
JOGSZABÁLY

2010. évi LXXXII. törvény
a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények

módosításáról*

Az Országgyûlés a hírközlési- és a médiafelügyelet in-
tegrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, bizto-
sítva a közszolgálati mûsorszolgáltatók és a nemzeti hír-
ügynökség mûködõképességét és függetlenségük védel-
mét, összhangban a Magyar Köztársaság alkotmányos
rendjével az alábbi törvényt alkotja:

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
módosítása

1. §

(1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. tör-
vény (a továbbiakban: Eht.) 5. § (1) bekezdésének s) pont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[5. § (1) Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) e törvény, továbbá a feladat-
és hatáskörét megállapító jogszabály alapján:]

„s) a frekvenciasávok nemzeti felosztása keretei között
rendeletben állapítja meg az egyes kijelölhetõ polgári,
nem polgári és közös célú frekvenciasávok felhasználásá-
ra vonatkozó szabályokat, amelyeknek tartalmazniuk kell
a rádiórendszerek frekvenciagazdálkodási követelménye-
it, a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási követel-
ményeit, a frekvenciaengedélyezéssel és -használattal
kapcsolatos sávhasználati feltételeket;”

(2) Az Eht. III. Fejezetének címe és elsõ alcíme helyébe
a következõ cím és alcím lép:

„III. FEJEZET
A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

FELADATAI ÉS FELÉPÍTÉSE

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság”

(3) Az Eht. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a to-

vábbiakban: Hatóság) autonóm államigazgatási szerv.
A Hatóság a frekvenciagazdálkodás és a hírközlés terüle-
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tén részt vesz a Kormány – jogszabályokban meghatáro-
zott – politikájának végrehajtásában. A Hatóságnak az Or-
szággyûlés által választott tagokból álló, önálló jogi sze-
mélyiségû autonóm szerve a Médiatanács.

(2) A Hatóság önálló hatáskörrel rendelkezõ szervei:
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továb-
biakban: Elnök), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
önálló jogi személyiségû Médiatanácsa (a továbbiakban:
Médiatanács) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal).

(3) A Médiatanács összetételét, feladatát és hatáskörét
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
(a továbbiakban: Rttv.) szabályozza.

(4) A Hatóság évente beszámol tevékenységérõl az Or-
szággyûlésnek.

(5) A Hatóság feladata – különösen a 2–3. §-okban meg-
határozott céloknak és alapelveknek megfelelõen –
az elektronikus hírközlési piac zavartalan, eredményes
mûködésének és fejlõdésének, az elektronikus hírközlési
tevékenységet végzõk és a felhasználók érdekei védelmé-
nek, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásá-
nak, illetve fenntartásának elõsegítése az elektronikus hír-
közlési ágazatban, valamint az elektronikus hírközlési te-
vékenységet végzõ szervezetek és személyek jogszabá-
lyoknak megfelelõ magatartásának felügyelete.

(6) A Hatóság feladatát és hatáskörét önállóan, a jogsza-
bályoknak megfelelõen gyakorolja.

(7) A Hatóság önállóan mûködõ és gazdálkodó közpon-
ti költségvetési szerv, amely a feladatai ellátásával össze-
függõ kiadásokat saját bevételébõl fedezi. A Médiatanács
gazdálkodási autonómiáját az Rttv. szabályozza.

(8) A Hatóság bevételét képezik a frekvencia díjak min-
denkori költségvetési törvényben meghatározott része,
az azonosítók lekötéséért és használatáért, továbbá a ható-
sági eljárásért fizetett díjak, valamint a felügyeleti díj,
amelyeket a Hatóság hatékony, magas szakmai színvonalú
mûködtetésére kell felhasználni. A befolyt bevételekrõl és
azok felhasználásáról készült kimutatást a külön jogsza-
bályban meghatározott tartalommal a Hatóság évente köz-
zéteszi. A Médiatanács bevételeire vonatkozó szabályokat
az Rttv. tartalmazza.

(9) A Hatóság tevékenységével összefüggésben felme-
rült költségek fedezése érdekében az elektronikus hírköz-
lési szolgáltatók felügyeleti díjat kötelesek fizetni. A díj
mértéke az elektronikus hírközlési szolgáltató elektroni-
kus hírközlési szolgáltatásaiból származó elõzõ évi nettó
árbevételének legfeljebb 0,35%-a, elõzõ évi árbevétel hiá-
nyában a tárgyévi árbevétel egész évre vetített idõarányos
része. A felügyeleti díj mértékét a törvény által megenge-
dett határokon belül évente a miniszter rendeletben hatá-
rozza meg.

(10) A felügyeleti díjat negyedévente – a negyedév vé-
géig – kell a Hatóság részére befizetni.

(11) Amennyiben a Hatóság e törvényben meghatáro-
zott bevételei egy költségvetési évben meghaladják a jog-
szabályban meghatározott feladatai ellátásához kapcsoló-

dó kiadások összegét, a többletet a Hatóság éves beszámo-
lójának elfogadását követõen – a tárgyévben teljesített fel-
ügyeleti díjbefizetések arányában és legfeljebb azok mér-
tékéig – a tárgyévet követõ évben fizetendõ felügyeleti díj-
ban jóvá kell írni.

(12) A Kormány nem polgári célú frekvenciagazdálko-
dással kapcsolatos közigazgatási feladatait a Kormányzati
Frekvenciagazdálkodási Hatóság (a továbbiakban:
KFGH) látja el.

(13) A KFGH a Hivatal szervezetében és a fõigazgató
irányítása alatt önálló hatáskörû szervezeti egységként
mûködik.”

2. §

(1) Az Eht. 10. §-a kiegészül az alábbi v) ponttal:
[10. § A hatóság]
„v) eljár a nem polgári célú frekvenciagazdálkodással

kapcsolatos hatósági ügyekben.”
(2) Az Eht. 11. § (1) bekezdésének felvezetõ mondata

helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rádiótávközlési és rádióspektrum-politika érvé-

nyesítése érdekében a hatóság és a KFGH (a továbbiakban
együtt: frekvenciagazdálkodó hatóságok) mûszaki tervet
készít a szabályozás elõkészítése érdekében:”

(3) Az Eht. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A hírközlés védelme, a frekvenciahasználat haté-
konysága és káros zavaroktól való mentessége, valamint
az elektromágneses összeférhetõség (EMC) biztosítása
céljából a frekvenciagazdálkodó hatóságok rádiómérõ és
rádió-zavarelhárító szolgálatot tartanak fenn.”

(4) Az Eht. III. Fejezet második alcíme helyébe a követ-
kezõ alcím lép:

„Az Elnök”
(5) Az Eht. 14–16. §-ai helyébe a következõ rendelkezé-

sek lépnek:
„14. § (1) Az Elnök
a) felelõs az elektronikus hírközléssel kapcsolatos jog-

szabályok végrehajtásáért,
b) ellátja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ve-

zetését,
c) ellátja a 10. § b)–i) pontjában meghatározott hatás-

körökbõl eredõ feladatokat,
d) elfogadja az éves piacfelügyeleti tervet, és ellenõrzi

annak végrehajtását,
e) elõterjeszti a Hatóság éves költségvetésének terve-

zetét, valamint a féléves és éves intézményi költségvetési
beszámolóját,

f) javaslatot tesz az elektronikus hírközlést érintõ jog-
szabály módosítására.

(2) Az Elnököt a miniszterelnök nevezi ki 9 évre.
(3) Az Elnök olyan személy lehet, aki az országgyûlési

képviselõk választásán választójoggal rendelkezik, bün-
tetlen elõéletû, nem áll a tevékenységének megfelelõ fog-
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lalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint felsõfokú vég-
zettséggel és legalább három év, a mûsorszórással, vagy
a médiaszolgáltatással, vagy a média hatósági felügyeleté-
vel, vagy az elektronikus hírközléssel, vagy a hírközlési
hatósági felügyelettel összefüggõ közgazdasági, társada-
lomtudományi, jogi, mûszaki vagy vezetõi (vezetõ testü-
letben tagsági), illetve igazgatási gyakorlattal rendelkezik.

(4) Az Elnök a (2) bekezdésben meghatározott idõtar-
tamnak a lejárta után korlátlan alkalommal kinevezhetõ.

(5) Az Elnök nem lehet
a) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a kormány

tagja, a Hivatalt vezetõ fõigazgató, államtitkár, közigazga-
tási államtitkár, helyettes államtitkár, a fõpolgármester, fõ-
polgármesterhelyettes, polgármester, alpolgármester, me-
gyei közgyûlés elnöke és alelnöke, országgyûlési képvise-
lõ vagy fizetett alkalmazottja, az Európai Parlament tagja,
köztisztviselõ, kormánytisztviselõ, helyi önkormányzati
képviselõ, párt országos vagy területi szervezetének tiszt-
ségviselõje, költségvetési szervvel vagy politikai párttal
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy,

b) mûsorszolgáltató, mûsorforgalmazó, mûsorterjesz-
tõ, internetes tartalomszolgáltató, reklámügynökség, lap-
kiadó, lapterjesztõ vállalkozás vezetõje, vezetõ testületé-
nek tagja, ügyvezetõje, felügyelõ bizottsági tagja, illetõ-
leg, aki mûsorszolgáltatóval, mûsorforgalmazóval, mûsor-
terjesztõvel, internetes tartalomszolgáltatóval, reklámügy-
nökséggel, lapkiadóval vagy lapterjesztõvel munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban áll, illetõleg, aki ilyen gaz-
dasági társaságban rendelkezik közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedéssel,

c) olyan gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett –
nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében 5%-ot
meghaladó mértékû – tulajdonosa, illetve ezekkel foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyban álló személy, amely
társaság a b) pontban meghatározott szervezetekkel meg-
bízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll,

d) az elõzõ pontok alá esõ személynek a polgári jogi
jogszabályokban meghatározottak szerinti közeli hozzá-
tartozója.

(6) Az Elnök pártpolitikai tevékenységet nem folytat-
hat, párt nevében nyilatkozatot nem tehet.

(7) Az Elnököt nem lehet utasítani a tisztségének betöl-
tésével kapcsolatos eljárása és döntése vonatkozásában.

(8) Az Elnök jogosult két elnökhelyettes kinevezésére.
(9) Elnökhelyettes olyan személy lehet, aki az ország-

gyûlési képviselõk választásán választójoggal rendelke-
zik, büntetlen elõéletû, nem áll a tevékenységének megfe-
lelõ foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint felsõfokú
végzettséggel és legalább három év, a mûsorszórással,
vagy a médiaszolgáltatással, vagy a média hatósági fel-
ügyeletével, vagy az elektronikus hírközléssel, vagy a hír-
közlési hatósági felügyelettel összefüggõ közgazdasági,
társadalomtudományi, jogi, mûszaki vagy vezetõi (vezetõ
testületben tagsági), illetve igazgatási gyakorlattal rendel-
kezik.

(10) Az (5) és (6) bekezdések rendelkezéseit értelem-
szerûen az elnökhelyettes vonatkozásában is alkalmazni
kell.

(11) Az elnökhelyettes a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatban meghatározott feltételek esetén helyettesíti
az elnököt. Az Elnök a másodfokú hatósági döntési hatás-
kört jogosult az elnökhelyettesre delegálni. Az elnökhe-
lyettes egyéb feladatait a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zat határozza meg.

(12) Az elnökhelyettest nem lehet utasítani a másodfokú
hatósági döntéshozatal során.

(13) Az Elnök miniszteri, az elnökhelyettes államtitkári
illetményre és juttatásokra jogosult.

(14) Az Elnök és az elnökhelyettes társadalombiztosítá-
si jogállására a közszolgálati jogviszonyban állókra vonat-
kozó szabályok az irányadók. Megbízatásuk idõtartama
közszolgálati jogviszonyban töltött idõnek, illetõleg nyug-
díjra jogosító szolgálati idõnek számít.

(15) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvénynek

a) a miniszter jogállására vonatkozó rendelkezéseit
az Elnök jogállására, és

b) az államtitkár jogállására vonatkozó rendelkezéseit
az elnökhelyettes jogállására

alkalmazni kell az e törvényben nem szabályozott kér-
désekben.

14/A. § (1) Az Elnök – a kinevezését követõen haladék-
talanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt,
hogy büntetlen elõéletû és nem áll a tevékenységének
megfelelõ foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(2) Ha az Elnök az (1) bekezdésben meghatározott iga-
zolási kötelezettségének önhibájából adódóan nem tesz
eleget, az összeférhetetlenség jogkövetkezményeit kell al-
kalmazni.

(3) A miniszterelnök az Elnöknek az (1) bekezdés alap-
ján megismert személyes adatait az Elnök megbízatásának
megszûnéséig kezeli.

(4) Az elnökhelyettes tekintetében az (1)–(3) bekez-
désben meghatározottakat kell alkalmazni azzal az eltérés-
sel, hogy a (3) bekezdésben meghatározott jogosultságot
az Elnök gyakorolja.

15. § (1) Az Elnök megbízatása megszûnik, ha
a) a kinevezés idõtartama lejár,
b) tisztségérõl lemond,
c) meghal,
d) a miniszterelnök a (3) bekezdés szerint felmenti.
(2) Az elnökhelyettes megbízatása megszûnik, ha
a) tisztségérõl lemond,
b) meghal,
c) az elnök a (4) bekezdés szerint felmenti,
d) az (5) bekezdés szerinti visszahívással.
(3) A miniszterelnök felmenti az Elnököt, ha
a) a 14. § (5) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget

a kinevezését, illetve az összeférhetetlenség okának felme-
rülését követõ 30 napon belül nem szünteti meg,
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b) ha az Elnökkel szemben lefolytatott büntetõeljárás
eredményeként az Elnök bûnösségét a bíróság – szabad-
ságvesztés vagy az Elnök tevékenységének megfelelõ fog-
lalkozástól eltiltás büntetést tartalmazó – jogerõs ítélete ál-
lapította meg,

c) cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyez-
ték,

d) ha neki felróható okból több mint 6 hónapon át nem
tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak.

(4) Az Elnök felmenti az elnökhelyettest, ha
a) a 14. § (10) bekezdése szerinti összeférhetetlenséget

a kinevezését, illetve az összeférhetetlenség okának felme-
rülését követõ 30 napon belül nem szünteti meg,

b) ha az elnökhelyettessel szemben lefolytatott bünte-
tõeljárás eredményeként az elnökhelyettes bûnösségét
a bíróság – szabadságvesztés vagy az elnökhelyettes tevé-
kenységének megfelelõ foglalkozástól eltiltás büntetést
tartalmazó – jogerõs ítélete állapította meg.

(5) Visszahívással is megszüntetheti az Elnök az elnök-
helyettes megbízását. A visszahívást nem kell indokolni.

(6) Az Elnök, illetve az elnökhelyettes megbízatásának
megszûnése után egy éven át

a) nem létesíthet munka-, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt olyan gazdasági társasággal,

b) nem létesíthet rendszeres gazdasági kapcsolatot gaz-
dasági társaság vezetõ tisztségviselõjeként vagy tulajdo-
nosaként olyan gazdasági társasággal, illetve

c) nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaság-
ban,

amelynek jogát vagy jogos érdekét elnökként, illetve el-
nökhelyettesként hozott döntése érintette.

