. Ha a hír-, vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani
a nézõ figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.
4.12. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tisztelet-
ben tartásával fejtsék ki álláspontjukat.
4.13. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs
bírói ítélet, vagy a Panaszbizottság, illetve az ORTT határozata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A Szabályzat elõírásainak alkalmazása során a közmûsor-szolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos hasz-
nálatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori hasz-
nálatát. Idegen nevek és szavak használatakor a közmûsor-szolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait ve-
szik figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyek sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
5.3. A közmûsor-szolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.
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6. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának követelményei
6.1. A közmûsor-szolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsorokon kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sok-
oldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a
közmûsor-szolgáltató nem ad helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó negatív sztereotípiáknak.
6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell be-
mutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve hogy csak a kisebbség hagyományosan
elfogadott szerepeiben történjék.
6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a közmûsor-szolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási témák bemutatása
7.1. A közmûsor-szolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet ér-
tékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2. A közmûsor-szolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A közmû-
sor-szolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkal-
mazva a nézõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A közmûsor-szolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl, tudományos kérdésekben biztosítani
kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapozat-
lan várakozást. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismerte-
tése nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét egyértelmûen fel kell hívni.
7.4. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.5. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve-e cél-
ra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7.6. A közmûsor-szolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el. A világnézeti illetve vallási mûsorszám mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat és
nem irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.
7.7. A közmûsor-szolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnéze-
tekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A közmûsor-szolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem
folytatható.
7.8. A közmûsor-szolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a történelmi egyházak hitéleti tevékenységének be-
mutatására. E tevékenység során az érintett történelmi egyház részére a közmûsor- szolgáltató konzultációs lehetõséget,
illetve részvételt tesz lehetõvé az adott mûsorszám szerkesztésében. A szertartások és más egyházi események közvetíté-
se mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
7.9. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról
van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét kell felhívni.

8. A megkülönböztetett jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Dél-Cserháti Televízió közmûsor-szolgáltató a következõ mûsorszá-
mokat látja el megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges feljegyzéssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az reklámriport formájában
hangzik el.
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet,
illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (ország-
gyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
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8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a közmûsor-szolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga hatá-
rozhatja meg, a korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és -újságokban is utalni kell.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámok esetében közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen tájé-
koztatni kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a mûsorszám
tartalmáért felelõs egyházat.
8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésével
a szerzõ megnevezésével, és a hírektõl elkülönülve kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó szabályok
9.1. A közmûsor-szolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közve-
tít.
9.2. A közmûsor-szolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a közmûsor-szol-
gáltató nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe,
és nem teszi ki sem fizikai sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje törvényes kép-
viselõje jóváhagyásával szólalhat meg.
9.3. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
megkülönböztetõ jelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.4. A közmûsor-szolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a
világ megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a közmûsor-szolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:

– A reklámok nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott ter-
mék megvételére, vagy szolgáltatás igénybevételére.

– A reklámok nem bíztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott termé-
ket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásár-
lási ajánlatot.

– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.

– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzet-
ben. A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaik-
nál alacsonyabb rendûek. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele min-
den család költségvetésébe belefér.

10. Reklám, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet ká-
rosítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolása nem sértheti az emberi
méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül
különös tekintettel:

– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonságokra
– a hivatalos minõsítésre
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.

10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudomá-
nyosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.
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10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulniuk, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklámok álta-
lános megjelenését, vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt, vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám csak magyar nyelvû lehet, ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képezhet kivételt, azonban a szlo-
gent magyar nyelven is közölni kell.
10.11. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan szexualitásról. A reklám nem
használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.12. Nemzeti ünnepünk eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt
követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Dél-Cserháti Televízió szerkesz-
tõje meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.
10.13. Ha közzététel után jut a közmûsor-szolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közzétenni, kö-
teles haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.
10.14. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsorszám
elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.

11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a közmûsor-szolgáltató ellenõrzi.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a közmû-
sor-szolgáltató ingyenesen tesz közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt köz-
érdekû közlemény is ingyenes.
11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a közmûsor-szolgáltató ingyenesen teszi közzé.
11.4. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni,
ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasá-
gi érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1. A közmûsor-szolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra
vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a közmûsor-szolgáltató erre
illetékes vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal
ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a közmûsor-szolgál-
tató illetékes vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes mûsorszám készítésére, vagy
az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van a nevét a mûsorszámról levetetni, ez azon-
ban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi alkotáshoz
fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a közmûsor-szolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsor-
készítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyi-
ségi jogokat sértene vagy erkölcsi, vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.6. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
12.7. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a közmûsor-szolgáltató véleménye.
12.8. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánuláso-
kat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartani a mûsor-
ban résztvevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban résztve-
võk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy te-
remthet olyan helyzeteket, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe
kerülnének.
12.9. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában ehhez észrevételeket fûzhet. Ál-
láspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.
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13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A közmûsor-szolgáltató munkatársa minden, a közmûsor-szolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen:
munka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elké-
szítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben sem munkahe-
lyükön kívül társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a közmûsor-szolgáltató jó hírnevét.
13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhat.
13.4. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonos vagy felügyelõbizottságnak a tagja, ezen szervezetekkel foglal-
kozó mûsort nem készíthet.
13.5. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl
a választás napjáig (két forduló esetében a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsor-
készítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõnek választják, mandátuma érvényessége idején politikai közéleti
vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
13.6. A mûsorkészítõ más közmûsor-szolgáltatónál tevékenységet csak a közmûsor-szolgáltató vezetõjének írásos enge-
délyével végezhet.
13.7. A közmûsor-szolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõ bizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a közmûsor-szolgáltató gazdasági célra irá-
nyuló szerzõdést köt.
13.8. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A mû-
sorkészítõ csak a közmûsor-szolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, il-
letve értékpapírról amelyben részt vett, illetve amely birtokában van.
13.9. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám bevé-
telébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhet. Támogatott mûsorszám mû-
sorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának
tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
13.10. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a közmûsor-szolgáltató üzleti titokkörébe tartozik.
Az üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.11. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvános-
ság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét csökkentse. A
mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi
szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.12. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül töre-
kednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában azok társadalmi helyzetétõl függet-
lenül. A megszólításokban, a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjá-
val vagy foglalkozásával történõ megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használ-
hat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzeté-
re utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
13.13. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak a tegezõdés
és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.14. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorké-
szítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor
irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
13.15. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és ke-
rülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A közmûsor-szolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó
témákhoz, mellõzi az elõítéleteket a közhelyeket és sztereotípiákat.
14.2. A közmûsor-szolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal elismeri, és a nézõ tudomására hozza. A közmû-
sor-szolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és semmilyen körülmények között nem él.
14.3. A közmûsor-szolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés
esetén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek terrorcselekmények stb. esetében – az ál-
dozatok megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert és az áldozat hozzátartozói a közzététel-
hez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
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14.4. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a közmûsor-szolgáltató tiszteletben tartja, de
a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményekép-
pen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.5. A közmûsor-szolgáltató tiszteletben tartja az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.
14.6. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a közmûsor-szolgáltatónak ügyelnie kell arra,
hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzététe-
lét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következ-
ményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.7. A nemzeti etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatéko-
sok, bármely korosztályához tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.
14.8. A közmûsor-szolgáltató nem nyilvánít véleményt más közmûsor-szolgáltatóról. A közmûsor-szolgáltató belsõ éle-
térõl információt csak akkor lehet közzétenni ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a nézõ érdeklõdésére. A közmû-
sor-szolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a közmûsor-szolgáltató vezetõje írásban határozza meg.
14.9. Rejtett kamerát és mikrofont a Dél-Cserháti Televízió nem használ. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalma-
zó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indo-
kolja.
14.10. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.11. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem sza-
bad a mûsorban olyan látszattal közölni mintha az a helyszínen hangzott volna el.
14.12. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a választást megtagadhatja, melyre fel kell hívni a figyelmét.
14.13. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés felvetésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét
ne sértse.
14.14. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésé-
vel és az adatok manipulálása nélkül szabad, eltérõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.
14.15. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni a készítés idõpontját és tekintetbe kell venni hogy
az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. A Dél-Cserháti Televízió mûsorideje
A mûsorszolgáltatás teljes idõtartama heti 7 adásnappal, napi 24óra amely túlnyomó részben közszolgálati, közéleti mû-
sorszámokból áll. A mûsorfolyamon belül a közszolgálati, közéleti mûsorszámok – így különösen pl. a helyi kötõdésû
hírek, közérdekû információk stb. – a heti mûsoridõ több mint 51%-át teszik ki.

Kozárd, 2009. szeptember 14.

Plecskó Péter s. k.,
elnök

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2150/2009. (XI. 3.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Veresegyházi Városi Televízió Kft. (2112 Veresegyház, Hármaskút u. 40.) mû-
sorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

„A Veresegyházi Városi Televízió Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata a Veresegyházi Városi Televízió
mûsorszolgáltatásra

I. Általános szabályok
1. A Veresegyházi Városi Televízió köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és
alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A Veresegyházi Városi Televízió köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a
közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló ese-
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ményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ vélemé-
nyeket is beleértve.
3. A Veresegyházi Városi Televízió köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi állás-
pontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni Veresegyház város és vonzáskörze-
tének lakosai érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
4. A Veresegyházi Városi Televízió különös figyelmet fordít
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására,
f) a helyi eseményekrõl, történésekrõl, hírekrõl, információkról beszámoló mûsorszámok bemutatására.
5. A Veresegyházi Városi Televíziónak az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, ille-
tõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétennie tilos.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
1. Veresegyházi Városi Televízió tulajdonosai, vezetõ tisztségviselõi, alkalmazottai, az egyes mûsorkészítõk politikai
pártoktól és mozgalmaktól függetlenek.
2. A Veresegyházi Városi Televízió egyes mûsorszámai a pártsemlegesség jegyében készülnek, a televízió mûsoraiban a
pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt, hírmagyará-
zatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.
3. A Veresegyházi Városi Televízió pártoktól, politikai mozgalmaktól nem fogad el támogatást.