(7) A megbízatás (1) bekezdés a) vagy b) pont szerinti
megszûnése esetén az Elnököt a megszûnéskori havi illet-
ménye kétszeresének megfelelõ összegû végkielégítés il-
leti meg. Ha az Elnök 3 évnél rövidebb ideig töltötte be
tisztségét, úgy a (6) bekezdésben meghatározott tilalom
a megbízatás megszûnésétõl számított 6 hónapig áll fenn,
és ebben az esetben 1 havi illetménye illeti meg végkielé-
gítésként.

(8) A megbízatás (2) bekezdés a) vagy d) pont szerinti
megszûnése esetén az elnökhelyettest a megszûnéskori ha-
vi illetménye kétszeresének megfelelõ összegû végkielé-
gítés illeti meg. Ha az elnökhelyettes 3 évnél rövidebb ide-
ig töltötte be tisztségét, úgy a (6) bekezdésben meghatáro-
zott tilalom a megbízatás megszûnésétõl számított 6 hóna-
pig áll fenn, és ebben az esetben 1 havi illetménye illeti
meg végkielégítésként.

16. § (1) Az Elnök további feladatai:
a) összehívja, és vezeti a Médiatanács üléseit
aa) addig az idõpontig, ameddig az Országgyûlés nem

választja meg a Médiatanács elnökévé, tanácskozási jog-
gal,

ab) a Médiatanács elnökévé történõ megválasztását kö-
vetõen szavazati joggal,

b) intézkedik a Médiatanács üléseinek elõkészítésérõl,

c) kinevezi az elnökhelyetteseket, és gyakorolja felet-
tük a munkáltatói jogokat, ideértve a felmentést, illetve
a visszahívást is,

d) kinevezi a Hivatal fõigazgatóját és gyakorolja felette
a munkáltatói jogokat, ideértve a felmentést és a visszahí-
vást is,

e) a fõigazgató javaslatára kinevezi, felmenti, illetve
visszahívja a fõigazgató-helyetteseket,

f) kinevezi, felmenti, illetve visszahívja a Hírközlési és
Média Biztost, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,

g) elfogadja a Hatóság Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát,

h) képviseli a Hatóságot, különösen az Európai Bizott-
sággal és a tagállami szabályozó hatóságokkal történõ
kapcsolattartás és a 65. § szerinti egyeztetés során,

i) minden év február 28-áig közzéteszi a Hatóság éves
munkatervét és költségvetési tervének fõbb mutatószáma-
it, valamint június 30-áig elõzõ évi gazdálkodásának éves
értékelését abból a célból, hogy a piac szereplõi a Hatóság
tevékenységérõl és gazdálkodásáról tájékoztatást kapja-
nak,

j) évente megállapítja a szakmai elõkészítõ munkákkal
kapcsolatos feladatokat,

k) jelzi a miniszternek a hírközlés biztonságát veszé-
lyeztetõ körülményeket, és javaslatot tesz az általa szüksé-
gesnek ítélt intézkedések megtételére,

l) megbízás alapján eljár nemzetközi szervezeteknél,
m) a Hatóság nevében évente együttmûködési megálla-

podást köt a fogyasztóvédelmi hatósággal és a versenyha-
tósággal,

n) másodfokú szervként jár el a Hivatal hatósági ügyei
tekintetében,

o) a fõigazgató javaslatára kinevezi, felmenti, illetve
visszahívja a KFGH igazgatóját.

(2) Az Elnöknek a Médiatanács elnökévé jelölésére és
megválasztására vonatkozó szabályokat az Rttv. tartal-
mazza.”

3. §

Az Eht. 17–18. §-ai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek, kiegészülve a 18/A. § szerinti rendelkezésekkel:

„17. § (1) A Hivatal élén az Elnök által kinevezett fõ-
igazgató áll.

(2) A Hivatal eljár a 10. § a), k) és m)–u) pontjaiban
meghatározott ügyekben, továbbá ellátja a jogszabály, il-
letve az Elnök által e törvény, az Rttv. és más jogszabályok
keretei között ráruházott feladatokat.

(3) A Hivatal az Elnök, az elnökhelyettesek, a Médiata-
nács, illetve a Médiatanács tagjai részére szakmai támoga-
tást nyújt feladataik ellátásához.

(4) A KFGH élén az Elnök által a fõigazgató javaslatá-
ra kinevezett igazgató áll, felette a munkáltatói jogokat
– a kinevezés és a felmentés, illetve a visszahívás kivételé-
vel – a fõigazgató gyakorolja. A KFGH igazgatója kineve-
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zésének, felmentésének, illetve visszahívásának feltételeit
a Hatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzata határozza
meg.

(5) A 10. § v) pontjában meghatározott ügyekben
a KFGH jár el.

17/A. § (1) A fõigazgatót az Elnök nevezi ki.
(2) A fõigazgató olyan személy lehet, aki az országgyû-

lési képviselõk választásán választójoggal rendelkezik,
büntetlen elõéletû, nem áll a tevékenységének megfelelõ
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint felsõfokú
végzettséggel és legalább három év, a mûsorszórással,
vagy a médiaszolgáltatással, vagy a média hatósági fel-
ügyeletével, vagy az elektronikus hírközléssel, vagy a hír-
közlési hatósági felügyelettel összefüggõ közgazdasági,
társadalomtudományi, jogi, mûszaki vagy vezetõi (vezetõ
testületben tagsági), illetve igazgatási gyakorlattal
rendelkezik.

(3) A fõigazgató államtitkári illetményre és juttatások-
ra jogosult.

(4) A fõigazgató nem lehet
a) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a kormány

tagja, az e törvény szerinti Elnök, államtitkár, közigazga-
tási államtitkár, helyettes államtitkár, a fõpolgármester, fõ-
polgármester-helyettes, polgármester, alpolgármester, me-
gyei közgyûlés elnöke és alelnöke, országgyûlési képvise-
lõ vagy fizetett alkalmazottja, az Európai Parlament tagja,
kormánytisztviselõ, helyi önkormányzati képviselõ, párt
országos vagy területi szervezetének tisztségviselõje, költ-
ségvetési szervvel vagy politikai párttal foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban álló személy,

b) mûsorszolgáltató, mûsorforgalmazó, mûsorterjesz-
tõ, internetes tartalomszolgáltató, reklámügynökség, lap-
kiadó, lapterjesztõ vállalkozás vezetõje, vezetõ testületé-
nek tagja, ügyvezetõje, felügyelõ bizottsági tagja, illetõ-
leg, aki mûsorszolgáltatóval, mûsorforgalmazóval, mûsor-
terjesztõvel, internetes tartalomszolgáltatóval, reklámügy-
nökséggel, lapkiadóval vagy lapterjesztõvel munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban áll, illetõleg, aki ilyen gaz-
dasági társaságban rendelkezik közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedéssel,

c) olyan gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett –
nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében 5%-ot
meghaladó mértékû – tulajdonosa, illetve ezekkel foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyban álló személy, amely
társaság a b) pontban meghatározott szervezetekkel meg-
bízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll,

d) az elõzõ pontok alá esõ személynek a polgári jogi
jogszabályokban meghatározottak szerinti közeli hozzá-
tartozója.

(5) A fõigazgató pártpolitikai tevékenységet nem foly-
tathat, párt nevében nyilatkozatot nem tehet.

(6) A fõigazgatót nem lehet utasítani az elsõfokú ható-
sági határozathozatali joggyakorlása során.

(7) A fõigazgató megbízatása megszûnik, ha
a) tisztségérõl lemond,
b) meghal,

c) az Elnök a (8) bekezdés szerint felmenti,
d) a (9) bekezdés szerinti visszahívással.
(8) Az Elnök felmenti a fõigazgatót, ha
a) a (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget a kine-

vezését, illetve az összeférhetetlenség okának felmerülését
követõ 30 napon belül nem szünteti meg,

b) ha a fõigazgatóval szemben lefolytatott büntetõeljá-
rás eredményeként a fõigazgató bûnösségét a bíróság
– szabadságvesztés vagy a fõigazgató tevékenységének
megfelelõ foglalkozástól eltiltás büntetést tartalmazó –
jogerõs ítélete állapította meg.

(9) Visszahívással is megszüntetheti az Elnök a fõigaz-
gató megbízatását. A visszahívást nem kell indokolni.

(10) A fõigazgató megbízatásának megszûnése után
egy éven át

a) nem létesíthet munkaviszonyt, illetve munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyt olyan gazdasági társaság-
gal,

b) nem létesíthet rendszeres gazdasági kapcsolatot gaz-
dasági társaság vezetõ tisztségviselõjeként vagy tulajdo-
nosaként olyan gazdasági társasággal, illetve

c) nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaság-
ban,

amelynek jogát vagy jogos érdekét fõigazgatóként ho-
zott döntése érintette.

(11) A megbízatás (7) bekezdés a) vagy d) pont szerinti
megszûnése esetén a fõigazgatót a megszûnéskori havi il-
letménye kétszeresének megfelelõ összegû végkielégítés
illeti meg. Ha a fõigazgató 3 évnél rövidebb ideig töltötte
be tisztségét, úgy a (10) bekezdésben meghatározott tila-
lom a megbízatás megszûnésétõl számított 6 hónapig áll
fenn, és ebben az esetben 1 havi illetménye illeti meg vég-
kielégítésként.

(12) A fõigazgató tekintetében a 14/A. § (1)–(3) bekez-
désében meghatározottakat kell alkalmazni azzal az elté-
réssel, hogy a 14/A. § (3) bekezdésében meghatározott jo-
gosultságot az Elnök gyakorolja.

18. § A fõigazgató feladatai:
a) ellátja a Hivatal feletti szervezeti és szakmai irányí-

tást, és a Hivatal vezetése körében az elnök helyettesének
minõsül,

b) eljár a 10. § j) és l) pontjaiban meghatározott ügyek-
ben,

c) biztosítja a Hatóság szervezetrendszerének hatékony
mûködését,

d) javaslatot tesz az Elnöknek a fõigazgató-helyettesek
kinevezésére, felmentésére, illetve visszahívására, gyako-
rolja a munkáltatói jogokat a helyettesei, valamint a Hiva-
tal alkalmazottai tekintetében,

e) gondoskodik az e törvényben meghatározott infor-
mációk közzétételérõl,

f) a Médiatanács elnökének meghívása alapján tanács-
kozási joggal részt vesz a Médiatanács ülésein,

g) biztosítja, hogy a Hivatal az Elnök, az elnökhelyette-
sek, a Médiatanács, illetve a Médiatanács tagjai részére
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feladataik ellátásához az Elnök által – a Médiatanács és
tagjai esetében a Médiatanács elnökeként – meghatározott
mértékben és módon szakmai támogatást nyújtson,

h) ellátja a jogszabály, illetve az Elnök által – a Ható-
ság elnökeként és a Médiatanács elnökeként – e törvény
keretei között ráruházott feladatokat és jogköröket.

18/A. § (1) A fõigazgató javaslatára az Elnök jogosult
fõigazgató-helyetteseket kinevezni. A fõigazgató-helyet-
tesek számát és feladatkörüket az Szervezeti és Mûködési
Szabályzatban kell szabályozni.

(2) A fõigazgató-helyettes olyan személy lehet, aki
az országgyûlési képviselõk választásán választójoggal
rendelkezik, büntetlen elõéletû, nem áll a tevékenységé-
nek megfelelõ foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vala-
mint felsõfokú végzettséggel és legalább három év, a mû-
sorszórással, vagy a médiaszolgáltatással, vagy a média
hatósági felügyeletével, vagy az elektronikus hírközléssel,
vagy a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggõ köz-
gazdasági, társadalomtudományi, jogi, mûszaki vagy ve-
zetõi (vezetõ testületben tagsági), illetve igazgatási gya-
korlattal rendelkezik.

(3) A fõigazgató-helyettes helyettes államtitkári illet-
ményre és juttatásokra jogosult.

(4) A fõigazgató-helyettes nem lehet
a) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a kormány

tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes ál-
lamtitkár, a fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, pol-
gármester, alpolgármester, megyei közgyûlés elnöke és al-
elnöke, országgyûlési képviselõ vagy fizetett alkalmazott-
ja, az Európai Parlament tagja, helyi önkormányzati képvi-
selõ, kormánytisztviselõ, párt országos vagy területi szer-
vezetének tisztségviselõje, költségvetési szervvel vagy
politikai párttal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
álló személy,

b) mûsorszolgáltató, mûsorforgalmazó, mûsorterjesz-
tõ, internetes tartalomszolgáltató, reklámügynökség, lap-
kiadó, lapterjesztõ vállalkozás vezetõje, vezetõ testületé-
nek tagja, ügyvezetõje, felügyelõ bizottsági tagja, illetõ-
leg, aki mûsorszolgáltatóval, mûsorforgalmazóval, mûsor-
terjesztõvel, internetes tartalomszolgáltatóval, reklámügy-
nökséggel, lapkiadóval vagy lapterjesztõvel munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban áll, illetõleg, aki ilyen gaz-
dasági társaságban rendelkezik közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedéssel,

c) olyan gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett –
nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében 5%-ot
meghaladó mértékû – tulajdonosa, illetve ezekkel foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyban álló személy, amely
társaság a b) pontban meghatározott szervezetekkel meg-
bízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll,

d) az a)–c) pontok alá esõ személynek a polgári jogi
jogszabályokban meghatározottak szerinti közeli hozzá-
tartozója.

(5) A fõigazgató-helyettes pártpolitikai tevékenységet
nem folytathat, párt nevében nyilatkozatot nem tehet.

(6) A fõigazgató-helyettes megbízatása megszûnik, ha

a) tisztségérõl lemond,
b) meghal,
c) az Elnök a (7) bekezdés szerint felmenti,
d) az (8) bekezdés szerinti visszahívással.
(7) Az Elnök felmenti a fõigazgató-helyettest, ha
a) a (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget a kine-

vezését, illetve az összeférhetetlenség okának felmerülését
követõ 30 napon belül nem szünteti meg,

b) ha a fõigazgató-helyettessel szemben lefolytatott
büntetõeljárás eredményeként a fõigazgató-helyettes bû-
nösségét a bíróság – szabadságvesztés vagy a fõigazga-
tó-helyettes tevékenységének megfelelõ foglalkozástól el-
tiltás büntetést tartalmazó – jogerõs ítélete állapította meg.

(8) A fõigazgató javaslatára visszahívással is megszün-
tetheti az Elnök a fõigazgató-helyettes megbízatását.
A visszahívást nem kell indokolni.

(9) A fõigazgató-helyettes megbízatásának megszûné-
se után egy éven át

a) nem létesíthet munkaviszonyt, illetve munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyt olyan gazdasági társaság-
gal,

b) nem létesíthet rendszeres gazdasági kapcsolatot gaz-
dasági társaság vezetõ tisztségviselõjeként vagy tulajdo-
nosaként olyan gazdasági társasággal, illetve

c) nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaság-
ban,

amelynek jogát vagy jogos érdekét fõigazgató-helyet-
tesként hozott döntése érintette.

(10) A megbízatás (6) bekezdés a) vagy d) pont szerinti
megszûnése esetén a fõigazgató-helyettest a megszûnés-
kori havi illetménye kétszeresének megfelelõ összegû
végkielégítés illeti meg. Ha a fõigazgató-helyettes 3 évnél
rövidebb ideig töltötte be tisztségét, úgy a (9) bekezdésben
meghatározott tilalom a megbízatás megszûnésétõl számí-
tott 6 hónapig áll fenn, és ebben az esetben 1 havi illetmé-
nye illeti meg végkielégítésként.

(11) A fõigazgató-helyettes tekintetében a 14/A. §
(1)–(3) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy a 14/A. § (3) bekezdésében meg-
határozott jogosultságot az Elnök gyakorolja.”

4. §

Az Eht. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Hatóság esetében
a) a Ktv. 30/A. § (2) bekezdése szerint adományozható

szakmai tanácsadói és szakmai fõtanácsadói címmel ren-
delkezõk aránya együttesen a Hatóság felsõfokú iskolai
végzettségû köztisztviselõi létszámának 35%-át nem ha-
ladhatja meg, és

b) – a Ktv. 44. § (1) bekezdésétõl eltérõen – a középis-
kolai végzettségû köztisztviselõ illetménykiegészítésének
mértéke az alapilletményének 35%-a.”
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5. §

Az Eht. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § (1) Az ügy érdemi elintézésében a közigazgatási

hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény kizá-
rásra vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakon túl nem ve-
het részt, akinek az a) pont szerinti jogviszonya a 27. § sze-
rinti ügyféllel, a 28. § szerinti bejelentõvel, illetve az azt
irányító vagy az ügyfél, illetve a bejelentõ által irányított
vagy azzal közös irányítás alatt álló szervezettel az eljárás
megkezdését megelõzõ egy évben belül állt fenn, illetõleg
akinek hozzátartozója

a) az ügyféllel, illetve bejelentõvel munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy tagsá-
gi viszonyban áll, illetve annak vezetõ tisztségviselõje;

b) az ügyfélben, illetve bejelentõben tulajdoni részese-
déssel rendelkezik;

c) olyan magánszeméllyel, jogi személlyel vagy jogi
személyiség nélküli szervezettel áll munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy tagsá-
gi viszonyban, illetõleg annak vezetõ tisztségviselõje,
vagy abban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, amely
az ügyféllel, illetve bejelentõvel rendszeres üzleti kapcso-
latban áll;

d) olyan szervezettel áll munkavégzésre irányuló jog-
viszonyban, amely az ügyfél, illetve bejelentõ felügyelõ
vagy alárendelt szervezete, illetve, amely az ügyfél, illetve
bejelentõ részére valamely támogatást, illetõleg kizáróla-
gos jogosítványt biztosított.

(2) A Hatóság eljáró alkalmazottja a fõigazgatónak ha-
ladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási
ok áll fenn. A Hatóság eljáró alkalmazottja a bejelentés el-
mulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és
anyagi felelõsséggel tartozik.

(3) A fõigazgató haladéktalanul köteles bejelenteni
az Elnöknek, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A fõ-
igazgató a bejelentés elmulasztásáért vagy késedelmes tel-
jesítéséért fegyelmi és anyagi felelõsséggel tartozik.

(4) A kizárási okot az ügyfél az eljárás bármely szaka-
szában bejelentheti, azonban a Hatóság eljárásának meg-
indítását követõen a kizárási okot csak akkor érvényesíthe-
ti, ha egyidejûleg valószínûsíti, hogy a bejelentés alapjául
szolgáló tényrõl akkor szerzett tudomást.

(5) Ha az ügyfél nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizá-
rásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban az eljárásban
ugyanazon személy ellen ismételten alaptalan bejelentést
tesz, õt a kizárást megtagadó végzésben bírsággal lehet
sújtani.

(6) A kizárásról az Elnök dönt, és szükség esetén kije-
löli a Hatóság eljáró alkalmazottját.

(7) Ha a Hatóság eljáró alkalmazottja a kizárási okot
maga jelentette be, a bejelentés elintézéséig az ügyben
nem járhat el. Minden más esetben az ügyben eljárhat, de
az ügy befejezését eredményezõ döntés meghozatalában
nem vehet részt. Az ügyfél által ugyanazon személy ellen

ismételten elõterjesztett alaptalan bejelentés esetén e kor-
látozás nem érvényesül.

(8) Ha a kizárási okot az ügyfél jelentette be, a kizárást
megtagadó döntés ellen az eljárást lezáró döntés elleni fel-
lebbezésében élhet kifogással.

(9) A Hatóság eljáró alkalmazottja – a (6) bekezdésben
foglaltakat kivéve – a kizárás elintézésére fordított idõt
az eljárási határidõk számítása során figyelmen kívül kell
hagyni.”

6. §

Az Eht. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. § (1) A Hivatal által a Hatóság nevében hozott elsõ-

fokú határozat ellen az Elnökhöz lehet fellebbezni, ide
nem értve a 30. § (5) és a 152. § (1) bekezdése szerinti dön-
tést.

(2) Akinek jogát vagy jogos érdekét az Elnök által a je-
len fejezet szerinti ügyben másodfokon hozott határozat
sérti, keresettel kérheti a bíróságtól annak felülvizsgálatát.

(3) A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehaj-
tására nincs halasztó hatálya. A végrehajtás felfüggeszté-
sérõl a bíróság kérelemre, illetve hivatalból végzéssel ha-
tároz.

(4) A KFGH határozata ellen nincs helye fellebbezés-
nek. Akinek jogát, vagy jogos érdekét a KFGH-nak az ügy
érdemében hozott határozata sérti, keresettel kérheti a Fõ-
városi Bíróságtól annak felülvizsgálatát. A bírósági felül-
vizsgálattal kapcsolatban, egyebekben a 46–47. §-okban
és a 48. § (3), (4) és (7) bekezdéseiben foglaltak megfelelõ-
en irányadók.”

7. §

Az Eht. V. Fejezetének címe helyébe a következõ cím
lép:

„AZ ELNÖK ÉS AZ ELJÁRÓ TANÁCS
ELJÁRÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS

SZABÁLYOK”

8. §

Az Eht. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. § (1) Az Elnök az eljárását hivatalból indítja meg,

amennyiben a bejelentésnek helyt ad, eljárását a (2) bekez-
dés szerint kezdeményezik, valamint az eljárására okot
adó tényt maga észleli.

(2) Az Elnök az eljárást köteles hivatalból megindítani,
amennyiben

a) a miniszter,
b) a versenyhatóság elnöke,
c) a fogyasztóvédelmi hatóság fõigazgatója,
d) az adatvédelmi biztos,
e) a Médiatanács,
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f) az Európai Bizottság
hatáskörével összefüggésben az elektronikus hírközlés-

re vonatkozó szabály megsértésérõl, illetõleg jelentõs pia-
ci erõvel rendelkezõ szolgáltatóként történõ azonosítás,
vagy jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók számára
megállapított kötelezettségek felülvizsgálatának szüksé-
gességérõl szerez tudomást, és az eljárás megindítását
kéri.

(3) Ha az Elnök a jogosult által a 40. § (1) bekezdés
szerinti határidõn belül megindított eljárás során az addig
vizsgáltakon túli jogsértésrõl szerez tudomást, a határozat
meghozatala elõtt ezek vonatkozásában is eljárhat hivatal-
ból. Az újonnan tudomásra jutott jogsértésre vonatkozó té-
nyeket írásban vagy a tárgyaláson a felek és az érdekeltek
tudomására kell hozni, és azokkal kapcsolatban is lehetõ-
séget kell adni álláspontjuk kifejtésére.

(4) Az Elnök az eljárás megindításának hatáskörét –
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatározott
szabályok szerint – az elnökhelyettesre, vagy a Hatóság al-
kalmazottjára delegálhatja.”

9. §

(1) Az Eht. 49. §-a és az azt megelõzõ alcím elnevezése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Eljárás jogvitában
49. § (1) Az a szolgáltató, akinek egy másik szolgáltató

elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, vagy
az alapján kötött szerzõdésben meghatározott, elektroni-
kus hírközlést érintõ jogát vagy jogos érdekét megsértette
(a továbbiakban: jogvita), választása szerint

a) bírósághoz,
b) a Hatósághoz, vagy
c) a felek közötti választottbírósági szerzõdés hatálya

alatt a Hírközlési Állandó Választottbírósághoz fordulhat.
(2) A bíróság, illetve a Hírközlési Állandó Választott-

bíróság haladéktalanul értesíti a Hatóságot az (1) bekezdés
szerinti jogvitás eljárás megindítása iránti kérelemrõl (ke-
resetlevélrõl).

(3) A Hatóság eljáró tanácsa (a továbbiakban: eljáró ta-
nács) kérelemre eljár az elektronikus hírközlésre vonatko-
zó szabály megsértésével kapcsolatos jogvitákban.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti bíró-
sági vagy a b) pontja szerinti hatósági eljárás folyamatban
van, vagy érdemi határozattal lezárult, a felek között
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog
iránt más alapeljárás – a (6) bekezdésben meghatározott
eljárás kivételével – nem indítható.

(5) Amennyiben ugyanazon felek között ugyanabból
a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt egyidejû-
leg mind a bíróságnál, mind pedig a Hatóságnál eljárást in-
dítanak, a bíróság értesítése vagy bármely fél indokolt ké-
relme alapján a Hatóság az eljárást hatáskör hiányában
megszünteti.

(6) Amennyiben a felek között választottbírósági szer-
zõdés van hatályban, vagy ha az eljáró tanács eljárását kez-
deményezõ kérelem Hatósághoz való benyújtásától számí-
tott 15 napon belül ilyen szerzõdést kötnek, a Hatóság eljá-
rását – a felek kérelmére vagy hivatalból – megszünteti.”

(2) Az Eht. a következõ, 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A. § (1) Az eljáró tanácsnak elnöke és két tagja van.
(2) Az eljáró tanács elnöke az Elnök, vagy – a Szerve-

zeti és Mûködési Szabályzatban szabályozott módon –
az elnökhelyettes.

(3) Az eljáró tanács két tagját az Elnök jelöli ki a Ható-
ság vezetõ besorolású alkalmazottai közül.

(4) Az eljáró tanács eljárására vonatkozó – e törvény-
ben nem szabályozott – rendelkezéseket a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza.”

(3) Az Eht. 69. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„69. § (1) Rádiófrekvenciák használati jogát – jogsza-
bályban meghatározott esetekben – a Hatóság döntése
(frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély) alapján le-
het megszerezni. A polgári célú frekvenciák használatára
vonatkozó frekvenciakijelölést, illetve rádióengedélyt, va-
lamint árverés, illetve pályázat esetén frekvenciahasznála-
ti jogosultságot a Hatóság, a nem polgári célú frekvencia-
kijelölést, illetve rádióengedélyt a KFGH adja ki. A KFGH
eljárásaira – amennyiben jogszabály másként nem rendel-
kezik – az e törvényben meghatározott szabályokat kell
alkalmazni.”

10. §

Az Eht. 72. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(8) A Hírközlési Állandó Választottbíróság jogi sze-
mélyiségét alapító okiratának a Magyar Közlöny mellék-
leteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ közzété-
tele napjával nyeri el. A közzétételt a miniszter rendeli el
a Hírközlési Állandó Választottbíróság bejelentése alap-
ján. A bejelentéshez mellékelni kell az alapító okiratot.”

11. §

(1) Az Eht. 73/A–73/B. §-ai helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„73/A. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Ta-
nács (a továbbiakban: NHIT) a Kormány informatikai és
hírközlési feladatai ellátásában közremûködõ, öt tagból ál-
ló testület.

(2) Az NHIT elnökét és alelnökét a miniszterelnök ne-
vezi ki és menti fel.

(3) Az NHIT tagjai – köztük az NHIT elnöke és alelnö-
ke – a hírközlés, illetve az informatika területén legalább
ötéves gyakorlattal rendelkezõk körébõl kerül ki.

(4) A tagok közül
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a) két tagot a Médiatanács,
b) egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia
delegál.
(6) Az NHIT csak a törvénynek van alárendelve, és tag-

jai tevékenységük körében nem utasíthatók.
(7) Az NHIT tagjainak megbízása négy évre szól.
(8) Az NHIT-re és tagjaira az Rttv. 35. §-ában és a 37. §

(1) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell,
az alábbi eltérésekkel:

a) az NHIT elnöke, alelnöke és tagja nem lehet többsé-
gi magántulajdonban álló hírközlési, mûsorkészítõ, hírlap-
kiadó, hírlapterjesztõ és frekvenciagazdálkodási tevé-
kenységet folytató szervezetnél vezetõ beosztású dolgozó,
igazgatósági vagy felügyelõ bizottsági tag, kuratóriumi
tag, illetõleg ilyen szervvel nem állhat munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban, és nem lehet tulajdonosa (tagja,
részvényese),

b) az NHIT elnöke és alelnöke lehet köztisztviselõ
vagy kormánytisztviselõ,

c) a megüresedett helyet az erre jogosult szerv harminc
napon belül köteles betölteni,

d) az összeférhetetlenségrõl, felmentésrõl, vagy kizá-
rásról szóló döntéshez az NHIT tagjai kétharmadának sza-
vazata szükséges.

(9) A (8) bekezdés a) pontja szerinti összeférhetetlen-
ségi elõírásokat – a közeli hozzátartozóra vonatkozó kor-
látozás kivételével – a tagság megszûnését követõ hat hó-
napban is alkalmazni kell.

73/B. § (1) Az NHIT a Kormány véleményezõ, tanács-
adó szerve.

(2) Az NHIT véleményezheti a Kormánynak az info-
kommunikáció (informatika-hírközlés-média) területén:

a) az információs társadalom kialakításának program-
jával, az információs kultúra elterjesztésével, az informá-
ciós társadalomra vonatkozó stratégiai döntésekkel;

b) a kutatás-fejlesztés irányvonalának meghatározásá-
val; valamint

c) a társadalmi szemléletmód és kultúra terjesztésével
kapcsolatban; továbbá

d) a hírközlési piac szabályozásának kialakítására, a pi-
acon mûködõk esélyegyenlõségének elõsegítésére;

e) a kormányzati és a polgári frekvenciagazdálkodás
összhangjának biztosítására;

f) a rádió-távközlési világ- és körzeti értekezleteken
képviselendõ magyar álláspontot;

g) valamint az információs társadalom infrastruktúrájá-
nak szabályozásával kapcsolatos stratégiai elõterjesztése-
ket, az információs társadalom kialakításának programját.

(3) Az NHIT véleményezi:
a) a frekvenciafelhasználás általános elveinek megha-

tározását, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló
kormányrendeletek, miniszteri rendeletek tervezeteit;

b) a rádió-frekvenciatartomány polgári és nem polgári
célú megosztásának módosítását, valamint az érintett mi-
niszterek között – a frekvenciagazdálkodás körében – fel-
merült vitás kérdéseket;

c) a Kormány, vagy a miniszterelnök felkérésére vala-
mennyi, a hírközléssel és az informatikával összefüggõ
elõterjesztést, egyedi döntést, jogszabálytervezetet;

d) az információs társadalom infrastruktúrájának sza-
bályozásával kapcsolatos stratégiai elõterjesztéseket,
az információs társadalom kialakításának programját.

(4) Az NHIT elnöke a vizsgált frekvenciasávok igény-
bevételében, az ezekkel végzett szolgáltatásokban érdekelt
szervezetek képviselõit tanácskozási joggal meghívhatja.

(5) Az NHIT akkor határozatképes, ha tagjainak több
mint a fele jelen van, és legalább az elnök, vagy az alelnök
is jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza, szavazat-
egyenlõség esetében az elnök szavazata dönt.

(6) Az NHIT mûködésének rendjét maga állapítja meg.
(7) Az NHIT mûködéséhez szükséges forrásokat a Ha-

tóság költségvetésén belül kell biztosítani. A források más
célra nem csoportosíthatók át.