III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vi-
tatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. Hírszerkesztési alapelvünk: kizárólag biztos (ellenõrzött) forrásból származó híreket adunk közre. Adott esetben meg-
jelöljük a hírforrást. A kezdeti idõkben egy fõ szakképzett hírszerkesztõt és három fõ tudósítót alkalmazunk. Politikai hí-
reket, mûsorokat csak a legszükségesebb mértékben fogunk közreadni.
2. A Veresegyházi Városi Televízió a helyi szintû politikai mûsorok és hírek tekintetében a rendszeres, átfogó, ténysze-
rû, tárgyilagos, elfogulatlan, kiegyensúlyozott, hiteles és pontos tájékoztatás követelményét maradéktalanul megtartja,
választási kampányidõszakban a jelöltek megszólalására azonos lehetõséget és azonos idõintervallumot biztosít, így se-
gítve azok egyenlõ esélyek szerint való indulását.
3. A hírmûsorok szerkesztése során a Veresegyházi Városi Televízió Kft. két ügyvezetõjének, és áttételesen a város ve-
zetõségének van joga azok tartalmát ellenõrizni, befolyásolni, abban részt venni.
4. A mûsorszolgáltatással összefüggõ esetleges panaszok, helyreigazítási kérelmek elbírálása a hatályos jogszabályok-
nak megfelelõen történik.

IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
A Veresegyházi Városi Televízió a magyar nyelv helyes és választékos használatára törekszik, kerüli az anyanyelvet
rontó vagy szegényítõ idegen kifejezések indokolatlan használatát.

V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje
A Veresegyházi Városi Televízió nemzeti és etnikai kisebbségeknek szánt mûsorok készítésekor bevonja az érintett ki-
sebbségi szervezeteket is, esetleg a kisebbségi önkormányzatok képviselõit vagy más érdekképviseleti szerv munkatár-
sait.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
1. A Veresegyházi Városi Televízió a kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására törekszik, a mûvészeti
tevékenység színvonalának és kiegyensúlyozottságának érdekében rendszeresen alkalmat teremt az alkotómûvészek, a
mûvészeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére. A mûvészeti mûsorokban sem érvényesülhet
semmiféle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés.
2. Tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérõ álláspontok, vélemények és tapasztalatok bemutatása. Az új tudo-
mányos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésekor törekedni kell arra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben
és a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan félelmeket.
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3. Az oktatási mûsorokat elsõsorban az általánosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre kell építeni. Az
oktatási mûsorok szerkezetének, mûsorrendjének kialakításakor célszerû figyelembe venni az érvényben lévõ szakmai
elõírásokat, jogszabályokat és az iskolai oktatás rendjét.
4. A Veresegyházi Városi Televízió tervez egy olyan gyermekmûsort, ahol kézmûves foglalkozás keretében ismerteti
meg a célcsoportot például a mûszaki tudományok alapelveivel. A tervezett mûsoridõ hetente 10 perc.
5. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

VII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlõdését hátrányosan befolyásoló, személyiségüket károsító mûsorszámok
és információk közzététele tilos a teljes adásidõszakban.
2. A Veresegyházi Városi Televízió nem igyekszik a kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztönözni,
nem használ közízlést sértõ kifejezéseket.
3. A Veresegyházi Városi Televízió tervez a fent részletezett kézmûves foglalkozáson kívül például: fotó-sulit, ifjúsági
sportot bemutató mûsort, környezetvédelmi mûsort.
4. Veresegyházi Városi Televízió gyermekek szerepeltetésekor különös gonddal jár el: ki kell kérni a szülõ vagy a gond-
viselõ hozzájárulását, és nem élhet vissza a szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.

VIII. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
1. Veresegyházi Városi Televízió mint közmûsor-szolgáltató adásaiban a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számí-
tott – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama
nem haladhatja meg az öt percet.
A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjeleníté-
se is beleszámít. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsor-
számok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a rek-
lám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
2. A Veresegyházi Városi Televízió
– adásaiban alkoholtartalmú ital nem reklámozható,
– mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója,
– mûsoraiban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függet-
lenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
3. A mûsorszámok támogatásával kapcsolatban a Veresegyházi Városi Televízió figyelembe veszi, hogy csak a Tör-
vényben meghatározott mûsorszámok támogathatók (vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etni-
kai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok).

IX. A közérdekû közlemények közzététele
A Veresegyházi Városi Televízió a helyi rendõrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közleményeket kizárólag az erre il-
letékes szervtõl, felelõs munkatársától vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni. A közlemények forrását mindig ellenõrizni
kell.

X. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosíté-
kai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben
tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
1. Veresegyházi Városi Televízió mûsorkészítõje munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása sze-
rint, függetlenül végzi.
2. A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt, valamint minden olyan eset-
ben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
3. A Veresegyházi Városi Televíziónak lehetõvé kell tennie, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A véle-
mény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet al-
kalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház
vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt
esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
4. A mûsorkészítésben és –szerkesztésben részt vevõ kollégák a társaság Etikai Szabályzatát magukra nézve kötelezõnek
fogadják el.
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5. A vezetõi pályáztatás feltételei: legyen politikailag független, érezzen elhivatottságot a
tényszerû, tárgyilagos, elfogulatlan hírszolgáltatás iránt.
6. A Veresegyházi Városi Televízió biztosítja mûsorkészítésért felelõs személy megfelelõ önállóságát.
7. A Veresegyházi Városi Televízió – a törvény keretei között – önállóan határozza meg a mûsorszolgáltatás tartalmát, és
azért felelõsséggel tartozik.

XI. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra
1. Politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhet-
nek.
2. A mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen
a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
3. A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogvi-
szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politi-
kai hirdetésben.
4. A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közre-
mûködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek csak megfelelõ megkülön-
böztetõ jelzés mellett.
5. A Veresegyházi Városi Televízió nem alkalmaz olyan munkatársat, aki megsérti a foglalkoztatottsági és gazdasági
összeférhetetlenségi szabályokat.

XII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
1. A Veresegyházi Városi Televízió köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és
alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A Veresegyházi Városi Televízió megrendeléseivel, valamint a külsõ munkatársak megbízásaival nem teremthet lehe-
tõséget jogosulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára.

A szabályzatot a mai napon a Veresegyházi Városi Televízió vezetõsége egyhangúlag elfogadta.

Veresegyház, 2009. szeptember 18.”

dr. Boros Márta s. k.,
ORTT megbízott fõigazgató

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 2207/2009. (XI. 11.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Alsó u. 3.) mû-
sorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

„Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft.
közmûsor-szolgáltatási szabályzata

I. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Érd TV Kft. vagy mûsorszolgáltató)
mint közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok

1. A közmûsor-szolgáltató különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és
alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. Az Érd TV Kft. rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tar-
tó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl,
vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
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3. Az Érd TV Kft. biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését,
a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvo-
nalas kielégítésérõl.

4. Az Érd TV Kft. különös figyelmet fordít
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû csopor-
tok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyermekek vé-
delmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsor idõben történõ bemutatására,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
5. Az Érd TV Kft. az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást ön-
célúan ábrázoló mûsort nem sugároz.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
Mind a mûsorszolgáltató, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk 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 mûsorszolgáltató nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint
mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt,
hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vi-
tatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. A közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak,
tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
2. A mûsorszolgáltató a vételkörzetében (körzeti, helyi) élõ hallgatókat jelentõsen érintõ ügyekben köteles a jellemzõ vé-
leményeket bemutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.
3. A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságainak keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, hangot adhat politi-
kai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó ér-
zését ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a mûsorban, hogy az
elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.
4. A hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvéleményén kívül személyes véleményének nem adhat hangot, azt
még közvetve sem sugallhatja.
5. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve kell közölni.
6. A mûsorkészítõ köteles a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõrizni. Ha egy témában a források egymás-
nak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.
7. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális részletek
közlését. A televízióknál ez különösen vonatkozik az események képanyagainak kiválasztására.
8. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.

IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
1. A mûsorszolgáltató valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához.
2. A mûsorkészítõknek a mûsorszolgáltatás során érvényesíteniük kell a helyes nyelvhasználatot.
3. A mûsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan rövidítése-
ket.
4. A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
5. A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a helyes és szép be-
szédre.

V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel a törvény
26. § (2) bekezdésében foglaltakra is
1. A mûsorszolgáltatás során teret kell engedni a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.
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2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet kell fordítani a kisebbségi kultúrának, a
kisebbségi értékek megõrzésének.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszámokban lehetõség szerint biztosítani kell a saját anyanyelv hasz-
nálatát.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
1. A mûsorszolgáltató mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.
2. A mûsorszolgáltató kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak.
3. A mûsorszolgáltató a nézõk ismereteinek bõvítése érdekében mûsoraiban rendszeresen beszámol a hazai és nemzetkö-
zi tudományos élet legújabb felfedezéseirõl, népszerûsíti a tudományos közgondolkodást.
4. Tudományos kérdésekben is lehetõséget kell adni az eltérõ álláspontok, vélemények bemutatására.
5. A mûsorszolgáltató köteles mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.
6. A mûsorszámokban nem hangozhat el világnézeti illetve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
7. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai és
választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világnézeti
mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.

VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ meg-
ismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Tovább lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmódot, a
különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia fejlesztését.
2. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszá-
mot közzétenni tilos.
3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a mûsorokban.
4. A reklám ne szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más áru
vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.

IX. Reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a mûsorszolgáltató e törvény szerint felelõsséggel nem
tartozik.
1. A közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a
hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.
2. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelení-
tése is beleszámít.
3. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok - között
tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között
és a szünetekben közzétehetõ.
4. A közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és
forgalmazója.
6. A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogvi-
szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politi-
kai hirdetésben.
7. A közmûsor-szolgáltatásban csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:
a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mû-
sorszámok,
d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzet-
ben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
8. A nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül meg-
elõzõen és közvetlenül azt követõen reklám nem közölhetõ.
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9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
10. Lelkiismereti illetve világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
11. A reklám tényállásainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi, önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet, po-
litikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
15. Reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket agy más felnõtteket játékok, illetve már áru
vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit
illetõen nem lehet félrevezetõ.
16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
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 (vásárlásra, bérletére) vagy szolgáltatások
igénybevételére.
19. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, ne gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.