(8) Az NHIT gazdálkodását az Állami Számvevõszék
ellenõrzi. Az NHIT feladatai teljesítésérõl évente jelentést
készít az Országgyûlés illetékes bizottságának.”

12. §

Az Eht. a következõ, 73/C. §-sal egészül ki:
„73/C. § (1) Az NHIT Irodája (a továbbiakban: Iroda)

a Hatóság szervezetébe tagozódó részjogkörû költségveté-
si egység, melynek vezetõje irodaigazgató cím használatá-
ra jogosult.

(2) Az Iroda ellátja az NHIT mûködésével kapcsolatos
feladatokat, végzi az ahhoz szükséges adminisztratív tevé-
kenységet.

(3) Az Iroda Feladat- és Hatásköri Szabályzatát –
az NHIT elnökének egyetértésével – az Elnök hagyja jóvá.

(4) Az Iroda adminisztrációs tevékenységét – az NHIT
határozatainak és az NHIT elnöke utasításainak megfele-
lõen – az Iroda vezetõje irányítja.

(5) Az Iroda e törvény 73/B. § (2)–(3) bekezdése alap-
ján az NHIT által a Kormánynak, illetve a miniszterelnök-
nek adandó véleményhez az NHIT részére tárgyalási, illet-
ve döntés-elõkészítõ anyagokat készít.

(6) Az NHIT elnöke közvetlenül irányítja az Irodának
e törvény 73/B. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott fel-
adatokkal kapcsolatos tárgyalási, illetve döntés-elõkészítõ
anyagok készítésére vonatkozó szakmai tevékenységét.

(7) Az Elnök az Iroda vezetõjével kapcsolatos munkál-
tatói jogkörök közül a közszolgálati jogviszony létesítését
és megszûnését az NHIT elnökének javaslata alapján gya-
korolja, egyebekben a munkáltatói jogokat az NHIT elnö-
ke gyakorolja.”

13. §

(1) Az Eht. 122. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(2) A Kassza jogi személy, székhelye Budapest.
A Kasszát a Hatóság kezeli.”

(2) Az Eht. 122. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A Kassza bevétele kizárólag az egyetemes szolgál-
tatás támogatására, illetve piacelhagyás következtében
szükséges átmeneti intézkedések miatt felmerülõ rendkí-
vüli kiadások és a Kassza mûködését szolgáló költségek
fedezetére fordítható, más célra nem használható fel. A be-
folyt bevételekrõl és azok felhasználásáról készült kimuta-
tást a külön jogszabályban meghatározott tartalommal
a Hatóság évente közzéteszi.”

14. §

Az Eht. 126. §-a és az azt megelõzõ alcím elnevezése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Hírközlési és Média Biztos
126. § (1) A Hírközlési és Média Biztos (a továbbiak-

ban: Biztos) a Hatóság köztisztviselõje.
(2) A Biztoshoz bejelentéssel élhet bármely elõfizetõ,

felhasználó, továbbá a fogyasztói érdekek képviseletét el-
látó társadalmi szervezet, amennyiben megítélése szerint
valamely szolgáltató, forgalomba hozó vagy forgalmazó
tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek so-
rán hozott intézkedése, illetõleg valamely intézkedése el-
mulasztása következtében az elõfizetõt, illetve a felhasz-
nálót az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban
vagy az elõfizetõi szerzõdésben meghatározott jogaival
összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszé-
lye áll fenn.

(3) A Biztos az elõfizetõk, illetve felhasználók elektro-
nikus hírközlésre vonatkozó szabályban meghatározott jo-
gaival kapcsolatos jogszabálysértés megszüntetése érde-
kében a (2) bekezdésben megjelölt feltételek fennállása
esetén hivatalból is eljárhat.

(4) A Biztos a hozzá benyújtott beadványt köteles meg-
vizsgálni. A célszerûnek tartott intézkedést e § keretei kö-
zött maga választja meg. A képviselõ a beadvány alapján

a) tájékoztatja a bejelentõt az elektronikus hírközlésre
vonatkozó szabályban, illetve elõfizetõi szerzõdésben
meghatározott jogairól és kötelezettségeirõl, valamint
a számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról,

b) felszólíthatja a szolgáltatót az elektronikus hírközlés-
re vonatkozó szabály, illetve elõfizetõi szerzõdés megsérté-
sének megszüntetésére, illetve intézkedés megtételére,

c) kezdeményezheti a Hatóság hivatalból történõ eljá-
rását,

d) más hatóságnál – a bejelentõ egyidejû értesítése mel-
lett – megfelelõ eljárás megindítását kezdeményezheti.

(5) A Biztos a hozzá érkezõ bejelentéseket rendszerezi
és az elõfizetõk nagy számát érintõ vagy egyéb, megítélése
szerint jelentõs esetben a Hatóság számára a hivatalból tör-
ténõ eljárásához szükséges megállapításokat tartalmazó
intézkedési javaslatot tesz.

(6) A Biztos eljárása során bármely szolgáltatótól, for-
galomba hozótól, forgalmazótól az elõfizetõk, illetve fel-
használók elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban
meghatározott jogainak megsértésével kapcsolatos adato-
kat, felvilágosítást és magyarázatot kérhet.

(7) Ha a Biztos adatot (felvilágosítást, magyarázatot
vagy egyéb információt) kér, a megkeresésnek a szolgálta-
tó a képviselõ által megállapított határidõn, de legfeljebb
15 napon belül köteles eleget tenni.

(8) A Biztos a lefolytatott vizsgálat eredményérõl, illet-
ve esetleges intézkedésérõl a bejelentõt értesíti.”

15. §

(1) Az Eht. 167. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„167. § (1) A Hatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóság és
a Hírközlési Felügyelet jogutódja.”

(2) Az Eht. 182. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi j) és
k) pontokkal:

[(3) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendelettel
állapítsa meg a frekvenciagazdálkodással kapcsolatban:]

„j) a nem polgári célú frekvenciát használó rádióberen-
dezésekre vonatkozó, a 80. § (1) bekezdésében és az annak
alapján alkotott jogszabályokban foglalt megfelelõségiga-
zolás és az alapvetõ követelmények alkalmazásának mód-
ját, illetve az attól való eltéréseket;

k) a frekvenciakijelölési, rádióengedélyezési eljárás,
az ellenõrzés, a mérõszolgálati és zavarelhárítási tevé-
kenység és az adatszolgáltatás rendjét a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás területén.”

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
módosítása

16. §

(1) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) III. Fejezetének címe he-
lyébe a következõ cím lép:

„III. FEJEZET
A MÉDIATANÁCS”

(2) Az Rttv. III. Fejezet 1. Címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. Cím
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

jogállása és szervezete
31. § (1) A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlé-

si Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) – Országgyûlés által
választott tagokból álló – autonóm szerve. A Hatóságra
vonatkozó szabályokat e törvényen kívül az elektronikus
hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban:
Eht.) tartalmazza.
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(2) A Médiatanács az Országos Rádió és Televízió Tes-
tület jogutódja.

(3) A Médiatanács
a) a tájékoztatási monopóliumok lebontásával és újak

létrejöttének megakadályozásával, a mûsorszolgáltatók
piacra lépésének és függetlenségének elõsegítésével védi
és biztosítja a szólásszabadságot, ennek érdekében ellátja
a médiapiac és a szomszédos piacok felügyeletét, elemzi
az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak haté-
konyságát, azonosítja az egyes érintett piacok szereplõit,
és meghozza a törvényben szabályozott monopóliumelle-
nes hatósági döntéseket;

b) figyelemmel kíséri a sajtószabadság alkotmányos el-
veinek érvényesülését, errõl tájékoztatást ad az Ország-
gyûlésnek.

(4) A Médiatanács és tagjai csak a törvénynek vannak
alárendelve, és tevékenységük körében nem utasíthatók.

32. § (1) A Médiatanács az Országgyûlés felügyelete
alatt álló önálló jogi személy, amely a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó jogszabályok értelemszerû al-
kalmazásával gazdálkodik, ideértve, hogy számláit a kincs-
tár vezeti. A Médiatanács költségvetését az Országgyûlés
önálló törvényben, a 77. § (4) bekezdésében meghatározott
források terhére, a 84. § szerinti keretek között hagyja jóvá.
A Médiatanács jogosult a jóváhagyott költségvetés kiadási
elõirányzatai közötti átcsoportosításra. A törvényjavaslatot
az Országgyûlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsá-
ga a tárgyévet megelõzõ év október 31-éig – a Médiatanács
augusztus 31-ig megküldött javaslata, ennek hiányában
a bizottság által felkért szakértõ(k) szakértõi véleménye
alapján – nyújtja be az Országgyûlésnek. A Médiatanács
gazdálkodását az Állami Számvevõszék ellenõrzi.

(2) A Médiatanács az új költségvetés jóváhagyásáig
a korábbi jóváhagyott költségvetése alapján mûködik.

(3) Az Országgyûlés – az (1) bekezdésben leírt eljárás
szerint elõterjesztett – zárszámadási törvényjavaslat elfo-
gadásával dönt az (1) bekezdésben meghatározott önálló
törvény végrehajtásáról, ideértve a 77. § (11) bekezdése
szerinti mellékletet is. E törvény esetében a benyújtási ha-
táridõk minden év május 31., illetve augusztus 31.

(4) A Médiatanács székhelye Budapest.
(5) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

(a továbbiakban: Hivatal) a Médiatanács hivatali szerve.
(6) A Hivatalra vonatkozó szabályokat e törvényen kí-

vül az Eht. tartalmazza.
(7) A Médiatanács, illetve a Médiatanács tagja[i] a Hi-

vatalon keresztül adott megbízás alapján külsõ szakértõt is
alkalmazhat.”

(3) Az Rttv. III. Fejezet 2. Címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. Cím

A Médiatanács választása

33. § (1) A Médiatanács elnökét és négy tagját az Or-
szággyûlés – a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kéthar-

madának szavazatával – 9 évre választja egyidejû, listás
szavazással.

(2) A Médiatanács elnöke és tagja olyan személy lehet,
aki az országgyûlési képviselõk választásán választójog-
gal rendelkezik, büntetlen elõéletû, nem áll a tevékenysé-
gének megfelelõ foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vala-
mint felsõfokú végzettséggel és legalább három év, a mû-
sorterjesztéssel, vagy a médiaszolgáltatással, vagy a média
hatósági felügyeletével, vagy az elektronikus hírközléssel,
vagy a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggõ köz-
gazdasági, társadalomtudományi, jogi, mûszaki vagy ve-
zetõi (vezetõ testületben tagsági), illetve igazgatási gya-
korlattal rendelkezik.

(3) A Médiatanács tagjaira
a) legfeljebb 60 nappal, de legkésõbb 30 nappal a 33. §

(1) bekezdése szerinti megbízatási idõtartam letelte elõtt,
b) az a) ponton kívüli esetekben a megbízatás megszû-

nésérõl való tudomásszerzéstõl számított 30 napon belül,
c) a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények

módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény hatályba-
lépését követõ elsõ alkalommal történõ választást megelõ-
zõ jelölés során a jelölõbizottság tagjainak megválasztását
követõ 5 napon belül

az országgyûlési képviselõcsoportok egy-egy tagjából
álló mandátumarányos eseti jelölõbizottság (a továbbiak-
ban: jelölõbizottság) egyhangú szavazással tesz javaslatot.

(4) A jelölõbizottság tagjai minden szavazás során
az õket jelölõ országgyûlési képviselõcsoport létszámának
megfelelõ mértékû szavazattal rendelkeznek.

(5) A jelölõbizottság felállításáról szóló országgyûlési
határozat rendelkezik arról, hogy mennyi idõ áll az ország-
gyûlési frakciók rendelkezésére a jelölõbizottsági tagok
jelölésére. A jelölési folyamat megkezdhetõ abban az eset-
ben is, ha egy vagy több képviselõcsoport nem jelöl tagot
a jelölõbizottságba az országgyûlési határozatban megha-
tározott határidõn belül.

(6) Ha a jelölõbizottság a (3) bekezdés a), illetve
c) pontja szerinti esetben az a), illetve c) pontban meghatá-
rozott határidõn belül nem tud négy tagjelöltet javasolni,
a jelölõbizottság a szavazati mérték legalább kétharmadá-
val javasolhat jelöltet.

(7) Ha a jelölõbizottság a (3) bekezdés a), illetve
c) pontja szerinti esetekben a második jelölési körben sem
tud 5 napon belül négy jelöltet állítani, akkor megszûnik
a mandátuma, és új jelölõbizottságot kell felállítani.

(8) Ha a jelölõbizottság a (3) bekezdés b) pontja szerin-
ti esetben a b) pontban meghatározott határidõn belül nem
tud tagjelöltet javasolni, a jelölõbizottság a szavazati mér-
ték legalább kétharmadával javasolhat jelöltet.

(9) Ha a jelölõbizottság a (3) bekezdés b) pontja szerin-
ti esetben a második jelölési körben sem tud 15 napon be-
lül jelöltet állítani, akkor megszûnik a mandátuma, és új je-
lölõbizottságot kell felállítani.

34. § (1) A Hatóság miniszterelnök által kinevezett El-
nöke a kinevezés tényével és idõpontjában a Médiatanács
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elnökjelöltjévé válik. A Hatóság Elnökére vonatkozó sza-
bályokat az Eht. tartalmazza.

(2) A Médiatanács elnöke és tagja a megválasztásával,
illetve – ha megválasztására hivatali elõdje megbízatásá-
nak megszûnését megelõzõen kerül sor – hivatali elõdje
megbízatásának megszûnésekor hivatalba lép.

(3) Ha a Hatóság Elnökének a megbízatása megszûnik,
akkor ezzel egyidejûleg megszûnik a Médiatanács elnök-
ségére vonatkozó megbízatása is. Ebben az esetben a Ha-
tóság miniszterelnök által kinevezett új Elnöke a kineve-
zés tényével és idõpontjában a Médiatanács elnökjelöltjé-
vé válik. Megválasztásáról az Országgyûlés jelenlevõ kép-
viselõinek kétharmada dönt.

(4) Ha az Országgyûlés nem választja meg a Hatóság
Elnökét a Médiatanács elnökévé, akkor ebben az esetben
is a Hatóság Elnöke hívja össze a Médiatanács üléseit,
amelyen tanácskozási és ülésvezetési joggal vesz részt, de
a döntéshozatalnak nem lesz részese. A Hatóság Elnöké-
nek ülés összehívási és ülésvezetési joga a miniszterelnök
általi kinevezés pillanatától él, a Médiatanács teljes jogú
elnökévé történõ megválasztásáig.

(5) A Médiatanács tagja és elnöke újraválasztható, ha
a megbízatása nem összeférhetetlenségi okból, vagy fel-
mentéssel, illetve kizárással szûnt meg.

(6) Az új tag megbízatása annyi idõre szól, amennyi
a Médiatanács megbízatásából hátra van.

(7) A Médiatanács elnöke megbízatási idõtartama
a Hatóság Elnöki megbízatásának idõtartamához kötött.

34/A. § (1) A Médiatanács tagja a megválasztását köve-
tõen haladéktalanul a Médiatanács elnöke részére hatósági
bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõ-
életû és nem áll a tevékenységének megfelelõ foglalkozás-
tól eltiltás hatálya alatt.

(2) A Médiatanács elnöke a Médiatanács tagjának
az (1) bekezdés alapján megismert személyes adatait
a Médiatanács tagja megbízatásának megszûnéséig kezeli.

(3) A Médiatanács elnöke tekintetében az (1)–(2) be-
kezdésben meghatározottakat kell alkalmazni azzal az el-
téréssel, hogy az (1) bekezdésben meghatározott igazolási
kötelezettséget a Médiatanács elnöke a Médiatanács részé-
re teljesíti, a (2) bekezdésben meghatározott jogosultságot
a Médiatanács gyakorolja. A Médiatanács e bekezdésben
meghatározott hatáskörének gyakorlásában a Médiatanács
elnöke nem vesz részt.”

(4) Az Rttv. III. Fejezetének 3. Címe helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„3. Cím

Összeférhetetlenség

35. § (1) A Médiatanács elnöke és tagja nem lehet
a) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a kormány

tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes ál-
lamtitkár, a Hatóság Hivatalának fõigazgatója, fõigazga-
tó-helyettese, illetve munkavállalója, a fõpolgármester, fõ-
polgármester-helyettes, polgármester, alpolgármester, me-
gyei közgyûlés elnöke és alelnöke, országgyûlési képvise-

lõ vagy fizetett alkalmazottja, az Európai Parlament tagja,
köztisztviselõ, helyi önkormányzati képviselõ, párt orszá-
gos vagy területi szervezetének tisztségviselõje, költség-
vetési szervvel vagy politikai párttal foglalkoztatásra irá-
nyuló jogviszonyban álló személy,

b) mûsorszolgáltató, mûsorforgalmazó, mûsorterjesz-
tõ, internetes tartalomszolgáltató, reklámügynökség, lap-
kiadó, lapterjesztõ vállalkozás vezetõje, vezetõ testületé-
nek tagja, ügyvezetõje, felügyelõ bizottsági tagja, illetõ-
leg, aki mûsorszolgáltatóval, mûsorforgalmazóval, mûsor-
terjesztõvel, internetes tartalomszolgáltatóval, reklámügy-
nökséggel, lapkiadóval vagy lapterjesztõvel munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban áll, illetõleg, aki ilyen gaz-
dasági társaságban rendelkezik közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedéssel,

c) olyan gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett –
nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében 5%-ot
meghaladó mértékû – tulajdonosa, illetve ezekkel foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyban álló személy, amely
társaság a b) pontban meghatározott szervezetekkel meg-
bízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll,

d) az a)–c) pontok alá esõ személynek a polgári jogi
jogszabályok szerinti közeli hozzátartozója.

(2) A Médiatanács elnöke és tagja pártpolitikai tevé-
kenységet nem folytathat, párt nevében nyilatkozatot nem
tehet.”

(5) Az Rttv. III. Fejezetének 5. Címe helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„5. Cím

A Médiatanács tagjai megbízatásának megszûnése

37. § (1) A Médiatanács tagjainak megbízatása meg-
szûnik:

a) a Médiatanács megbízatási idejének lejártával,
b) lemondással,
c) összeférhetetlenségi okból,
d) felmentéssel,
e) kizárással,
f) a tag halálával.
(2) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a Mé-

diatanács elnökének vagy tagjának megbízatását, ha az el-
nökkel vagy a taggal szemben a 35. § szerinti összeférhe-
tetlenségi ok merül fel, illetve ha az elnök vagy a tag va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését meg-
tagadja, a teljesítést elmulasztja, vagy vagyonnyilatkoza-
tában lényeges adatot, tényt valótlanul közöl, továbbá, ha
a 34/A. § (1) bekezdésében foglalt igazolási kötelezettsé-
gének önhibájából adódóan nem tesz eleget.

(3) Ha a Médiatanács elnökével vagy tagjával szemben
összeférhetetlenségi ok merül fel és az ok keletkezésétõl,
illetve az összeférhetetlenséget megállapító ülés idõpont-
jától számított 30 napon belül az összeférhetetlenségi ok
megszüntetése nem történik meg, a Médiatanács teljes ülé-
se határozatban megállapítja, hogy az elnök vagy a tag
vagy testületi tagsága megszûnt. A Médiatanács elnöke, il-
letõleg tagja az összeférhetetlenséget megállapító határo-
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zat meghozatalának idõpontjától a tisztségébõl eredõ jog-
körét nem gyakorolhatja.

(4) A Médiatanács tagja megbízatásának megszûnését
az (1) bekezdés b), valamint f) pontja esetében a Médiata-
nács elnöke, az (1) bekezdés c), d) és e) pontja esetében
a Médiatanács teljes ülése állapítja meg és hirdeti ki.
A Médiatanács elnöke megbízatásának megszûnését
a Médiatanács teljes ülése állapítja meg és hirdeti ki.

(5) Felmentéssel szûnik meg a megbízatás, ha a Média-
tanács elnökét vagy tagját cselekvõképességet kizáró
gondnokság alá helyezték.

(6) Kizárással szûnik meg a megbízatás,
a) ha a Médiatanács elnöke vagy tagja neki felróható

okból több mint 6 hónapon át nem tesz eleget megbízatásá-
ból eredõ feladatainak,

b) ha a Médiatanács elnökével vagy tagjával szemben
lefolytatott büntetõeljárás eredményeként az elnök vagy
a tag bûnösségét a bíróság – szabadságvesztés vagy a Mé-
diatanács elnöke vagy tagja tevékenységének megfelelõ
foglalkozástól eltiltás büntetést tartalmazó – jogerõs ítéle-
te állapította meg.

(7) Ha a Médiatanács ülése összeférhetetlenségrõl, fel-
mentésrõl vagy kizárásról dönt, az érintett elnök vagy tag
a szavazásban nem vehet részt, ilyen ügyekben a szavazás-
ra jogosultak egyhangú határozata szükséges. Ha az emlí-
tett kérdésekrõl megismételt szavazás esetén egyhangú
döntés nem születik, a Médiatanács elnöke az Országgyû-
lésnek javasolja a döntés meghozatalát. Ebben az esetben
az összeférhetetlenségrõl, a felmentésrõl vagy a kizárásról
a jelenlévõ képviselõk kétharmadának szavazatával az Or-
szággyûlés dönt.

(8) A Médiatanács elnöke esetében a (3), (6) és (7) be-
kezdése szerinti eljárásokban az elnök jogkörében az ügy-
rend szerint meghatározott tag jár el.

(9) A Médiatanács elnöke és tagja megbízatásának
megszûnése után egy éven át

a) nem létesíthet munkaviszonyt, illetve munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyt olyan gazdasági társaság-
gal,

b) nem létesíthet rendszeres gazdasági kapcsolatot gaz-
dasági társaság vezetõ tisztségviselõjeként vagy tulajdo-
nosaként olyan gazdasági társasággal, illetve

c) nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaság-
ban,

amelynek jogát vagy jogos érdekét a Médiatanács elnö-
keként, illetve tagjaként hozott döntése érintette.

(10) A megbízatás (1) bekezdés a) vagy b) pont szerinti
megszûnése esetén a Médiatanács elnökét és tagját a meg-
szûnéskori havi tiszteletdíja kétszeresének megfelelõ
összegû végkielégítés illeti meg. Ha az elnök, illetve a tag
3 évnél rövidebb ideig töltötte be tisztségét, úgy a (9) be-
kezdésben meghatározott tilalom a megbízatás megszûné-
sétõl számított 6 hónapig áll fenn, és ebben az esetben
az elnököt, illetve a tagot 1 havi tiszteletdíja illeti meg vég-
kielégítésként.”

17. §

(1) Az Rttv. III. Fejezete 6. Címe helyébe a következõ
cím lép:

„6. Cím

A Médiatanács tagjainak díjazása”

(2) Az Rttv. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„39. § (1) A Médiatanács elnöke a miniszter illetménye
60%-ának megfelelõ mértékû tiszteletdíjban részesül.

(2) A Médiatanács tagja a közigazgatási államtitkár il-
letménye 75%-ának megfelelõ mértékû tiszteletdíjban ré-
szesül.”

(3) Az Rttv. 41. §-át megelõzõ alcím helyébe a követke-
zõ alcím lép:

„A Médiatanács feladatai”
(4) Az Rttv. 41. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
[(1) A Médiatanács feladatai:]
„d) mûsorfigyelõ és -elemzõ szolgálatot mûködtet;

e szolgálat által végzett vizsgálatok és értékelések rájuk
vonatkozó teljes anyagát a Közszolgálati Közalapítvány-
nak, valamint a közszolgálati mûsorszolgáltatóknak és
a nemzeti hírügynökségnek folyamatosan és térítésmente-
sen átadja. A vizsgálati szempontokra a Közszolgálati
Közalapítvány javaslatot tehet,”

(5) Az Rttv. 41. § (1) bekezdése o) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi o) pont je-
lölése p) pontra változik:

„o) kialakítja a mûsorszolgáltatást érintõ frekvencia-
gazdálkodás koncepcióját,”

18. §

Az Rttv. III. Fejezete 10. Címe helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„10. Cím

A határozathozatal szabályai

44. § (1) A Médiatanács tagjainak – ideértve a Médiata-
nács elnökét is – egyenlõ a szavazata, azaz minden tagnak
egy szavazata van.

(2) A Médiatanács határozatképességéhez a tagok –
ideértve a Médiatanács elnökét is – egyszerû többsége
szükséges.

(3) A Médiatanács a döntéseit – a 45. §-ban foglaltak
kivételével – a Médiatanács összes tagjának, ideértve
a Médiatanács elnökét is, egyszerû többségével hozza.

45. § Az országos, körzeti és helyi mûsorszolgáltatási
pályázati felhívás meghatározása, valamint az országos,
körzeti és helyi mûsorszolgáltatási jogosultságokra kiírt
pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik:
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a) a szavazás elsõ fordulójában a határozat meghozata-
lához a Médiatanács összes tagjának – ideértve a Médiata-
nács elnökét is – kétharmados többsége szükséges;

b) ha a szavazás elsõ fordulójában nem született határo-
zat, a Médiatanács legkevesebb három nap, legfeljebb nyolc
nap elteltével új szavazást tart, amely esetben a határozat
meghozatalához a Médiatanács összes tagjának – ideértve
a Médiatanács elnökét is – egyszerû többsége szükséges;

c) ha a pályázati felhívások tárgyában, továbbá ha
az országos körzeti és helyi mûsorszolgáltatási jogosultsá-
gokra kiírt pályázatok elbírálása során a szavazás második
fordulójában sem született döntés, hatvan napon belül új
pályázatot kell kiírni.”

19. §

Az Rttv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Nem lehet a Panaszbizottság tagja a Médiatanács,
továbbá a Közszolgálati Közalapítvány tagja, illetve elnö-
ke, valamint az sem, aki a Médiatanácsnak sem lehetne
tagja, illetve elnöke. A Panaszbizottság tagjai megbízatá-
sának részletes szabályait a Médiatanács alkotja meg.”

20. §

Az Rttv. III. Fejezetének 12. Címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„12. Cím
A mûsorszolgáltatási pályázatok elõkészítése

52. § (1) A mûsorszolgáltatási pályázatok elõkészítése
érdekében a Médiatanács a mûsorszolgáltatási lehetõsé-
gek jegyzékének és az ehhez tartozó frekvenciatervek ki-
dolgozására kéri fel – a fõigazgató útján – a Hivatalt.

(2) Ha a Hivatal a megjelölt idõpontban nem képes ele-
get tenni a felkérésnek, a Médiatanács határidõ-hosszabbí-
tást engedélyezhet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felkérésben a Médiatanács
meghatározza:

a) a mûsorszórási célú frekvenciatervezéshez szüksé-
ges elvi szempontokat, különösen a frekvenciahasználat
célja tekintetében;

b) a mûsorszórási célú frekvenciatervezésben alkalma-
zandó preferenciákat;

c) a mûsorszórási célú frekvenciatervezés ütemezését
és irányelveit.

(4) A kidolgozott frekvenciatervnek tartalmaznia kell:
a) a mûsorszóró adók névleges telephelyeit – földfel-

színi mûsorsugárzás esetén –, valamint a telepítés egyéb
mûszaki követelményeit;

b) az adókkal várhatóan besugározható ellátottsági kör-
zetet;

c) a Nemzetközi Rádiószabályzat jelölései szerinti
frekvenciasávot.

(5) A Médiatanács a frekvenciatervet módosításra
visszaadhatja.

(6) A Médiatanács a frekvenciatervet jóváhagyás elõtt
legalább tizenöt napra közszemlére bocsátja. A közszem-
lére bocsátásról és annak helyérõl a kezdõnapja elõtt leg-
alább két héttel, legalább két országos napilapban a Mé-
diatanács felhívást tesz közzé, amelyben megjelöli a köz-
szemle lezárását követõen legkorábban tíz nap múlva
megtartandó nyilvános meghallgatás helyét és idõpontját.
A nyilvános meghallgatásra a 94. §-t kell alkalmazni.

(7) A frekvenciatervek és a tervezés elvi szempontjai
nyilvánosak, azokat a Hatóságnál bárki megtekintheti.”

21. §

Az Rttv. IV. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„IV. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLATI MÛSORSZOLGÁLTATÓK

1. Cím

A Közszolgálati Közalapítvány

53. § (1) A közszolgálati mûsor- és hírszolgáltatás biz-
tosítására, függetlenségének védelmére az Országgyûlés
– e törvény 149/B. §-a szerint – a Magyar Rádió Közalapít-
ványból, a Magyar Televízió Közalapítványból és a Hun-
gária Televízió Közalapítványból létrehozza a Közszolgá-
lati Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány).

(2) A Közalapítvány a Magyar Televízió Közalapít-
vány átalakításával jön létre, a Magyar Rádió Közalapít-
vány és a Hungária Televízió Közalapítvány egyidejû
megszüntetése mellett.

(3) A megszûnõ közalapítványok – a Magyar Rádió
Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány –
feladatait és vagyonának meghatározott körét a Közalapít-
vány veszi át e törvény 149/B. §-ában foglalt rendelkezé-
seknek megfelelõen.

(4) Az átalakuló Magyar Televízió Közalapítvány ala-
pító okiratának módosítását az Országgyûlés a jelenlévõ
képviselõk kétharmados szavazatával fogadja el. A Köz-
alapítvány mûködésének és szervezetének e törvényben és
az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseit a Közala-
pítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell meg-
határozni.

(5) A Közalapítványra e törvény eltérõ rendelkezése
hiányában az alapítványokra vonatkozó általános szabá-
lyokat kell alkalmazni.

54. § (1) A Közalapítvány induló vagyonát az Ország-
gyûlés az e törvény 149/B. §-ában szabályozott ország-
gyûlési határozatban állapítja meg.

(2) E törvény 149/C. §-ában szabályozott országgyûlési
határozatban kell meghatározni a Közalapítvány, a Magyar
Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt.
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és a Magyar Távirati Iroda Zrt. vagyonának azt a részét,
amely térítésmentesen állami tulajdonba kerül, melynek vo-
natkozásában a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összes-
ségét a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap
gyakorolja. A Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonke-
zelõ Alap a Mûsorszolgáltatási Alap átalakulásával jön létre
e törvény rendelkezéseinek megfelelõen.

(3) A Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ
Alapnak átadott, illetve a Mûsorszolgáltatás Támogató és
Vagyonkezelõ Alap által egyéb jogcímen szerzett vagyon
tulajdonosi jogainak és kötelezettségeinek a – Mûsorszol-
gáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap által történõ –
gyakorlása, az átadott, illetve az egyéb jogcímen szerzett
vagyon hasznosítása, a vagyonnal történõ gazdálkodás
nem tartozik az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tör-
vény hatálya alá.