X. A közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemény más állami, vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes
személy kérdésére és általa meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését
szolgálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, amely közérdekû cél támogatására szólít
fel, ilyen eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a fi-
gyelmet.
2. A közmûsor szolgáltató a közérdekû-közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény
szerint felelõséggel nem tartozik.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli hely-
zetekben közzéteendõ szerinti közérdekû közleményre.

XI. Az Érd TV Kft.-nél alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai, a mû-
sorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva az
állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A mûsorké-
szítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor
kísérlet történi a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles a felettesét tájékoztatni. A mûsorké-
szítõnek lehetõvé kell tennie például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azon-
ban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat, és nem lehet alkalmas személyek, ne-
mek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elle-
ni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár techni-
kai eszközökkel is megakadályozza.
A fõszerkesztõ személyét a képviselõtestület nevezi ki, amennyiben a mûsorkészítésért felelõs személy tulajdonostól
függetlenségének biztosítékait, valamint a törvény 3. paragrafus (1) bekezdésének utolsó mondata szerinti függetlensé-
gének a tulajdonos vonatkozásában megfogalmazott garanciáit teljesíteni tudja.

XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra
Az Érd TV Kft. mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósítóként endszeresen közremûködõ munkatársak
– a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ
magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
Ennek alapján a politikai – és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetve egyéb politikai mozgalomban tisztséget
nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének,
így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak politikai illetõleg világnézetet.

66 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



A szabályozásnak meg kell felelnie annak a törvényi követelménynek, miszerint a közmûsor-szolgáltatásban rendszere-
sen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem
hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

XIII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
Az Érd TV Kft. figyelemmel van a törvény azon rendelkezésére, miszerint a közmûsor-szolgáltató köteles a nemzet, a
nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más
nemzetek méltóságát. Ezen követelmény betartását magára nézve kötelezõnek ismeri el.
A mûsorkészítõ kötelességei és jogai a mûsor elkészítése során a szerzõdésben megfogalmazottak az irányadóak.

XIV. Az Érd TV Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata rendelkezik a továbbiakban arról, hogy a közmûsor-szolgál-
tató megrendelései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai ne teremtsenek lehetõséget jogosulatlan elõnyszer-
zésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára.
Az Érd TV Kft. elsõsorban az adáskörzetében (Érd, Diósd, Tárnok, Pusztazámor) élõk számára nyújt aktuális informáci-
ókat, erõsíti az összetartozás érzését, ápolja a helyi kulturális hagyományokat, bemutatja a problémákat és eredményeket
egyaránt.

Érd, 2009. szeptember 24.”
Bozsogi János s. k.,

ügyvezetõ igazgató

dr. Boros Márta s. k.,
ORTT megbízott fõigazgató

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2208/2009. (XI. 11.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Martfû Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (5435 Martfû, Mártírok út 1.)
mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

„A Martfû Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár mûsorszolgáltatási szabályzata a Martfû Városi Televízió
mûsorszolgáltatásra

Általános szabályok

1. Jelen szabályzat a Törvény 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatároásokat alkalmazza.
2. A Mart Városi Televízió köteles a nemzet, nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kissebbségek méltóságát és alapvetõ ér-
dekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
3. A Martfû Városi Televízió köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontok-
nak a megjelenését, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni a martfûiek érdeklõdésének színvonalas
kielégítésérõl.
4. A Martfû Városi Televízió különös figyelmet fordít:

a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására,
f) a helyi eseményekre, történésekre, hírekre, információkra.

5. A Martfû Városi Televíziónak az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a
szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétennie tilos.

A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

1. A Martfû Városi Televízió tulajdonosai nem fejthetnek ki direkt politikai tevékenységet, és függetlenek politikai pár-
toktól és mozgalmaktól.
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2. A Martfû Városi Televízió mûsorkészítõi politikai pártoktól függetlenül készítik mûsoraikat.
3. A Martfû Városi Televízió nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást.
4. A Martfû Városi Televízió mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszol-
gáltatás keretében kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott
kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

1. A Martfû Városi Televízió országos nagypolitikai mûsort nem sugároz, a helyi politikai közéletrõl tájékoztató jelleg-
gel beszámol.
2. A helyi politikával foglalkozó mûsorokban és a hírekben a rendszeres, átfogó, elfogulatlan, hiteles és kiegyensúlyo-
zott tájékoztatás követelményeit a Martfû Városi Televízió megtartja.
3. A Martfû Városi Televízió híreit, információit a város minden elérhetõ információforrásából megpróbálja beszerezni.
4. A Martfû Városi Televízió híreit, információit a tv munkatársai szerkesztik.
5. Választási kampányidõszakban a versengõ jelölteknek azonos esélyt nyújtunk a megszólalásra.
6. A Martfû Városi Televízió lehetõvé teszi, hogy bármely vitás ügyben minden érintett szereplõ kifejthesse a vélemé-
nyét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány-vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat, és
nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá vala-
mely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvání-
tást- indokolt esetben- akár technikai eszközökkel megakadályozza.
7. Az esetlegesen elõforduló panaszokat, helyreigazítási kérelmeket a mindenkori törvényi határozásnak megfelelõen
kezeljük.

Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

1. A Martfû Városi Televízió adásaiban is igyekszik ápolni a helyes és választékos anyanyelvi kultúrát.
2. A Martfû Városi Televízió munkatársai számára alapvetõ követelmény, hogy kerüljék az anyanyelvet rontó, vagy sze-
gényítõ idegen kifejezések indokolatlan használatát.
3. Az a munkatárs, aki e követelményeket nem teljesíti, a mikrofontól eltanácsolható.

A nemzeti és az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezések

A Martfû Városi Televízió köteles a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit
tiszteletben tartani.

A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere

1. A Martfû Városi Televízió a kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására törekszik.
2. A Martfû Városi Televízió a mûvészeti tevékenység színvonalának és kiegyensúlyozottságának érdekében a mûsor-
szolgáltató rendszeresen alkalmat teremt az alkotómûvészek, a mûvészeti szervezetek és intézmények véleményének
megismerésére. A mûvészeti mûsorokban nem érvényesülhet semmiféle kirekesztés, vagy hátrányos megkülönböztetés.
3. Tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérõ álláspontok, vélemények és tapasztalatok bemutatása. Az új tudo-
mányos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésekor törekedni kell arra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben
és a hallgatókban megalapozatlan reményeket, vagy indokolatlan félelmeket.
4. Az oktatási mûsorokat elsõsorban az általánosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre kell építeni. Az
oktatási mûsorok szerkezetének, mûsorrendjének kialakításakor célszerû figyelembe venni az érvényben lévõ szakmai
elõírásokat, jogszabályokat, és az iskolai oktatás rendjét.
5. A Martfû Városi Televízió vallási, hitéleti mûsorai – ideértve a szertartások esetleges közvetítését is – nem szolgálhat-
nak pártpolitikai propagandát és nem irányulhatnak más egyházak vallási, vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja

1. A Martfû Városi Televízió nem kíván olyan mûsort sugározni, melyet a Törvény szerint megkülönböztetõ jelzéssel
kell ellátni.

A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

1. A Martfû Városi Televízió nem sugároz semmilyen, a kiskorúak személyiségfejlõdésére károsan ható mûsorszámot
2. A Martfû Városi Televízió reklámjai nem szólíthatnak fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más
felnõtteket játékok, illetve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételre ösztönözzék.
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3. A Martfû Városi Televízió adásaiban nem használ közízlést sértõ kifejezéseket.
4. A Martfû Városi Televízió tudomásul veszi, hogy a korlátozottan cselekvõképes kiskorú nyilatkozatának érvényessé-
géhez – ha a jogszabály kivételt nem tesz – törvényes képviselõjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szüksé-
ges. Ezért ha mûsorában korlátozottan cselekvõképes kiskorút szerepeltet, elõtte minden esetben kikéri a kiskorú,
valamint a törvényes képviselõje beleegyezését.
5. A Martfû Városi Televízió nem élhet vissza a kiskorú szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.
6. A Martfû Városi Televízió kimondja, hogy a cselekvõképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes
képviselõje jár el. Ezért ha mûsorában korlátozottan cselekvõképes kiskorút szerepeltet, elõtte minden esetben kikéri a
kiskorú, valamint a törvényes képviselõje beleegyezését.
7. A Martfû Városi Televízió kimondja a törvényes képviselõnek a kiskorú személyét és vagyonát érintõ jognyilatkozata
megtétele során a korlátozott cselekvõképességû, illetve az ítélõképessége birtokában lévõ cselekvõképtelen kiskorú
véleményét figyelembe kell vennie.

A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása

1. A Martfû Városi Televízió adásaiban reklám közzé tehetõ.
2. A Martfû Városi Televízió adásaiban a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem halad-
hatja meg a hat percet. A heti mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg a hat per-
cet.
3. A Martfû Városi Televízió adásaiban csak a Médiatörvényben meghatározott mûsorszámok támogathatók.
4. A Martfû Városi Televízió adásaiban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok –
között tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek
között és a szünetekben közzétehetõ.
5. A Martfû Városi Televízió:
a) adásaiban nem reklámozható alkoholtartalmú ital és dohánytermék,
b) mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerinti alkoholtartalmú ital vagy dohánytermék elõállítója és for-
galmazója,
c) mûsoraiban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függet-
lenül – nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámokban, illetve politikai hirdetésben.

A közérdekû közlemények közzététele

1. A Martfû Városi Televízió a helyi hatóságok (rendõrség, polgármesteri hivatal, háziorvos, tûzoltóság, állatorvos stb.)
közleményeit, információit közérdekû közleményként, díjmentesen közli.
2. A közérdekû közlemények forrását mindig ellenõrizni kell, azokat kizárólag az erre illetékes szervtõl, annak felelõs
munkatársától vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni.

A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai, a
mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva
az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését

1. A Martfû Városi Televízió munkatársa minden, mûsorszolgáltatónál bármely foglalkoztatási, munka-, megbízási, vál-
lalkozói jogviszonyban álló, a mûsorkészítésben aktív alkotói felelõsséggel közremûkö személy.
2. A Martfû Városi Televízió mûsorkészítõje munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint,
függetlenül végzi.
3. A Martfû Városi Televízió studióvezetõjét a képviselõ testület nevezi ki.
4. A Martfû Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár biztosítja a zavartalan munka anyagi, technikai, és személyi felté-
teleit.
5. A fõszerkesztõi jogokat a Martfû Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Igazgatója gyakorolja.
6. A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a stúdióvezetõ utasíthatja a mûsorkészítõt.
7. Minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles fe-
lettesét tájékoztatni.
8. A mûsorkészítõk a studióvezetõnek tartoznak felelõsséggel a mûsorukban elhangzottakkal kapcsolatban a szervezeten
belül.
9. A Martfû Városi Televízió studióvezetõjét a Martfû Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója ellenõrzi.

A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és hír-
mûsorokban foglalkoztatottakra
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1. Politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhet-
nek.
2. A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közre-
mûködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot csak megfelelõ megkülönböztetõ jelzés
mellett fûzhetnek.
3. A mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen
a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.

A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

1. A Martfû Városi Televízió köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A Martfû Városi Televízió szabad, nyílt televízió, ahol mindenki, aki e szabályokat magára nézve kötelezõnek fogadja
el, készíthet mûsort.
3. A Martfû Városi Televízió mûsorkészítõi mindig tiszteletben tartják az újságíró-etika alapvetõ szabályait, és az e mû-
sorszolgáltatási szabályzatban megfogalmazott elveket. Az e szabályok ellen vétõket a studióvezetõ felelõsségre vonja.
A szankciók fokozatai:
a) szóbeli figyelmeztetés
b) írásbeli figyelmeztetés
c) határozott idejû eltiltás
d) végleges eltiltás

Egyéb rendelkezések

A Martfû Városi Televízió megrendeléseivel, valamint a külsõ munkatársak megbízásaival nem teremthet lehetõséget
jogosulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára.

Martfû, 2009. június 10.”

dr. Boros Márta s. k.,
ORTT megbízott fõigazgatója

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény, annak vég-
rehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm.
rendelet tartalmazza.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Makroökonómia Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási feladatai:
– a tanszék által gondozott alap- és mesterszintû makroökonómiai tárgyak elõadásainak és gyakorlatainak megtartásában
és vizsgáztatásában való részvétel,
– új mesterszintû tantárgyak kidolgozása a közgazdasági képzés területén,
– az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak szakfelelõs-helyettesi feladatainak ellátása,
– a Közgazdasági elemzõ mesterszak szakmai támogatása,
– a pályázó vegyen részt – a fentiek túl is – a makroökonómiai képzésnek a tanszékre háruló tantárgy- és tananyag-fej-
lesztési tevékenységében,
– vegyen részt a karon induló különbözõ alapszakokra és mesterszakokra vonatkozó tájékoztatás kialakításában és meg-
szervezésében,
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– szervezze a kar nyilvános elõadás-sorozatát.
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb kutatási feladatai:
– a tanszék fõ profiljának megfelelõ témákban történõ tudományos alkotómunka, egyrészt az oktatott tárgyak kutatási
háttereként, másrészt a hazai és nemzetközi tudományos életbe való aktív bekapcsolódás részeként,
– a pályázótól elvárt a tudományos konferenciákon való részvétel, illetve publikálás referált szakmai folyóiratokban,
– a tanszéki kutatásokba bekapcsolt mester- és PhD-hallgatók segítése eredményeik közzétételében,
– fontos része a kutatási feladatoknak az aktív pályázati részvétel hazai és nemzetközi kutatási források megszerzése cél-
jából.
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– okleveles közgazdász végzettség,
– egy világnyelvbõl C típusú állami nyelvvizsga vagy annak megfelelõ igazolt nyelvtudás, egy másik világnyelvbõl tár-
salgási szintû nyelvismeret,
– a tudományterületen szerzett PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább nyolcéves felsõoktatásban eltöltött oktatási és kutatási gyakorlat,
– önállóan vagy társszerzõkkel együtt publikált tudományos cikkek, hazai vagy nemzetközi konferenciákon tartott elõ-
adások,
– a szakterületen meglévõ tudományos kapcsolatok.

Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem „Foglalkoztatási követelményrendszer” foglalkoztatási szabályzatában
foglalt feltételeknek és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek.

Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, oktatói és tu-
dományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismer-
tetésére, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, valamint
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat – hi-
telesített – másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai publikációs jegyzékét, tudományos konferenciákon tartott elõadásai jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanul-
mányútjainak felsorolását,
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– személyi adatlapot a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban,
– pályázati jelentkezési és adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az
egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok be-
adási határidejét követõ 90 napon belül.
A pályázatnak az Oktatási és Kulturális Közlönyben és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ honlapján való megjelenést követõ 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve
(munkaidõben az egyetem Humánerõforrás Iroda részére) beérkeznie – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegy-
zék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. VI. emelet 639.).
A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot maria.czinger@uni-corvinus.hu elektronikus postai címre is
(erkölcsi bizonyítvány kivételével) meg kell küldeni.
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A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb, a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123-as telefonszámon kérhetõk.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
fõiskolai tanári álláshelyek betöltésére

A fõiskolai tanári kinevezések 2010. szeptember 1-jei hatállyal történnek.
A fõiskolai tanári álláshely betöltésének általános követelményei: pályázatot nyújthatnak be mindazok, akik megfelel-
nek a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (Ftv.) a fõiskolai tanárok részére megfogalmazott feltételek-
nek, valamint az egyetemi SZMSZ foglalkoztatási követelményrendszerben foglalt általános és részletes elõírásoknak.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GÉPIPARI TECHNOLÓGIAI INTÉZET
fõiskolai tanári álláshely

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– a Gépipari Technológiai Intézet által oktatott, az anyagtudománnyal kapcsolatos tantárgyak (Anyagismeret, Fémes és
nemfémes szerkezeti anyagok, Újrahasznosítási anyagismeret, Mérnöki anyagok) oktatása és a gyakorlati képzés fej-
lesztése, elsõsorban a BSc-képzés követelményeinek megfelelõen,
– PhD-hallgatók munkájának irányítása az intézet által meghirdetett témában,
– szakdolgozat- és diplomatervtémák kiírása, témavezetés és konzultálás,
– kari és az intézeti TDK-munkák szervezése a BSc-képzés sajátosságainak megfelelõen,
– aktív részvétel a kari beiskolázási programban, kapcsolattartás az utánpótlást biztosító szakoktatási intézményekkel,
– eredményes kutatási tevékenység folytatása, erõsítése a hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatoknak.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– kutatási területen hazai és külföldi elismertség,
– elõnyt jelent a habilitáció megléte,
– legalább 25 éves felsõoktatási gyakorlat,
– hazai és nemzetközi kutatási tapasztalat,
– legalább egy idegen nyelv elõadóképes ismerete.

VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR – Szarvas
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése, mikroökonómiai, makroökonómiai, alkalma-
zott közgazdaságtani területen, így a vállalkozás-gazdaságtani, agrár-gazdaságtani, turizmus-gazdaságtani és marketing
szakterületeken,
– elõadások rendszeres tartása, szükség szerint gyakorlatok vezetése, speciálkollégiumok szervezése és tartása, részvétel
a posztgraduális képzésben, szakirányú továbbképzésben,
– idegen nyelvû elõadás tartása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése és a beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, az
oktatói utánpótlás nevelése,
– tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítõ hallgatók munkájának irányítása,
– országos, illetve nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése,
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– önálló tudományos munka végzése, kutatócsoport vezetése, rendszeres hazai és nemzetközi tudományos publikációs
tevékenység folytatása, törekvés tudományos mûhely kialakítására, továbbá kutatási eredmények az agrárgazdaságtan
területén.

Pályázati feltételek:
– közgazdaság-tudományi egyetemi diploma,
– gazdálkodás- és szervezéstudományokban szerzett PhD-fokozat,
– nyolc év szakmai gyakorlat, amelybõl legalább öt év oktatói-kutatói munka,
– alkalmasnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, továbbá a beosztott oktatók és kutatók tanulmá-
nyi, illetve tudományos munkájának irányítására, mikroökonómiai, makroökonómiai, alkalmazott közgazdaságtani te-
rületeken, így a vállalkozás-gazdaságtani, agrár-gazdaságtani, turizmus-gazdaságtani és marketing szakterületeken,
– a jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismerete és ennek egyetemi szinten
történõ elõadására való képesség,
– önállóan vagy társszerzõvel megírt jegyzetek, tudományos tevékenységét dokumentáló hazai publikációk, önállóan
vagy társszerzõvel megírt külföldi publikáció, hazai nemzetközi vagy külföldi tudományos konferenciákon tartott elõ-
adás,
– egy világnyelvbõl C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga,
– elõnyt jelent a habilitáció megléte.