(4) A (2) bekezdés szerinti országgyûlési határozatban
kell rendelkezni az átadott vagyon hasznosításának, a va-
gyonnal történõ gazdálkodásnak a Médiatanács részére
elõírt szabályozási irányelveirõl. Az irányelvek alapján
a Médiatanács határozza meg az átadott vagyon hasznosí-
tásának, a vagyonnal történõ gazdálkodásnak a részletes
szabályait, ideértve, hogy az egyes vagyonelemeket, va-
gyontárgyakat, eszközöket – közszolgálati feladataik tel-
jesítése céljából – milyen feltételekkel veheti igénybe
a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Te-
levízió Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt.

(5) A Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ
Alap, a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Du-
na Televízió Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. egymás
közötti jogviszonyaiban történõ beszerzések nem tartoz-
nak a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. számú
törvény hatálya alá.

A Kuratórium

55. § (1) A Közalapítvány kezelõ szerve a Kuratórium.
(2) A Kuratórium az Országgyûlés által választott 6

tagból és az e törvényben meghatározott szervezet által de-
legált elnökbõl és a szintén általa delegált egy további tag-
ból áll.

(3) A Kuratórium feladatait – e törvény keretei között –
a Közalapítvány alapító okirata határozza meg.

(4) A Kuratórium – e törvény és a Közalapítvány alapí-
tó okiratának keretei között – megalkotja és elfogadja ügy-
rendjét, valamint a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát. Az ügyrend tartalmazza az elnök helyettesí-
tésére vonatkozó szabályokat.

(5) A Kuratórium elnöke és tagjai tiszteletdíjra jogosul-
tak.

(6) A Kuratórium tevékenységét a Kuratórium irodája
(a továbbiakban: iroda) támogatja. A Kuratórium ügyinté-
zõ, ügykezelõ és ügyviteli teendõit az iroda látja el. A Ku-
ratórium és a Kuratórium tagjai – az irodán keresztül – jo-
gosultak szakértõi segítség igénybevételére. A szakértõk

igénybevételének és az iroda mûködésének feltételeirõl
a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
kell rendelkezni.

56. § (1) Az Országgyûlés a Kuratóriumba egyenkénti
szavazással – nem listás módon – 6 tagot választ a jelenle-
võ képviselõk kétharmadának szavazatával.

(2) Az Országgyûlés által a Kuratóriumba választható
tagok felét a kormánypárti, másik felét az ellenzéki képvi-
selõcsoportok jelölik. A kormány-, illetve az ellenzéki ol-
dalhoz tartozó képviselõcsoportok egymás között állapod-
nak meg az adott oldal által jelölhetõ személyekrõl.

(3) A jelöltekre a javaslatot a választásra irányuló eljá-
rás megkezdését követõ 3 napon belül kell megtenni. A vá-
lasztást a jelöltállítástól számított 5 napon belül meg kell
tartani.

(4) Ha valamelyik képviselõcsoport a jelölésben nem
vesz részt, az adott oldal más képviselõcsoportjai élhetnek
az adott oldalt megilletõ jelölési joggal.

(5) A meg nem választott jelölt helyére új jelöltet kell
állítani, és az új választást 10 napon belül meg kell tartani.
Nem jelölhetõ újra az a személy, aki az elõzõ választás so-
rán nem kapta meg az összes képviselõ szavazatainak leg-
alább 10%-át.

(6) A Kuratórium akkor alakul meg, amikor a Kuratóri-
um tagjait megválasztják.

(7) Nem akadálya a Kuratórium megalakulásának, ha
akár a kormánypárti, akár az ellenzéki oldal nem állít jelöl-
tet. Ebben az esetben legalább 3 tag megválasztása szüksé-
ges.

(8) A Kuratórium – ha nem a teljes létszámmal alakult
meg – a teljes létszámig kiegészíthetõ a (11) bekezdés sze-
rinti szabályok értelemszerû alkalmazásával.

(9) A Kuratórium tagjait az Országgyûlés 9 évi idõtar-
tamra választja.

(10) A Kuratórium elnökét és egy további tagját a Mé-
diatanács delegálja 9 évre.

(11) Ha a (9) bekezdés szerinti idõtartam lejárta elõtt
valamelyik tag megbízatása megszûnik, akkor az új tag je-
lölése és megválasztása a következõk szerint történik:

a) ha az új tag jelölése a Kuratórium megválasztásával
azonos országgyûlési ciklusban történik, vagy ha a Kura-
tórium megválasztásának országgyûlési ciklusát követõ
országgyûlési választások után a kormányoldali és az el-
lenzéki oldali képviselõcsoportok tekintetében változás
nem történt, akkor a jelölésre a (2)–(4) bekezdések rendel-
kezéseit kell értelemszerûen alkalmazni úgy, hogy annak
az oldalnak – kormány, illetve ellenzéki – van jelölési jo-
ga, amelyik oldal jelölése alapján megválasztott – meg-
szûnt megbízatású – tag pótlására történik a jelölés;

b) ha az új tag jelölése a Kuratórium megválasztásának
az országgyûlési ciklusa utáni idõszakban történik, akkor
– feltéve, hogy a Kuratórium megválasztásának ország-
gyûlési ciklusát követõ országgyûlési választások után
a kormányoldali és az ellenzéki oldali képviselõcsoportok
tekintetében változás következett be – az országgyûlési
képviselõcsoportok egy-egy tagjából álló jelölõbizottság
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egyhangú szavazással tesz javaslatot a jelöltre, a jelölõbi-
zottság felállítását követõ 15 napon belül;

c) ha a jelölõbizottság a b) pontban meghatározott ha-
táridõn belül nem tud jelöltet állítani, a jelölõbizottság
a szavazati mérték legalább kétharmadával javasolhat je-
löltet. A jelölõbizottság tagjai ennek során a szavazásuk
idõpontjában az õket jelölõ országgyûlési képviselõcso-
port létszámának megfelelõ mértékû szavazattal rendel-
keznek;

d) a b) és c) pontok szerinti jelöltállítás során az idõ-
közben esetlegesen bekövetkezett kormány-, illetve ellen-
zéki oldali változásokat figyelembe kell venni;

e) ha a jelölõbizottság a c) pont szerinti esetben – a má-
sodik jelölési körben – sem tud 15 napon belül négy jelöl-
tet állítani, akkor megszûnik a jelölõbizottság mandátuma,
és új jelölõbizottságot kell felállítani;

f) az új tagot az Országgyûlés a jelenlevõ képviselõk
kétharmadának szavazatával választja meg a megválasz-
tott Kuratórium (7) bekezdésben meghatározott idõtarta-
mának végéig.

57. § (1) A Kuratórium elnökére és tagjaira a 35. §-ban
foglalt összeférhetetlenségi szabályok értelemszerûen
irányadók. Az elnöknek, illetve a tagnak a polgári jogi jog-
szabályok szerinti közeli hozzátartozója nem lehet köz-
szolgálati mûsorszolgáltató és a Magyar Távirati Iroda Zrt.
(a továbbiakban: MTI Zrt.) vezetõ állású dolgozója.

(2) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a Ku-
ratórium elnökének vagy tagjának megbízatását, ha az el-
nökkel vagy a taggal szemben a 35. § szerinti összeférhe-
tetlenségi ok merül fel, továbbá, ha az elnök vagy a tag
az 57/A. § (1) bekezdésében meghatározott felhívásra iga-
zolási kötelezettségének önhibájából adódóan nem tesz
eleget.

(3) Ha a Kuratórium elnökével vagy tagjával szemben
összeférhetetlenségi ok merül fel és az ok keletkezésétõl,
illetve az összeférhetetlenséget megállapító ülés idõpont-
jától számított 30 napon belül az összeférhetetlenségi ok
megszüntetése nem történik meg, a Kuratórium teljes ülé-
se határozatban megállapítja, hogy az elnök vagy a tag
vagy testületi tagsága megszûnt. A Kuratórium elnöke, il-
letõleg tagja az összeférhetetlenséget megállapító határo-
zat meghozatalának idõpontjától a tisztségébõl eredõ jog-
körét nem gyakorolhatja.

(4) Felmentéssel szûnik meg a megbízatás, ha a Kura-
tórium elnökét vagy tagját cselekvõképességet kizáró
gondnokság alá helyezték.

(5) Kizárással szûnik meg a megbízatás,
a) ha a Kuratórium elnöke vagy tagja neki felróható ok-

ból több mint 6 hónapon át nem tesz eleget megbízatásából
eredõ feladatainak,

b) ha a Kuratórium elnökével vagy tagjával szemben
lefolytatott büntetõeljárás eredményeként az elnök vagy
a tag bûnösségét a bíróság – szabadságvesztés vagy a Ku-
ratórium elnöke vagy tagja tevékenységének megfelelõ
foglalkozástól eltiltás büntetést tartalmazó – jogerõs ítéle-
te állapította meg.

(6) A Kuratórium elnöke vagy tagja megbízatásának
összeférhetetlenség, felmentés, vagy kizárás miatti meg-
szûnését a kuratórium teljes ülése állapítja meg és hirdeti
ki.

(7) Ha a Kuratórium teljes ülése összeférhetetlenség-
rõl, felmentésrõl vagy kizárásról dönt, az érintett elnök
vagy tag a szavazásban nem vehet részt, ilyen ügyekben
a szavazásra jogosultak egyhangú határozata szükséges.
Ha az említett kérdésekrõl megismételt szavazás esetén
egyhangú döntés nem születik, a Kuratórium elnöke az Or-
szággyûlésnek javasolja a döntés meghozatalát. Ebben
az esetben az összeférhetetlenségrõl, a felmentésrõl vagy
a kizárásról a jelenlévõ képviselõk kétharmadának szava-
zatával az Országgyûlés dönt.

(8) A Kuratórium elnöke esetében a (6) és (7) bekezdé-
se szerinti eljárásokban az elnök jogkörében az ügyrend
szerint meghatározott tag jár el.

(9) A Kuratórium elnöke és tagjai a Közalapítvánnyal
nem állhatnak munkaviszonyban. Semmilyen jogcímen
nem fogadhatnak el díjazást az általuk felügyelt közszol-
gálati mûsorszolgáltatóktól és az általuk felügyelt MTI
Zrt.-tõl.

(10) A Kuratórium elnöke és a tagjai a megbízatásuk
megszûnését követõ egy éven belül nem létesíthetnek
munkavégzésre irányuló jogviszonyt közszolgálati mûsor-
szolgáltatóval és az MTI Zrt.-vel.

(11) A Kuratórium elnöke és tagjai pártpolitikai tevé-
kenységet nem folytathatnak, párt nevében nyilatkozatot
nem tehetnek.

57/A. § (1) Ha arra utaló adat merül fel, hogy a Kuratóri-
um tagjával szemben az 57. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásának van he-
lye, a Kuratórium elnöke írásban, határidõ megjelölésével,
valamint a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésé-
vel felhívja a Kuratórium tagját annak igazolására, hogy
büntetlen elõéletû és nem áll a tevékenységének megfelelõ
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(2) A Kuratórium elnöke a Kuratórium tagjának
az (1) bekezdés alapján megismert személyes adatait a Ku-
ratórium tagja megbízatásának megszûnéséig kezeli.

(3) A Kuratórium elnöke tekintetében az (1)–(2) bekez-
désben meghatározottakat kell alkalmazni azzal az eltérés-
sel, hogy az (1) bekezdésben meghatározott igazolási kö-
telezettséget a Kuratórium elnöke a Kuratórium részére
teljesíti, a (2) bekezdésben meghatározott jogosultságot
a Kuratórium gyakorolja. A Kuratórium e bekezdésben
meghatározott hatáskörének gyakorlásában a Kuratórium
elnöke nem vesz részt.

58. § (1) A Kuratórium jogköre:
a) a Magyar Televízió, a Duna Televízió és a Magyar

Rádió zártkörûen mûködõ nonprofit közszolgálati mûsor-
szolgáltató részvénytársaságok, valamint a Magyar Táv-
irati Iroda zártkörûen mûködõ nonprofit részvénytársaság
vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló törvény
alapján – az e törvényben foglalt eltérésekkel – a közgyû-
lés jogainak gyakorlása,
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b) a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének elfoga-
dása és mérlegének megállapítása,

c) amit a Közalapítvány alapító okirata – e törvény ke-
retei között – a hatáskörébe utal.

(2) A Kuratórium a Közalapítvány kezelõjének jogkö-
rében gazdálkodik a Közalapítvány vagyonával.

59. § (1) A Közalapítvány bevételeit képezik:
a) az üzemben tartási díjbevételnek e törvényben meg-

állapított hányada,
b) a mûsorszolgáltatási díjbevételnek e törvényben

megállapított hányada,
c) a közalapítvány vagyonának hozadéka,
d) a Közalapítvány által kezelt vagyon hasznosításából

származó bevétel,
e) az egyéb alapítványi célú bevételek (állami költség-

vetési támogatás, céltámogatás, alapítványi befizetések).
(2) A Közalapítvány kiadásait képezik:
a) a közszolgálati mûsorszolgáltatók és az MTI Zrt.

mûködési és fejlesztési költségeihez hozzájárulás,
b) a Közalapítvány saját költségei (kiadásai).
(3) A Közalapítvány üzletszerû gazdasági tevékenysé-

get nem végezhet, más gazdasági társaságot, közhasznú
társaságot nem alapíthat, más mûködõ gazdasági társaság-
ban részesedést nem szerezhet, alapítvány létrehozására
nem jogosult.

(4) A Közalapítvány a mûködési költségeit az üzemben
tartási díjnak e törvényben szabályozott mértékû részébõl
fedezi.

(5) A Közalapítvány gazdálkodását az Állami Számve-
võszék ellenõrzi.

A Kuratórium mûködése

60. § (1) A Kuratórium a feladatai ellátásához szüksé-
ges gyakorisággal, de legalább havonta kétszer ülésezik.
Közgyûlési ügyeket érintõ napirendi pontokhoz a közszol-
gálati mûsorszolgáltató, illetve az MTI Zrt. vezérigazgató-
ját meg kell hívni. A Kuratórium elnöke köteles a Kurató-
rium rendkívüli ülését a Kuratórium tagjai többségének
a napirend megjelölésével elõterjesztett kérésére nyolc na-
pon belüli idõpontra összehívni. Ennek elmulasztása ese-
tén a kezdeményezõk együttesen jogosultak a rendkívüli
ülés összehívására.

(2) A Kuratórium tagjainak – ideértve a Kuratórium el-
nökét is – a szavazati joga egyenlõ. Szavazategyenlõség
esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A Kuratórium határozatképességéhez a tagok – ide-
értve a Kuratórium elnökét is – egyszerû többsége szüksé-
ges.

(4) Az ülés napirendjét a Kuratórium elnöke állítja
össze, és vezeti az ülést. A napirendre bármely tag elõ-
zetesen, írásban javaslatot tehet, amelynek napirendre vé-
telérõl az ülés határoz.

A Kuratórium elnökének és tagjainak a díjazása

61. § A Kuratórium elnökét az államtitkári illetmény
65%-ának, a Kuratórium tagját az államtitkári illetmény
40%-ának megfelelõ mértékû tiszteletdíj illeti meg, továb-
bá költségtérítésre tarthatnak igényt. A költségtérítés mér-
tékére vonatkozó szabályokat a Közalapítvány Szervezeti
és Mûködési Szabályzata állapítja meg.