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE

I. A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– elõadások rendszeres tartása, szükség szerint gyakorlatok vezetése alkalmazott kémia, vízkémia, vízanalitika, vízmi-
nõség-védelem, agrokémia diszciplínák esetében, speciálkollégiumok szervezése és tartása, részvétel szakfelelõsként
posztgraduális képzésben,
– tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, folyamatos fejlesztése Természettudományok tudományterületen,
Multidiszciplináris tudományok tudományágon, azon belül alkalmazott kémia, vízkémia, vízanalitika, vízminõség-vé-
delem, hidrokultúra, agrokémia területeken,
– idegen nyelvû elõadás tartása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõr-
zése, az oktatói utánpótlás nevelése,
– tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítõ hallgatók munkájának irányítása, hall-
gatói szakmai gyakorlatok szervezése,
– országos, illetve nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése,
– önálló tudományos munka végzése, hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység folytatása, törekvés tu-
dományos mûhely kialakítására.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– nyolc év szakmai gyakorlat, amelybõl legalább öt év oktatói-kutatói munka,
– alkalmasnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, továbbá a beosztott oktatók és kutatók tanulmá-
nyi, illetve tudományos munkájának irányítására,
– a jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismerete és ennek egyetemi szinten
történõ elõadására való képesség,
– önállóan vagy társszerzõvel megírt jegyzetek, tudományos tevékenységét dokumentáló hazai publikációk, önállóan
vagy társszerzõvel megírt külföldi publikáció, hazai nemzetközi vagy külföldi tudományos konferenciákon tartott elõ-
adás,
– egy világnyelvbõl C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga, képes legyen idegen nyelven elõ-
adást tartani,
– elõnyt jelent a habilitáció megléte.

II. A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármér-
nöki, Környezetgazdálkodási agrármérnöki, Mezõgazdasági mérnöki BSc szakok, valamint a Hulladékgazdálkodási
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technológus felsõfokú szakképzés nappali és levelezõ tagozatain Természettudományok tudományterületen Multidisz-
ciplináris tudományok tudományágon, illetve Élettudományok tudományterületen Agrártudományok tudományágon
hulladékgazdálkodás különbözõ szakterületein, biológiai és kémiai hulladékkezelés, szennyvízkezelés, környezeti ké-
mia, növényvédõszer-kémia, levegõtisztaság-védelem, környezetvédelmi analitika szakterületeken,
– elõadások rendszeres tartása, szükség szerint laboratóriumi gyakorlatok vezetése, speciálkollégiumok szervezése és
tartása, részvétel a posztgraduális képzésben, szakirányú továbbképzésben és az intézet által szervezett és oktatott szak-
területeken,
– idegen nyelvû elõadás tartása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõr-
zése, az oktatói utánpótlás nevelése,
– tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítõ hallgatók munkájának irányítása,
– országos, illetve nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése,
– önálló tudományos munka végzése, kutatócsoport vezetése, rendszeres hazai és nemzetközi tudományos publikációs
tevékenység folytatása, törekvés tudományos mûhely kialakítására, továbbá kutatási eredmények a hulladékgazdálko-
dás területén,
– rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó termelési gyakorlattal, az új kutatási eredmények gyakorlati
alkalmazásának elõsegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése,
– elõadások tartásával aktív részvétel hazai és külföldi szakmai tanácskozásokon, konferenciákon.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség, környezetvédelmi szakmérnöki oklevél,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– nyolc év szakmai gyakorlat, amelybõl legalább öt év oktatói-kutatói munka,
– alkalmasnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, továbbá a beosztott oktatók és kutatók tanulmá-
nyi, illetve tudományos munkájának irányítására,
– a jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismerete és ennek egyetemi szinten
történõ elõadására való képesség,
– önállóan vagy társszerzõvel megírt jegyzetek, tudományos tevékenységét dokumentáló hazai publikációk, önállóan
vagy társszerzõvel megírt külföldi publikáció, hazai nemzetközi vagy külföldi tudományos konferenciákon tartott elõ-
adás,
– egy világnyelvbõl C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga, képes legyen idegen nyelven elõ-
adást tartani,
– elõnyt jelent a habilitáció megléte, illetve ha a környezetvédelem egyes területein szakértõi engedéllyel rendelkezik.

YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR
Ábrázolás és Számítástechnika Tanszékére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– a tanszék által meghirdetett tárgyak oktatásával, beszámoltatásával kapcsolatos feladatok ellátása,
– a tantárgyi programok elkészítése a tantárgyfelelõsökkel együttmûködve, ezek vitafórumain való részvétel és képvise-
let,
– a meghirdetett tárgyak oktatásának és követelményrendszerének kidolgozása,
– az oktatáshoz szükséges módszertani tananyagok biztosítása,
– kiállításokat szervez a hallgatók munkáiból.

Pályázati feltételek:
– DLA-fokozat vagy azzal egyenértékû Munkácsy Mihály-díj,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább nyolcéves szakmai gyakorlat, amelybõl legalább 5 év oktatói-kutatói munka,
– a pályázati területen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység.

A fõiskolai tanári álláshelyre pályázhatnak az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi és fõiskolai do-
censek.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, a habilitációt, szakmai elismerést és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és
bizonyítványok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– az oktató-, kutatómunkára vonatkozó jövõbeni terveit,
– tudományos konferenciákon megtartott és dokumentált elõadások jegyzékét,
– publikációs és hivatkozási jegyzéket,
– a hazai és külföldi ajánlásokat,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem Fõtitkári Hivatalában beszerezhetõ személyi és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges
adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül az egyetem rektorának
címezve az egyetem Fõtitkári Hivatalához (2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.) kell benyújtani 6 példányban.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást az egyetem személyi osztályvezetõje, dr. Pálinkás Istvánné ad, te-
lefon: 06 (28) 522-002.

Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLA – Debrecen
pályázatot hirdet az
Anyanyelvi és Irodalmi Tanszék, a
Társadalomtudományi Tanszék
tanszékvezetõi tisztségének betöltésére

A megbízás 2010. július 1-jétõl legfeljebb ötéves idõtartamra szól.

A tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató- és tudományos munkájának irányítása, szakmai programjának fejlesztése, a
tananyag korszerûsítése, a tanszék oktatói szakmai és tudományos elõmenetelének segítése, a szervezeti és mûködési
szabályzatból a rá háruló feladatok ellátása.
Pályázhatnak: a fõiskolával fõállású munkaviszonyban álló fõiskolai tanárok és docensek közül azok, akik a szakterüle-
ten legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, többéves vezetõi tapasztalattal, a tanszék profiljába tartozó tudományte-
rületen eredményekkel, jelentõs szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek.
A pályázóknak vállalni kell azoknak a feladatoknak a teljesítését, amelyeket a fõiskola szabályzatai a tanszékvezetõ szá-
mára meghatároznak, és képesek a tanszéket intézményi és egyéb fórumokon megfelelõen képviselni.

INFORMATIKAI OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
központvezetõi tisztségének betöltésére

A megbízás 2010. július 1-jétõl legfeljebb öt évre szól.

A központvezetõ feladata a központ tevékenységének irányítása, a fõiskola informatikai rendszere felügyeletének ellátá-
sa, a mûködés biztosítása, a központ feladatkörébe tartozó oktatási feladatok szervezése, szakmai, módszertani feladatok
ellátása, az informatika tananyagának fejlesztése, koordinálása.
Pályázhatnak a fõiskolával fõállású munkaviszonyban állók közül azok, akik a szakterületen legalább ötéves informati-
kai, oktatási gyakorlattal, megfelelõ vezetõi tapasztalattal és jelentõs szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek.

Anyanyelvi és Irodalmi Tanszékre
fõiskolai docensi álláshely betöltésére
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A fõiskolai docens feladata: bevezetés az irodalomtudományba, korunk irodalma tantárgyak oktatása, továbbá beszéd-
mûvelés, anyanyelvi tantárgy-pedagógia, nyelvi kommunikáció, irodalmi mûelemzés tantárgyakból szemináriumok tar-
tása, s mindazon feladatok ellátása, amelyeket a fõiskola foglalkoztatási követelményrendszere a fõiskolai docens szá-
mára elõír.
Pályázhatnak: a fõiskola oktatói közül azok, akik magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevéllel, dok-
tori fokozattal, legalább nyolcéves szakmai gyakorlattal és az általános oktatói követelményeken túl a szakterületük át-
fogó, korszerû ismeretével rendelkeznek, az oktatási-szervezési feladatok magas szintû ellátásának képességével bírnak.

Ének-zene Tanszékre
tanársegédi álláshely betöltésére

A tanársegéd feladata: az ének-zene tantárgy, a karvezetés és zeneirodalom oktatása, vezénylési gyakorlat és zeneelmé-
leti ismeretek tanítása, az intézményi kórusok szakmai munkájának vezetése, koordinálása.
Pályázhatnak: a fõiskola oktatói közül azok, akik zenemûvészeti egyetemen szerzett szakirányú oklevéllel, többéves fel-
sõoktatási gyakorlattal rendelkeznek és DLA-képzésben vesznek részt.

Pedagógia és Pszichológia Tanszékre
tanársegédi álláshely betöltésére

A tanársegéd feladata: az általános, fejlõdés-, nevelés-lélektani és szociálpszichológiai szemináriumok tartása, gyakor-
latok, tréningek vezetése, elvárás a tanszéki szakmai és kutatómunkába való bekapcsolódás.
Pályázhatnak: akik pszichológus és pszichológia tanár szakos egyetemi oklevéllel, többéves gyakorlattal rendelkeznek
és PhD-képzésben vesznek részt.
Valamennyi tisztség, munkakör betöltésének további feltétele a Magyarországi Református Egyház felsõoktatási törvé-
nyének való megfelelés.
A pályázónak elõnyt jelent a református felekezethez való tartozás.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkakörét, beosztását,
– eddigi szakmai munkájának részletes bemutatását, ennek keretében a vezetõi pályázatok esetében eddigi vezetõi tevé-
kenységének bemutatását is, az oktatói pályázatok esetében az oktató-, nevelõ-, kutatómunkájának, szakirodalmi/mûvé-
szeti munkásságának ismertetését, nyelvismeretének megjelölését,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzeléseit,
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát a fõiskola belsõ szabályzataiban meghatározott személyek és testületek
megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell (értelemszerûen):
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, PhD-, DLA-hallgatói jogviszony igazolását, idegennyelv-tudást igazo-
ló oklevél másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos/mûvészi munkák, díjak jegyzékét.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek az Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzétételé-
tõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.
A pályázatot három nyomtatott példányban és egy elektronikus formában kell a fõiskola rektorához benyújtani (4026
Debrecen, Péterfia u. 1–7.).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Rektori Hivatal ad.

Dr. Csorba Péter s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pályázat benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõ program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Budapest Fõváros
XVII. Ker. Rákosmen-
te Önkormányzatának
Oktatási és Kulturális
Bizottsága
1173 Budapest,
Pesti út 165.

Hétszínvirág Óvoda
1174 Budapest,
Kép u. 21.

Kuckó Óvoda
1171 Budapest,
Óvónõ u. 3.

Piroska Óvoda
1171 Budapest,
Pesti út 368.

Pedagógus szakvizsga,
fõiskolán szerzett óvoda-
pedagógusi v.,
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2010. máj. 31.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezési az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., b. (egy eredeti, egy máso-
lat), om., vpr., fejlesztési elkép-
zelések, adatvédelmi törvény
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Százszorszép Óvoda
1171 Budapest,
Rezgõ u. 15.

alapján készült nyilatkozat a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.
Pc: Budapest Fõváros
XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármes-
teri Hivatala Oktatási, Mûvelõ-
dési és Sport Iroda
1173 Budapest,
Pesti út 165.
A pályázatot két példányban
„Óvodavezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
f: Oktatási Csoport
Tel: 253-3374
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja:
2009. nov. 25.

Mézeskalács Óvoda
1171 Budapest,
Tanár u. 7.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2010. máj. 31.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezési az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., b. (egy eredeti, egy máso-
lat), om., vpr., fejlesztési elkép-
zelések, adatvédelmi törvény
alapján készült nyilatkozat a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.
Pc: Budapest Fõváros XVII. Ke-
rület Rákosmente Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Iroda
1173 Budapest,
Pesti út 165.
A pályázatot két példányban
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel ellátva kell benyújtani.
f: Oktatási Csoport
Tel: 253-3374
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja:
2009. nov. 25.
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Gomba Község
Önkormányzata
2217 Gomba,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Gólyafészek Óvoda
2217 Gomba,
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Ellátandó feladatok:
Gólyafészek Óvoda in-
tézményvezetõi felada-
tainak ellátása
magasabb vezetõi meg-
bízás keretében, határo-
zott idejû
közalkalmazotti kineve-
zés mellett.
A munkakörhöz tartozó
fõbb tevékenységi
körök:
kötelezõ óraszámnak
megfelelõ óvodapeda-
gógusi munkavégzés,
intézményirányítás.

Óvodapedagógusi, kon-
duktor-óvodapedagógusi
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., továbbá
pedagógus szakvizsga.
Elõny:
néphagyományok isme-
rete,
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2020. július 31-ig,
10 évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. jan. 31.
Pehi: 2010. máj. 31.
A pályázat elbírálásának módja:
a képviselõ-testület a vélemé-
nyezési határidõ lejártát követõ
ülésén bírálja el a pályázatokat.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., és a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz, vpr., a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., nyilatkozatot arra vo-
natkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges keze-
léséhez – kiemelt figyelemmel a
Közokt. tv. 55. § (4) bekezdésé-
ben foglaltakra – hozzájárul.
A pályázatot postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal ellátva kell
benyújtani.
f: Lehota Vilmos polgármester
Tel: (29) 633-061
A képviselõ-testület fenntartja a
jogot a pályázati eljárás ered-
ménytelenné nyilvánítására.
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
Gomba Község Önkormányza-
tának hivatalos honlapja:
2010. jan. 4.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a
www.gomba.hu honlapon lehet
beszerezni.
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Magyarországi
Evangélikus Egyház
Oktatási és Iskolai
Osztály
1085 Budapest,
Üllõi út 24.

Eötvös József Evangé-
likus Gimnázium és
Egészségügyi Szak-
középiskola
9400 Sopron,
Deák tér 51.

Budapest-Fasori Evan-
gélikus Gimnázium
1071 Budapest,
Városligeti
fasor 17–21.

Egyetemi szintû pedagó-
gus v.,
legalább ötéves pedagó-
gusi vagy egyetemi okta-
tói gyak.,
vagy evangélikus lelké-
szi végzettséget igazoló
oklevél és legalább
ötéves közoktatási intéz-
ményben szerzett okta-
tói, hitoktatói gyak.,
evangélikus vallás, öt
éve megfelel az egyház-
községi tagság feltételei-
nek,
konfirmáció, lelkészi
ajánlás.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás hat év idõtartamra
szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. máj. 31.
Juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó jelenlegi munkahe-
lyét, beosztását, ön., részletes
szakmai életrajz, az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai
program, szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
lések.
A pályázathoz mellékelni kell:
hiteles om., b., lelkészi ajánlást
gyülekezeti lelkészétõl, lelkész
esetében az illetékes püspöktõl,
konfirmációi emléklap hiteles
másolata vagy konfirmáció iga-
zolása.
A pályázatot „Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel és az intéz-
mény nevével ellátva kell
benyújtani.
Pc., f: Kalina Katalin osztály-
vezetõ
Magyarországi Evangélikus
Egyház Oktatási és Iskolai
Osztály
1085 Budapest,
Üllõi út 24.
Tel.: 429-2035

Budapest Fõváros
XIII. ker. Önkormány-
zat Képviselõ-testülete
1139 Budapest,
Béke tér 1.

Prizma Általános Iskola
és Óvoda Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
1134 Budapest,
Váci út 57.

Gyógypedagógiai tanári
v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább tízéves szgy.,
Elõny: vezetõi gyak.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. máj.
Juttatás:
vp. 300%.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., részletes szakmai élet-
rajz, szakmai helyzetelemzésre
épülõ vpr.
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Pc: Bp. Fõv. XIII. ker. Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Osztály
1139 Budapest, Béke tér 1.
Tel.: 452-4118

Budapest Fõváros
XVII. Ker. Rákosmen-
te Önkormányzatának
Oktatási és Kulturális
Bizottsága
1173 Budapest,
Pesti út 165.

Bartók Béla Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1173 Budapest,
Pesti út 80.

Egyetemi vagy fõiskolai
szintû tanári diploma,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
megbízás esetén pedagó-
gus-szakvizsga keretében
szerzett intézményveze-
tõi szakképzettség,
Közokt. tv. 18. § (1)
bekezdés c) pontja sze-
rint legalább öt év, ill.
18. § (6) bek. szerinti 3
év szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalon
történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. máj. 31.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázatot két példányban
kell benyújtani. A pályázathoz
csatolni kell:
I. részben:
ön., b. (egy pld. eredeti és egy
pld. másolat), om., az érvényben
lévõ közalkalmazotti kinevezés
másolata, az adatvédelmi tör-
vény alapján készült nyilatkozat
a pályázati anyag kezelésérõl;
II. részben:
vpr., fejlesztési elképzeléssel.
A pályázatot „Igazgatói pályázat
– Bartók Béla Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény” megje-
löléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros XVII. Ke-
rület Rákosmente Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának
Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Irodája
1173 Budapest,
Pesti út 165.
e-mail:
oktatasiiroda@pohi17.hu
f: Oktatási Csoport
Tel: 253-3375
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2009. nov. 25.

1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 81



1 2 3 4

Gregor József Általános
Iskola
1172 Budapest,
Hõsök tere 19–20.

Egyetemi vagy fõiskolai
szintû tanári diploma,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
megbízás esetén pedagó-
gus-szakvizsga keretében
szerzett intézményveze-
tõi szakképzettség,
Közokt. tv. 18. § (1) bek.
c) pontja szerint legalább
öt év, ill. 18. § (6) bek.
szerinti 3 év szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalon
történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. máj. 31.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázatot két példányban
kell benyújtani. A pályázathoz
csatolni kell:
I. részben:
ön., b. (egy pld. eredeti és egy
pld. másolat), om., az érvényben
lévõ közalkalmazotti kinevezés
másolata, az adatvédelmi tör-
vény alapján készült nyilatkozat
a pályázati anyag kezelésérõl;
II. részben:
vpr., fejlesztési elképzeléssel.
A pályázatot „Igazgatói pályázat
– Gregor József Általános Isko-
la” megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Budapest Fõváros XVII. Ke-
rület Rákosmente Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának
Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Irodája
1173 Budapest,
Pesti út 165.
e-mail: oktatasiiroda@pohi17.hu
f: Oktatási Csoport
Tel: 253-3375
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2009. nov. 25.

Gyurkovics Tibor Álta-
lános Iskola, Készség-
fejlesztõ Speciális
Szakiskolai Elõkészítõ,
Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani In-
tézmény és Nevelési
Tanácsadó
1172 Budapest,
Naplás út 60.

Egyetemi vagy fõiskolai
szintû tanári diploma a
Közokt. tv. 18. § (3) be-
kezdése szerint,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
megbízás esetén pedagó-
gus-szakvizsga keretében
szerzett intézményveze-
tõi szakképzettség,

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalon
történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. máj. 31.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
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Közokt tv. 18. § (1) bek.
c) pontja szerint legalább
öt év, ill. 18. § (6) bek.
szerint három év szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

A pályázatot két példányban
kell benyújtani. A pályázathoz
csatolni kell:
I. részben:
ön., b. (egy pld. eredeti és egy
pld. másolat), om., az érvényben
lévõ közalkalmazotti kinevezés
másolata, az adatvédelmi tör-
vény alapján készült nyilatkozat
a pályázati anyag kezelésérõl;
II. részben:
vpr., fejlesztési elképzeléssel.
A pályázatot „Igazgatói pályázat
– Gyurkovics Tibor Általános
Iskola Készségfejlesztõ Speciá-
lis Szakiskolai Elõkészítõ, Egy-
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Ne-
velési Tanácsadó” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros XVII. Ke-
rület Rákosmente Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának
Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Irodája
1173 Budapest,
Pesti út 165.
e-mail: oktatasiiroda@pohi17.hu
f: Oktatási Csoport
Tel.: 253-3375
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2009. nov. 25.

Fadd Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7133 Fadd,
Dózsa Gy. u. 12.