Közszolgálati Kódex, Közszolgálati Testület, Jelölõ
Szervezetek

62. § (1) A Közszolgálati Kódex (a továbbiakban: Kó-
dex) tartalmazza a közszolgálati média és a nemzeti hír-
ügynökség számára elõírt pontos feladatokat.

(2) Az elsõ Kódexet a Médiatanács fogadja el a Köz-
szolgálati Testület elsõ alkalommal történõ felállítását kö-
vetõ 6 hónapon belül.

(3) A Közszolgálati Testület évente módosíthatja a Kó-
dexet. A Kódex Közszolgálati Testület általi módosítása
a Kuratórium jóváhagyásával válik hatályossá.

(4) A Kódex szabályainak megtartását a Közszolgálati
Testület ellenõrzi.

(5) A Kódexben rögzített szabályok kiegészítik, ponto-
sítják a törvény tartalomszabályozásra vonatkozó rendel-
kezéseit. A Kódexben szerepelnek az egyes közszolgálati
mûsorszolgáltatók részletesen meghatározott közszolgála-
ti kötelezettségei.

63. § (1) A Közszolgálati Testület 14 tagú, elnökét so-
raiból önmaga választja, döntéseit, ha e törvény másként
nem rendelkezik, egyszerû többséggel hozza. Szavazat-
egyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(2) A Közszolgálati Testület tagjait az e törvény mel-
lékletében meghatározott Jelölõ Szervezetek delegálják 3
évre, a mellékletben meghatározott módon. A tagok több-
ször is delegálhatók. Nem akadálya a Közszolgálati Testü-
let mûködésének, ha valamelyik szervezet nem él a delegá-
lási jogával.

(3) A Közszolgálati Testület titkársági feladatait a Köz-
szolgálati Testület irodája látja el. Az iroda mûködési fel-
tételeit a Kuratórium biztosítja.

(4) A Közszolgálati Testület elnökét az államtitkári il-
letmény 40%-ának, tagját az államtitkári illetmény
25%-ának megfelelõ mértékû tiszteletdíj illeti meg. Az el-
nök és a tagok költségtérítésre nem tarthatnak igényt.

(5) A Közszolgálati Testület a társadalmi felügyeletet
biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltatók és a nemzeti
hírügynökség felett.

(6) A Közszolgálati Testület a közszolgálatiság érvé-
nyesülését folyamatosan figyelemmel kíséri, és az alábbi-
ak szerint szabályozott módon ellenõrzést gyakorol a Ma-
gyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió
Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. (a továbbiakban: köz-
szolgálati részvénytársaságok) felett a Kódexben foglaltak
végrehajtása vonatkozásában:
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a) A közszolgálati részvénytársaságok vezérigazgatói
évente egyszer, a mindenkori naptári év végén beszámolót
készítenek arról, hogy – saját értékelésük szerint – az álta-
luk vezetett mûsorszolgáltató eleget tett-e a Kódexben
megfogalmazott elvárásoknak.

b) A Közszolgálati Testület megvitatja a beszámolót,
és annak elfogadásáról egyszerû többséggel dönt.

c) Ha a Közszolgálati Testület – a vezérigazgató sze-
mélyes, testületi meghallgatása után – nem fogadja el a be-
számolót, akkor mérlegelheti a vezérigazgató munkavi-
szonyának megszüntetésérõl szóló javaslat elõterjesztését
a Kuratóriumnak. E javaslat elfogadásához a Közszolgála-
ti Testület tagjainak kétharmados többséges szükséges.

d) A Kuratórium köteles nyolc napon belül napirendjé-
re tûzni és megvitatni a vezérigazgató munkaviszonyának
megszüntetésére vonatkozó javaslatot. A Kuratórium ülé-
sére meg kell hívni a vezérigazgatót és a Közszolgálati
Testület elnökét.

e) A Kuratórium a munkaviszony megszüntetésére vo-
natkozó javaslatról a jelenlevõ tagok egyszerû többségével
határoz. A határozatot indokolni kell.

f) Ha a javaslat ellenére a Kuratórium nem szünteti meg
a vezérigazgató munkaviszonyát, akkor ezt követõen a ve-
zérigazgató következõ meghallgatását három hónap múl-
va köteles napirendjére tûzni a Közszolgálati Testület.

g) Ha a vezérigazgató munkaviszonya azért szûnt meg,
mert a közszolgálatiság érvényesülését – a Kódexben
megfogalmazott elvárások teljesülését – nem biztosította,
akkor 10 évig nem jelölhetõ újra közszolgálati részvény-
társaság vezérigazgatói megbízatására.

2. Cím

A zártkörûen mûködõ nonprofit Magyar Rádió
Részvénytársaság, a zártkörûen mûködõ nonprofit
Magyar Televízió Részvénytársaság, a zártkörûen

mûködõ nonprofit Duna Televízió Részvénytársaság
és a zártkörûen mûködõ nonprofit Magyar Távirati Iroda

Részvénytársaság

64. § (1) A nemzeti közszolgálati rádió, illetõleg a tele-
vízió feladatait a zártkörûen mûködõ nonprofit Magyar
Rádió Részvénytársaság (a továbbiakban: MR Zrt.), illetõ-
leg a zártkörûen mûködõ nonprofit Magyar Televízió
Részvénytársaság (a továbbiakban: MTV Zrt.) és a zártkö-
rûen mûködõ nonprofit Duna Televízió Részvénytársaság
(a továbbiakban: Duna TV Zrt.) látja el.

(2) A nemzeti hírügynökségi tevékenységet a zártkörû-
en mûködõ nonprofit Magyar Távirati Iroda Részvénytár-
saság (a továbbiakban: MTI Zrt.) látja el. Az MTI Zrt.-re
vonatkozó szabályokat a nemzeti hírügynökségrõl szóló
1996. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Nhtv.) tartal-
mazza.

(3) A négy önálló részvénytársaság – az MR Zrt.,
az MTV Zrt., a Duna TV Zrt. és az MTI Zrt. – mindegyike
a Közszolgálati Közalapítvány tulajdonában levõ egysze-
mélyes részvénytársaságként mûködik.

(4) Az MR Zrt.-re, az MTV Zrt.-re, a Duna TV Zrt.-re
és az MTI Zrt.-re e törvényben és – az MTI Zrt. vonatkozá-
sában – az Nhtv.-ben foglalt eltérésekkel a gazdasági tár-
saságokról szóló törvénynek a részvénytársaságokra vo-
natkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni, ideértve
a gazdasági társaságok közös szabályait is.

(5) A közszolgálati részvénytársaságoknak egy-egy
forgalomképtelen részvénye van.

(6) A közszolgálati részvénytársaságok – e törvény
149/B. § (7) és (10) bekezdésében szabályozottak szerint,
az ott meghatározott idõponttól – a Közalapítvány tulajdo-
nában levõ egyszemélyes nonprofit részvénytársaságként
mûködnek.

65. § A Közalapítvány gyakorolja a közszolgálati rész-
vénytársaságok vonatkozásában a gazdasági társaságokról
szóló törvényben meghatározott alapítói, illetve részvény-
esi jogokat. Nem jogosult azonban:

a) megváltoztatni a közszolgálati részvénytársaságok
alapvetõ tevékenységi körét,

b) a közszolgálati részvénytársaságokat megszüntetni,
egyesíteni, szétválasztani vagy más szervezeti formába át-
alakítani,

c) a közszolgálati részvénytársaságoktól vagyont el-
vonni, nem értve ide a Közalapítvány és a közszolgálati
részvénytársaságok vagyonának – országgyûlési határo-
zatban meghatározott – azon részét, amelyet a Mûsorszol-
gáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap részére ad át,

d) a közszolgálati részvénytársaságok mûsorszerkeze-
tét, továbbá mûsorainak, illetve mûsorszámainak tartalmát
meghatározni,

e) a közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatójának
az általa gyakorolt munkáltatói jogkörökre nézve utasítást
adni,

f) olyan kérdésben dönteni, amely e törvény alapján
más szerv vagy a közszolgálati részvénytársaság vezér-
igazgatójának hatáskörébe tartozik,

g) a Közalapítvány Kuratóriuma nem bõvítheti
a 66. §-ban foglalt hatásköreit, még a gazdasági társasá-
gokról szóló törvényben meghatározott – de a 66. §-ban
nem szereplõ – alapítói jogkörökkel sem.

A Kuratórium hatásköre

66. § (1) A Kuratórium hatáskörébe tartozik:
a) a közszolgálati részvénytársaságok alapító okiratá-

nak megállapítása, módosítása, annak a Magyar Közlöny-
ben történõ közzététele,

b) a közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatójá-
nak kinevezése, díjazásának megállapítása,

c) a közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatója
munkaviszonyának megszüntetése,

d) a közszolgálati részvénytársaság függetlenségének
védelme,

e) az archiválás rendjérõl szóló szabályzat jóváhagyá-
sa,
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f) az alaptõke felemelése, leszállítása a Közalapítvány
alapító okiratában szabályozottak szerint,

g) az éves gazdálkodási és pénzügyi terv elveinek és fõ
összegeinek a jóváhagyása,

h) az évi adásidõ jóváhagyása, módosításának engedé-
lyezése,

i) az új, magyarországi gyártású mûsorszolgáltatásban
felhasználásra kerülõ mozgóképes alkotásokra fordítandó
pénzösszegek meghatározása, a külsõ gyártás arányaira is
kiterjedõen,

j) a mérleg- és az eredmény kimutatás jóváhagyása,
k) a közszolgálati részvénytársaságok közös felügyelõ

bizottsága tagjainak megválasztása, visszahívása.
(2) A közszolgálati részvénytársaság könyvvizsgálójá-

nak megbízása és megbízatásának felmondása a Kuratóri-
um hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló feladatát, jog-
és hatáskörét a gazdasági társaságokról szóló, illetve
a számvitelrõl szóló törvény keretei között a Kuratórium
a részvénytársaság alapító okiratában határozza meg.

(3) A Kuratórium feladat- és jogköre a részvénytársa-
ság gazdálkodásának ellenõrzése során:

a) 500 millió forintnál magasabb értékû szerzõdések-
hez elõzetes tárgyalási felhatalmazás megadása,

b) hitelfelvétel, illetve 300 millió forintnál nagyobb ér-
tékû szerzõdések elõzetes jóváhagyása,

c) ingatlan-elidegenítés, illetve százmillió forint feletti
vagyoni értékû jog elidegenítésének engedélyezése.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása során ugyanazon nap-
tári éven belül ugyanazzal a szerzõdõ féllel kötött szerzõ-
déseket egybe kell számítani.

66/A. § (1) A közszolgálati részvénytársaságok vezér-
igazgatói feletti munkáltatói jogkört a Kuratórium gyako-
rolja. A vezérigazgatók jelölése és kinevezése a következõ
lépések szerinti sorrendben történik:

– a Médiatanács elnöke közszolgálati részvénytársasá-
gonként 2-2 vezérigazgató jelöltre tesz javaslatot a Média-
tanácsnak;

– a Médiatanács elfogadja a jelölteket és javasolja
a Kuratóriumnak, hogy válasszon ki egyet-egyet a jelöltek
közül;

– ha a Médiatanács nem fogadja el a Médiatanács elnö-
ke által javasolt valamelyik jelöltet, akkor a Médiatanács
elnöke új jelöltre tesz javaslatot; A Médiatanács csak ak-
kor tehet javaslatot a kuratóriumnak, ha mind a két jelöltet
elfogadta;

– az elsõ szavazási körben a Kuratórium összes tagjá-
nak, ideértve az elnököt is, kétharmados többségével dönt
a vezérigazgató kinevezésérõl;

– ha a két jelöltbõl a Médiatanács jelölésétõl számított
30 napon belül nem tud választani a Kuratórium, akkor új
jelölési eljárást kell lefolytatni;

– az új jelölés során közszolgálati részvénytársaságon-
ként két új jelöltre kell javaslatot tenni;

– az új jelölést követõ szavazás során a Kuratórium
összes tagjának – ideértve az elnököt is – egyszerû többsé-
gével dönt a vezérigazgató kinevezésérõl.

(2) A vezérigazgató munkaszerzõdésének feltételeire
a Médiatanács tesz javaslatot, a Kuratórium a vezérigazga-
tó kinevezésérõl és a munkaszerzõdésrõl egyidejû szava-
zással dönt.

(3) A vezérigazgató munkaviszonya a következõ ese-
tekben szûnik meg:

a) felmentéssel,
b) a munkaszerzõdésben szabályozott felmondással,
c) a 63. § (7) bekezdés g) pontja szerint.
(4) Felmentéssel szûnik meg a vezérigazgató munkavi-

szonya
a) ha cselekvõképességet kizáró gondnokság alá he-

lyezték,
b) ha a vele szemben lefolytatott büntetõeljárás ered-

ményeként a bûnösségét a bíróság – szabadságvesztés ki-
szabást tartalmazó – jogerõs ítélete állapította meg,

c) ha a 70. § (1)–(2) bekezdése szerinti tilalmak vala-
melyikét megszegi,

d) ha a vele szemben keletkezett összeférhetetlenségi
okot 30 napon belül nem szünteti meg.

(5) Felmentés esetén a munkaviszony megszûnését
a Kuratórium állapítja meg.

(6) Munkáltatói felmondás esetén a munkaviszony
megszüntetésérõl szóló döntést a Kuratórium kétharmados
többséggel hozza.

67. § (1) A közszolgálati részvénytársaságok ügyveze-
tését a vezérigazgató látja el, igazgatóság nem mûködik.
A vezérigazgató gyakorolja mindazon hatásköröket, ame-
lyeket a gazdasági társaságokról szóló törvény a részvény-
társaság igazgatóságának hatáskörébe utal. A vezérigaz-
gatóval munkaszerzõdést kell kötni, díjazását – évente
egyszer – az általa vezetett közszolgálati részvénytársaság
terhére meghatározott havi összegben kell megállapítani.

(2) A vezérigazgató jogosult és egyben köteles két ve-
zérigazgató-helyettes kinevezésére. A vezérigazgató-he-
lyettesek munkaszerzõdésének feltételeit a Kuratórium
hagyja jóvá.

68. § A közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatója
beszámol a Kuratóriumnak az általa irányított részvénytár-
saság tevékenységérõl.

69. § (1) A közszolgálati részvénytársaság vezérigaz-
gatójává az a büntetlen elõéletû, felsõfokú végzettségû
magyar állampolgár nevezhetõ ki, aki legalább öt év szak-
mai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Szakmai gyakorlatnak tekintendõ a mûsorkészítési,
mûsorszolgáltatási, tájékoztatási, továbbá az ezzel össze-
függõ mûszaki, jogi, vezetõi, igazgatási, gazdasági, kultu-
rális, tudományos és közvéleménykutatási tevékenység.

(3) Nem nevezhetõ ki a közszolgálati részvénytársaság
vezérigazgatójává, aki a választást megelõzõ két évben
köztársasági elnök, miniszterelnök, a Kormány tagja, ál-
lamtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
szakállamtitkár, országgyûlési képviselõ, fõpolgármester,
fõpolgármester-helyettes, politikai párt országos vagy te-
rületi szervezetének tisztségviselõje volt.
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(4) A közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatója
büntetlen elõélete igazolásának rendjére és az alkalmazan-
dó jogkövetkezményekre a Munka Törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. törvény 77/A. §-ában meghatározot-
takat kell alkalmazni.