Gárdonyi Géza Óvoda
és Általános Iskola

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
másodszor és további al-
kalommal történõ megbí-
zás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményveze-
tõi szakképesítés,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a meg-

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalon
történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: 30 napos véleményezési
határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen kerül
sor.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., szakmai ön., részletes vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
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bízással egyidejûleg pe-
dagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás,
büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.

nyilatkozatot, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzá-
járul.
A pályázatot három példányban
személyesen vagy postai úton,
zárt borítékban „Pályázat iskolai
igazgató” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
f: Fülöp János polgármester és
Herczig Gáborné jegyzõ
Tel.: (74) 447-998

Egyéb vezetõ

Budapest Fõváros
XIII. ker. Önkormány-
zat Képviselõ-testülete
1139 Budapest,
Béke tér 1.

Pedagógiai Szolgáltató
Központ
1138 Budapest,
Vizafogó st. 2/b

Egyetemen szerzett taná-
ri v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább 10 éves szgy.
Elõny:
vezetõi gyak.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. május
Juttatás:
Vp: 250%.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., részletes szakmai élet-
rajz, szakmai helyzetelemzésre
épülõ vpr.
Pc: Bp. Fõv. XIII. ker. Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Osztály
1139 Budapest,
Béke tér 1.
Tel.: 452-4118

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázat benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
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tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodapedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Tát Nagyközség
Önkormányzati
Napköziotthonos
Óvoda
2534 Tát,
Móricz Zsigmond út 1.
Tel: (33) 445-795
Fax: (33) 445-149

Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Felsõfokú német nemze-
tiségi fõiskolai v.

ÁEI: azonnal
Pbhi: azonnal
Pehi: azonnal
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
Pc: Kishonti László Miklósné
közös igazgatású intézmény-
vezetõ.

Pedagógus

Esztergály Mihály
Általános Iskola
2161 Csomád,
Kossuth u. 103.

Óraadó pedagógus az
alábbi tantárgyak taní-
tására:

Ének-zene (5–8. osz-
tály, heti 1-1 óra, össze-
sen heti négy óra),
Etika (7. osztály, heti
egy óra),
Fizika (7–8. osztály, je-
lenleg heti 2-2 óra,
2. félévben heti 1-1 óra)

Szakirányú (a szaktárgy-
nak megfelelõ)
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om.
Jelentkezni írásban az iskola
igazgatójánál lehet.
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Általános Mûvelõdési
Központ
3971 Tiszakarád,
Ifjúság u. 14.
Tel.: (47) 382-058

Magyar–bármely
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2010. jan. 18.
Az álláshely szerzõdéses, idõ-
tartama 1 év.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlöny megjelenésétõl számít-
va folyamatosan,
2010. jan. 10-ig.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók + tp.,szl. biztosítva.
A pályázathoz mellékelni kell:
om., ön., b., korábbi munkavi-
szonyokra vonatkozó igazoláso-
kat.
Pc: ÁMK igazgatója
3971 Tiszakarád,
Ifjúság u. 14.

Egyéb állás

Napközi Otthonos
Óvoda
2161 Csomád,
Kossuth L. u. 71.

Dajka Dajka szakképzettség és
gyakorlat elõnyt jelent.

ÁEI: 2010. jan. 2.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2009. dec.
Pehi: 2009. dec.
A pályázathoz csatolni kell:
Fényképes ön., om.,
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Napközi Otthonos Óvoda
Zimmermann Györgyné
óvodavezetõ
2161 Csomád,
Kossuth u. 71.
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások, helyesbítés

Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben a honvédelmért felelõs miniszter illetékességébe tartozó
szakképesítések Országos szakmai szakértõi, valamint az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékérõl

Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
4. § (1) és (2) bekezdései szerint, a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó – a Hivatalos Értesítõ 2009. évi 50., va-
lamint a HK 2009/17. számában megjelentetett – Országos szakmai szakértõi, valamint az Országos szakmai vizsgaelnö-
ki névjegyzék 1. számú melléklete e közlemény mellékletével egészül ki.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet

a honvédelemért felelõs miniszter felelõsségi körét illetõ „19. Egyéb szolgáltatások” szakmacsoportba tartozó
szakképesítések

országos szakmai szakértõi névjegyzéke

Sor-
szám

Név Szakterület/Szakképesítés Lakcím Munkahely

1. Eckhardt Zoltán
mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat, tüzér;
Honvéd zászlós szakképesítés – parancsno-
ki ágazat

7753 Szajk,
Ady Endre utca 22/4.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály,
1055 Budapest,
Balaton utca 7–11.

2. Szakácsi István
mk. õrnagy

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés
– szerelõ ágazat, fegyvermûszerész;
– mûszerész ágazat, lokátor;
- rakétamûszerész
Honvéd zászlós szakképesítés – haditechni-
kai ágazat – fegyvezettechnikai technikus

8000 Székesfehérvár,
Ifjúság utca 5.

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

FELHÍVÁS

A MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzõk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) felhívja a szak- és szép-
irodalmi szerzõket, jogutódokat, könyv- és folyóirat-kiadókat (reprográfiai jogosultakat), hogy személyes adataik köz-
lésével és a 2009-ben megjelent mûveik bejelentésével járuljanak hozzá az Egyesület reprográfiai közös jogkeze-
lésre vonatkozó feladatainak maradéktalan teljesítéséhez, a jogosultaknak és mûveiknek nyilvántartásba vételé-
hez és a jogdíj felosztásához.

Az Egyesület Vezetõsége 99/2007. sz. határozatával módosította a Felosztási Szabályzatot, eltörölte a szerzõk és jogutó-
dok tekintetében a felosztási küszöbértéket. Jogdíjra mindenki jogosult, aki a tárgyévben megjelent mûveit a követ-
kezõ év január 31-ig bejelenti.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet a szerzõk (jogosultak) személyes adatainak és megjelent mûveik bejelentésének a fontos-
ságára, és a mûbejelentés határidejére. A 2009-ben megjelent mûveiket, amelyekre tekintettel reprográfiai jogdíjban kí-
vánnak részesülni, 2010. január 31-ig kell bejelenteni. A személyes adatok és a mûvek bejelentésére szolgáló adatla-
pok az Egyesület honlapjáról letölthetõk (REGISZTRÁCIÓS LAP), illetve a jogosultak kérésére azt postán megküldjük.

A visszaérkezett adatok alapján az Egyesület a jogosultak részére további tájékoztatást közvetlenül postai úton, telefo-
non, illetve az Egyesület honlapján (www.maszre.hu) keresztül ad.
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A reprográfiai jogosultak személyes adatainak nyilvántartására és kezelésére kizárólag a mûvek és a jogosultak össze-
kapcsolása és a jogdíj felosztása körében kerül sor, az adatok kezelésére vonatkozóan az Egyesület betartja az adatvéde-
lemre, illetve az adatok kezelésére vonatkozó hatályos törvényi rendelkezéseket.

MASZRE
1073 Budapest, Kertész u. 41.

Telefon: 343-2537

Keressük 2009. legkiemelkedõbb innovációit!

A Magyar Innovációs Alapítvány – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztériummal, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatallal, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen – immár 18. alkalommal várja a
vállalkozások nevezését a

MAGYARINNOVÁCIÓSNAGYDÍJRA.

Az év legjelentõsebb innovációját elismerõ Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedõ innovációs teljesítményeket továb-
bi hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, Technológiai Inovációs Díjak, valamint a Magyar
Szabadalmi Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innnovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2004 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innová-
ciós Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezési Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2010. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2009. évben kiemelkedõ innovációs teljesítménnyel (új
termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentõs üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja ku-
tatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet. Az elbírálás során a
2009-ben elért többleteredmény/többletárbevétel-, egyéb mûszaki, gazdasági elõnyök szempontjai mellett az innováció
eredetiségét, újszerûségét és társadalmi hasznosságát is értékeljük.
Elõzõ Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/ nagydij oldalról tölthetõ le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményrõl (többleteredmény, többlet éves árbe-
vétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevõk véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.)
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességérõl.

Beadási határidõ: 2010. február 10., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mail-ben, a
Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103., innovacio@innovacio.hu
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekbõl áll,
elnöke a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter.

Bõvebb információ: www.innovacio.hu
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtá-
sáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

AZ ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
pályázatot hirdet a
NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETBE
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár átfogó módon ismerje a neveléstudomány legújabb hazai és nemzetközi irányzatait, külö-
nösen a nevelés és társadalom összefüggéseit, kérdéseit tárgyaló kutatási területeken.
Feladata lesz különösen a neveléstudományi mesterszakon és a neveléstudományi doktori képzésben oktatási és tutoriá-
lis feladatok ellátása magyar és idegen nyelven, valamint a neveléstudomány terén nemzetközi kapcsolatok kiépítésének
elõsegítése, pályázati lehetõségek, kutatási projektek elõkészítése, vezetése.
A munkakör betöltésének feltételei: az egyetemi tanári állásra pályázónak egyetemi tanári kinevezéssel kell rendelkez-
nie, meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.), az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletben elõír-
taknak, valamint az ELTE SzMSz III. kötet foglalkoztatási követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári álláshely
elnyeréséhez szükséges elvárásoknak.
A munkakör legkorábban 2010. február 15. napjától tölthetõ be.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a pályázó szakmai munkájára vonatkozó terveit,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, illetve a habi-
litált doktori oklevél, valamint az egyetemi tanári kinevezés másolatát az eredeti okiratok bemutatása mellett (külsõ pá-
lyázó esetében közjegyzõ által hitelesített okiratokat),
– az utóbbi 10 évben megjelent publikációk bibliográfiai adatait,
– erkölcsi bizonyítványt.

A szabályosan felszerelt pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Dékáni Titkárságára (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27., I/102.) benyújtani.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Pénzügytan Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a pénzügyi ismeretek oktatásának szervezése mind az alap-, mind a mesterképzés
szintjén, a tanszék oktatási tevékenységéhez szervesen hozzá tartozó szakszemináriumi munka koordinálása. Kiemelt
feladata továbbá a munkatársak szakmai fejlõdésének irányítása, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér
megteremtése.
Kutatási területen központi feladata a pénzügyi témakörben folyó kutatási munkák irányítása.
A pályázó rendelkezzék a tanszék profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományos fokozattal, egyetemi tanári ki-
nevezéssel, felsõoktatásban szerzett hosszabb oktatói gyakorlattal, jelentõs hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, publi-
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kációs tevékenységgel, továbbá felsõfokú angolnyelv-tudással és legalább egy további idegen nyelvbõl államilag elis-
mert középfokú komplex nyelvvizsgával.
A megbízás 2010. április 1-jétõl legfeljebb 5 évig terjed.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. március 31-ig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pályázat benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
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tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



Iskolaigazgató

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Budapest Fõváros
Önkormányzata
1052 Budapest,
Városház u. 9–11.

Hungária Általános Is-
kola és Kollégium
1192 Budapest,
Hungária u. 36.

Fõiskolai vagy egyetemi
szintû pedagógus v. és
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
továbbá legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A vezetõi megbízás 2015. aug.
30-ig, öt tanévre szól.
Pbhi: 2010. márc. 1.
Pehi: 2010. jún. 15.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók és az azonos intézménytí-
pus igazgatóinak illetményével
összhangban kerül megállapítás-
ra.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szakmai gyakor-
latot igazoló szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ és a
fenntartói stratégiai célok meg-
valósulását célzó fejlesztési el-
képzeléseket,
közjegyzõ által hitelesített om.,
b., nyilatkozatot (a pályázónak a
személyes adatok védelmérõl és
a közérdekû adatok nyilvános-
ságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény alapján nyilatkoznia
kell arról, hogy hozzájárul-e tel-
jes pályázati anyagának a véle-
ményezõk és döntéshozók
részére történõ sokszorosításá-
hoz, továbbításához).
A pályázatot „Pályázat” megje-
löléssel, írásban, három azonos
szövegû és mellékletû példány-
ban, zárt borítékban (egy pél-
dányt nem kérünk összefûzni)
kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
Önkormányzata Fõpolgármeste-
ri Hivatal Gyermek- és Ifjúság-
védelmi Ügyosztály
1052 Budapest,
Városház u. 9–11.
I. em. 104.
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Dombóvár Város
Önkormányzata
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.

516. sz. Ipari Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
7200 Dombóvár,
Népköztársaság útja 21.

Egyetemi szintû pedagó-
gus v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év szgy.
Elõny:
pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig, öt év határozott idõre
szól.
Pbhi: 2010. febr. 1.
Pehi: 2010. márc. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., vpr., mely az
intézmény pedagógiai program-
tervezetének lényegi elemeit tar-
talmazza, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzá-
járul.
Pc: Dombóvár Város polgár-
mestere
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.
Tel: (74) 564-551

Jászladány Nagyközsé-
gi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5055 Jászladány,
Hõsök tere 6.

Móra Ferenc Általános
Iskola
5055 Jászladány,
Baross u. 2.

A Közokt tv. 18. §
(1) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott felsõ-
fokú iskolai v.,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁE: 2010. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2015. febr.
28-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2010. jan. 11.
Pehi: 2010. febr. 11.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Juttatás:
a Kjt. és a Közokt tv. rendelke-
zései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., vagy az igénylést tanúsító bi-
zonylatot, om., részletes szak-
mai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelésekkel.
f: telefonon, vagy személyesen a
polgármestertõl, vagy a jegyzõ-
tõl kérhetõ
Tel: (57) 454-380

92 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



Egyéb vezetõ

1 2 3 4

Ceglédbercel Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 61.

Ceglédberceli Általános
Mûvelõdési Központ
igazgató

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v., peda-
gógus szakvizsga, leg-
alább öt év szgy.
Elõny:
pedagógusi és közmûve-
lõdési v., vezetõi gyak.,
német vagy más idegen
nyelv ismerete.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A vezetõi megbízás öt évre szól.
Az igazgató vezetõi megbízása:
Ceglédbercel Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te hatásköre.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm. rende-
let rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., vpr.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om.
Pc: Török József polgármester
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 61.

Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
9799 Szentpéterfa,
Alkotmány u. 103.

Igazgatóhelyettes Fõiskolai v.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: azonnal
Pbhi: 2010. jan. 11.
Pehi: 2010. jan. 12.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
Elképzelések az igazgató mun-
kájának segítésében.
A pályázatot postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal (83/2009),
valamint a munkakör megneve-
zésével: „Igazgatóhelyettes” el-
látva kell benyújtani.
f: Paukovitsné Horváth Edit
Tel: (20) 936-0341
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázat benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Pedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Móra Ferenc Általános
Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény
2400 Dunaújváros,
Fáy András út 14.

Gyógypedagógus
Lf:
tanulásban akadályozott
és értelmileg akadályo-
zott tanulók oktatása,
képességfejlesztés.

Gyógypedagógiai fõisko-
lai v.,
büntetlen elõélet.
Elõny:
autista specifikus kép-
zettség.

ÁEI: 2010. febr. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
2010. máj. 2-ig határozott,
2010. máj. 3-tól határozatlan
idejû.
Pbhi: 2010. jan. 15.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
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1 2 3 4

Pc: Móra Ferenc Általános Isko-
la és Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani Intézmény
Alpekné Major Valéria igazgató
2400 Dunaújváros,
Fáy András út 14.
Tel: (25)423-693
e-mail:
moraiskola-duk@freemail.hu

Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:
adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázat a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Szendrõ Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3752 Szendrõ,
Hõsök tere 1.

Közmûvelõdési
Központ és Könyvtár
3752 Szendrõ,
Fõ út 18.
intézményvezetõ
Lf:
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködte-
tése, takarékos gazdál-
kodás,
munkáltatói jogok gya-
korlása,
az intézményegységek
munkájának összehan-
golása,
döntéshozatal az intéz-
mény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal
más hatáskörbe,
az intézmény kötelezõ-
en elõírt szabályzatai-
nak elkészítése,
beszámolók készítése a
képviselõtestület szá-
mára.

Szakirányú felsõfokú
v.,
legalább öt év vezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2010. ápr. 1.
A megbízás 2015. márc. 31- ig
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. febr. 15.
Pehi: 2010. márc. 15.
A pályázat elbírálásának rendje:
az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság javaslata alapján kép-
viselõ-testületi döntés.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók, egyéb juttatások: jogsza-
bály ill, fenntartói döntés
alapján.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., vpr., b. om., va-
gyonnyilatkozat tételi eljárás
vállalása,
írásos nyilatkozat, melyben hoz-
zájárul, hogy a véleményezésre
jogosultak a pályázat tartalmát
megismerjék.
A pályázatot „Közmûvelõdési
Központ és Könyvtár intéz-
ményvezetõ pályázat” megjelö-
léssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Szendrõ Város Önkormány-
zat polgármestere
3752 Szendrõ,
Hõsök tere 1.
f: Tel: (48) 560-506
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Helyesbítés

Az Oktatási és Kulturális Közlöny I. évfolyam 35. számában (lásd az 5119. oldalt), a Hunyadi János Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény egyéb vezetõi álláshelyre meghirdetett pályázati felhívásának szövegét
a meghirdetõ az alábbiak szerint kérte módosítani:

Hunyadi János Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
7521 Kaposmérõ,
Hunyadi u. 9.
Tel/fax: (82) 477-001
(82) 577-410

Igazgatóhelyettes Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség,
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2010. márc. 8.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2010. jan. 20.
Pehi: 2010. febr. 26.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléssel.
A KSZK internetes oldalán lévõ
megjelenés idõpontja:
2009. dec. 20.

A közlöny szerkesztõsége
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság

és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében

címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy melyek
azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotásánál
elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl egy
önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság
döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes
témakörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi
elemeinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági
döntések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások, lakás- és
helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok és piacok
rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is
bemutatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó olyan
határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának is
mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést és
a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasztalatai
nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkalmazásához és
a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság
döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ
hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben,
a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a
fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által
használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is,
egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a
fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes,
lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe.
(„DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos
kézikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv
dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám
alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljüka Jogi fogalomtárcímû kiadványt (ára: 8399 Ftáfával) ................. példányban, éskérjük juttassákel
az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1920–1947

címû könyvét.

A magyar nemzet sorsfordulóit a XX. században négy dátum reprezentálja. 1920, 1947 a trianoni és a párizsi
békeszerzõdés évei; 1956 a magyar forradalom világtörténelmi eseménye s 1989 az európai integrációs folyamat
kezdõ esztendeje. Az évszámok az európai történelem mikénti alakulásának is meghatározó terminusai.
A Sub clausula sorozat e kötete a két békeszerzõdés fõbb nemzetközi dokumentumainak bemutatására
vállalkozott. A jelentõs részben elsõként nyilvánosságra kerülõ források olyan tények, amelyek kommentárt
nem igényelve önmagukért beszélnek. Facta loquntur, fama volat.
A jelenkori európai békék éve Magyarország számára a Trianon „kis palotától” a párizsi Quai de Orsayn fekvõ
külügyi palotáig töretlenül húzódik. Ezt példázzák a közzétett dokumentumok.

A kötet 1328 oldal terjedelmû, ára 9950 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1920–1947

címû, 1328 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9950 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok
során, mit tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a
fegyverek ropogtak? És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi
pedig az együtt érzõ kívülállás paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles
választ a kérdések láncolatára aligha adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a
forradalom elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi
tárgyalásokat, döntéseket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint
ismét közzétegyék. Magyar, orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az
elsõdleges közlés helyének megjelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha
nem is hiánytalanul, de meghatározó elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

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

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

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), valamint a Bu-
dapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax:
321-5275).
2010. évi éves elõfizetési díj: 36 288 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 18 144 Ft áfával, egy példány ára 1335 Ft áfával.

HU ISSN 2060-5390

Formakészítés: Sprint Kft.
10.0003 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2010. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2010. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 176 400 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 32 004 Ft/év

Belügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 47 376 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 36 288 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 54 180 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 11 088 Ft/év
Bûnügyi Szemle 14 616 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai*

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

*A felhasználók által megszokott funkciók, kibõvítve vírusvédelmi rendszerrel.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével,
de könnyen kezelhetõen.

Ára: 18 480 Ft + áfa.
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