70. § (1) A közszolgálati részvénytársaság vezérigaz-
gatója munkaviszonyának ideje alatt nem lehet

a) országgyûlési képviselõ,
b) párt tagja,
c) a Kuratóriumnak, a Médiatanácsnak elnöke, tagja,
d) olyan gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel

rendelkezõ tag, illetve olyan gazdasági társaság vezetõ
tisztségviselõje vagy felügyelõ bizottsági tagja, amely
a részvénytársaságok bármelyikével üzleti kapcsolatban
áll,

e) más, mûsorszórással, mûsorterjesztéssel, mûsorszol-
gáltatással, illetõleg lapkiadással foglalkozó gazdasági
társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezõ tag, vagy
részvényes,

f) olyan gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel
rendelkezõ tag, illetve olyan gazdasági társaság vezetõ
tisztségviselõje vagy felügyelõ bizottsági tagja, amelyben
a Magyar Államnak többségi részesedése van.

(2) A közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatója
a megbízatásának ideje alatt tudományos, oktató, irodalmi,
mûvészeti és más szerzõi jogvédelem alá esõ tevékenység
kivételével egyéb keresõ foglalkozást nem folytathat,
az irányítása alatt álló részvénytársaságtól e jogcímeken
sem jogosult díjra, illetve az irányítása alatt álló részvény-
társaságtól járó szerzõi jogdíját jótékony célra köteles fel-
ajánlani.

(3) A közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatója
pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, párt nevében
nyilatkozatot nem tehet.

(4) A közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatója –
a tevékenységének megkezdése elõtt – írásbeli nyilatkoza-
tot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok
nem áll fenn.

71. § A vezérigazgató e törvény, más jogszabályok,
a Közalapítvány alapító okirata, a kuratórium határozatai
és a Közszolgálati Kódex keretei között irányítja a köz-
szolgálati részvénytársaságot.

Ennek keretében:
a) dönt a mûsorrendrõl,
b) megállapítja a szervezeti és mûködési szabályzatot,
c) gondoskodik a Közszolgálati Kódex végrehajtásá-

ról,
d) elõterjeszti az archiválás rendjérõl szóló szabályza-

tot és gondoskodik végrehajtásáról,
e) meghatározza, és jóváhagyásra bemutatja az éves

gazdálkodási tervet, és gondoskodik végrehajtásáról,
f) elkészíti a mérleg- és eredmény kimutatást, és jóvá-

hagyásra elõterjeszti a kuratóriumnak,
g) elõterjeszti a szerzõdés engedélyezésére vonatkozó

javaslatokat, illetve az elõzetes jóváhagyást igénylõ javas-
latokat [66. § (3) bekezdés],

h) gyakorolja a részvénytársaság alkalmazottai felett
a munkáltatói jogokat, beleértve a vezérigazgató-helyet-
tes(ek) alkalmazását,

i) gondoskodik mindazon további elõterjesztések elõ-
készítésérõl, amelyeket e törvény és a Közalapítvány ala-
pító okirata vagy a kuratórium határozata elõír,

j) gyakorolja – az e törvényben foglalt eltérésekkel –
mindazokat a jogokat, amelyeket a gazdasági társaságok-
ról szóló törvény a részvénytársaság igazgatóságának ha-
táskörébe utal.

72. § A közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatója
a közszolgálati részvénytársaság tulajdonosától semmi-
lyen jogcímen nem kaphat díjazást.

A közszolgálati részvénytársaságok közös felügyelõ
bizottsága

73. § (1) A közszolgálati részvénytársaságok ügyveze-
tését a közös Felügyelõ Bizottság ellenõrzi. Jogában áll
a vezérigazgatóktól, a közszolgálati részvénytársaságok
dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a közszol-
gálati részvénytársaságok könyveit, pénzforgalmi számlá-
ját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szak-
értõvel a közszolgálati részvénytársaságok költségére
megvizsgáltatni.

(2) A Felügyelõ Bizottság elnökbõl és 4 tagból áll.
(3) A Felügyelõ Bizottság elnökét és tagjait, a munka-

vállalók által választott tag kivételével, a Kuratórium vá-
lasztja a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott
idõre és feltételekkel.

(4) A Felügyelõ Bizottság elnökének és tagjainak tisz-
teletdíját a Kuratórium állapítja meg.

(5) A Felügyelõ Bizottság maga állapítja meg mûködé-
sének szabályait, ügyrendjét a Kuratórium hagyja jóvá.

(6) A Felügyelõ Bizottság köteles megvizsgálni a Ku-
ratórium elé terjesztendõ minden olyan jelentést, amely
a Kuratóriumnak, illetve a közszolgálati részvénytársasá-
gok közgyûlési hatáskörébe tartozó vagyoni jellegû ügyei-
re vonatkozik.

(7) A közszolgálati részvénytársaságok belsõ ellenõr-
zési szervezetei a Felügyelõ Bizottság irányítása alá tar-
toznak.

(8) A Felügyelõ Bizottság szervezetére, mûködésére
egyebekben a gazdasági társaságokról szóló törvénynek,
a Közalapítvány alapító okiratának, valamint Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának elõírásai az irányadóak.

A részvénytársaság könyvvizsgálója

74. § (1) A részvénytársaság könyvvizsgálóját a kura-
tórium választja négy évre.

(2) A könyvvizsgáló feladatát, jog- és hatáskörét a gaz-
dasági társaságokról szóló törvény keretei között az alapí-
tó okiratban kell meghatározni.
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A részvénytársaság gazdálkodása

75. § (1) Az állam a központi költségvetés „Országgyû-
lés” fejezetében a részvénytársaságokat a mûsorterjesztési
költségeiknek megfelelõ támogatásban részesíti.

(2) Az állam a központi költségvetés „Országgyûlés”
fejezetében a Magyar Rádió Részvénytársaságot – a köz-
alapítvány útján – a mûvészeti együttesek támogatása cí-
mén költségvetési támogatásban részesítheti.

(3) A részvénytársaság – a fõtevékenységének elõsegí-
tése érdekében – vállalkozási tevékenységet végezhet.
Nyereségét kizárólag a közszolgálati mûsorszolgáltatás
folytatására, fejlesztésére, illetve vállalkozásainak fejlesz-
tésére használhatja fel.

(4) A részvénytársaságnak nem lehet részesedése más
mûsorszolgáltatóban.

(5) A Magyar Rádiót, a Magyar Televíziót és a Duna
Televíziót megilletõ, a médiát és a hírközlést szabályozó
egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
LXXXII. törvény hatálybalépése elõtt keletkezett szerzõi
jogosultság alapjául szolgáló mûveket a közszolgálati mû-
sorszolgáltatók, a birtokos mûsortervének sérelme nélkül,
kölcsönösen, térítés nélkül – kizárólag saját mûsorukban –
felhasználhatják. E rendelkezés nem érinti – a Magyar Rá-
diót, a Magyar Televíziót és a Duna Televíziót megilletõ
szomszédos jogi jogosultságok kivételével – a szerzõi jogi
jogszabályok alkalmazását.

76. § (1) A közszolgálati részvénytársaság vezérigaz-
gatója, vezérigazgató-helyettese, a Közalapítvány Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatában e korlátozás alól nem
mentesített munkavállalója a közszolgálati részvénytársa-
ság nevében nem köthet olyan szerzõdést, amelyben másik
félként maga, a polgári jogi jogszabályok szerinti hozzá-
tartozója, illetve olyan társaság szerepel, amelyben maga
vagy a polgári jogi jogszabályok szerinti hozzátartozója
közvetett vagy közvetlen tulajdoni részesedéssel, más va-
gyoni értékû joggal, illetve személyes érdekeltséggel ren-
delkezik. Ha a korlátozásban érintettek érdekeltségi köré-
be tartozó szerzõdést a közszolgálati részvénytársaság más
munkavállalója köti meg, a szerzõdést a közszolgálati
részvénytársaságok közös felügyelõ bizottságának hala-
déktalanul meg kell küldeni.

(2) A közszolgálati részvénytársaság az ötszázezer fo-
rintos szerzõdési értéket meghaladó szerzõdéseirõl külön
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban naprakészen fel
kell tüntetni a szerzõdõ fél cégszerû azonosításához szük-
séges adatokat, valamint a szerzõdõ felek által teljesítendõ
szolgáltatást és ellenszolgáltatást. Az egyazon naptári év-
ben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött szerzõdéseket egybe
kell számítani.”

22. §

Az Rttv. V. Fejezetének 1. Címe helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„1. Cím

A Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap

77. § (1) A Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonke-
zelõ Alap (a továbbiakban: Alap) olyan elkülönített va-
gyonkezelõ- és pénzalap, amelynek feladata a közszolgá-
lati mûsorszolgáltatás, a nemzeti hírszolgáltatás, a közmû-
sorszolgáltatók, a nem nyereségérdekelt mûsorszolgálta-
tók, a közszolgálati mûsorok és mûsorszámok támogatása,
a kultúra megõrzése és gazdagítása, a mûsorok sokszínû-
ségének biztosítása, az 54. § (2) bekezdésében szabályo-
zott vagyon gondos kezelése és gyarapítása, valamint
az e törvényben meghatározott egyéb feladatok.

(2) Az Alap a Mûsorszolgáltatási Alap átalakulásával
jön létre.

(3) Az Alap eszközei kizárólag a törvényben meghatá-
rozott célokra használhatók fel.

(4) Az Alap pénzügyi forrásai: a mûsorszolgáltatási díj,
a pályázati díj, a mûsorszolgáltatási szerzõdésszegési köt-
bér és kártérítés, a bírság, az üzemben tartási díj, valamint
e címen az állam által átalány, illetve kiegészítés formájá-
ban folyósítandó költségvetési hozzájárulás, továbbá
az önkéntes befizetések.

(5) Az Alapba történõ önkéntes befizetés közérdekû
kötelezettségvállalásnak minõsül.

(6) Az Alap kezelõje a Médiatanács. Az Alap jogi sze-
mély, számláját a kincstár vezeti.

(7) Az Alap támogatáspolitikáját, éves tervét és éves
beszámolóját a Médiatanács fogadja el.

(8) Az Alap vezérigazgatója feletti teljes munkáltatói
jogkört, ideértve a kinevezést, a munkabér és juttatások
megállapítását, továbbá a munkáltatói felmondást is,
a Médiatanács elnöke gyakorolja.

(9) Az Alap vezérigazgató-helyetteseinek kinevezésé-
re és a munkáltatói felmondásra a vezérigazgató tesz ja-
vaslatot a Médiatanács elnökének, aki dönt a kinevezésrõl,
a munkabérrõl és juttatásokról, továbbá a munkáltatói fel-
mondásról. Egyebekben a vezérigazgató gyakorolja a ve-
zérigazgató-helyettesek feletti munkáltatói jogkört.

(10) Az Alap Felügyelõ Bizottságának elnökét és 4 tag-
ját a Médiatanács elnöke bízza meg és hívja vissza. Tiszte-
letdíjukat a Médiatanács elnöke állapítja meg.

(11) Az Alap éves költségvetését – a 32. § (1) bekezdé-
se szerinti önálló törvény mellékleteként – az Országgyû-
lés hagyja jóvá.

(12) Az Alap kezelésének részletes szabályait – az ál-
lamháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – a Mé-
diatanács határozza meg és a kultúráért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

78. § (1) Az Alap bevételének évi legalább fél-fél, leg-
feljebb egy-egy százalékát a nem nyereségérdekelt mûsor-
szolgáltatók, valamint a közmûsorszolgáltatók visszatérí-
tendõ vagy vissza nem térítendõ támogatására kell fordíta-
ni. A támogatás a mûsorszolgáltató folyamatos tevékeny-
ségének meghatározott idejére folyósítható.
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(2) A mûsorszolgáltatók által az Alapba fizetett mûsor-
szolgáltatási díj összegének legalább ötven százalékát
a mûsorszolgáltatók magyarországi gyártású, közszolgála-
ti mûsorszámai készítésének visszatérítendõ vagy vissza
nem térítendõ támogatására kell fordítani, különös tekin-
tettel a filmgyártással összefüggõ elõírásokra.

(3) A közszolgálati mûsorszolgáltatók a (2) bekezdés
alapján kiosztásra kerülõ összeg legfeljebb egyharmadáig
részesülhetnek támogatásban.

(4) A közszolgálati mûsorszámok és mûsorok, vala-
mint a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók, illetve
a közmûsorszolgáltatók támogatását nyilvános pályázat
útján kell biztosítani.

(5) Az Alap által kidolgozott általános pályázati felté-
teleket a Médiatanács hagyja jóvá.

(6) Az Alap a jóváhagyott általános pályázati feltételek
alapján készíti el és teszi közzé a pályázati felhívásokat.
A pályázatok elbírásának módját az általános pályázati fel-
tételekben kell szabályozni.”

23. §

Az Rttv. 84. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84. § (1) A beszedési költségek levonása után vala-

mennyi jogcímen az Alapba befolyt üzemben tartási díj
differenciáltan meghatározott – a közszolgálati feladatok
teljesítéséhez szükséges mértékû – százaléka a Magyar
Televízió Zrt.-t, a Magyar Rádió Zrt.-t és a Duna Televízió
Zrt.-t illeti a tulajdonos Közalapítványon keresztül történõ
folyósítással. A meghatározott százalék nem lehet keve-
sebb a Magyar Televízió Zrt. esetében 35%-nál a Magyar
Rádió Zrt. esetében 23%-nál, a Duna Televízió Zrt. eseté-
ben 19%-nál. E %-os mérték feletti összegnek a Magyar
Televízió Zrt., a Magyar Rádió Zrt. és a Duna Televízió
Zrt. rendelkezésére bocsátásáról a – az üzemben tartási díj
terhére – Médiatanács dönt.

(2) Az Alap az üzemben tartási díjból az általa kezelt
közszolgálati vagyon kezeléséhez – az eszközök mûködõ-
képes fenntartásához, karbantartásához, felújításához és
az új beszerzésekhez – szükséges hányadot közvetlenül
használja fel. A vagyonkezelésre fordítható összeg mérté-
két évente az éves tervezés során kell meghatározni.

(3) Az üzemben tartási díj azon részét, amelyet az Alap
nem használ fel a közszolgálati vagyon kezelésére, a köz-
szolgálati mûsorszolgáltatók rendelkezésére kell bocsáta-
ni az (1) bekezdés szerinti százalékos megoszlás arányá-
ban.

(4) A beszedési költségek levonása után valamennyi
jogcímen az Alapba befolyt üzemben tartási díj 8%-a
a Médiatanács és a Közalapítvány mûködési költségeinek
fedezetére, valamint a közszolgálati mûsorok támogatásá-
ra kiírandó pályázatok céljaira szolgál. A Médiatanács és
a Közalapítvány közötti fedezetmegosztásról, illetve
a közszolgálati mûsorok támogatására kiírandó pályázatok
céljaira fordítható hányadról a Médiatanács dönt. A Köz-

alapítvány mûködési fedezetére a Médiatanács által meg-
határozott hányad az üzemben tartási díj 1%-ánál keve-
sebb nem lehet.

(5) Az Alapba valamennyi jogcímen befolyt üzemben
tartási díj 4%-áig terjedõen a Médiatanács, 3%-áig terje-
dõen a Közalapítvány költségvetését az Országgyûlés
az Alap terhére kiegészítheti.”

24. §

(1) Az Rttv. 112. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(4) Azonnali hatállyal kell felmondani a szerzõdést,
ha]

„a) a szerzõdést nem lehetett volna megkötni, és a – ki-
zárólag a mûsorszolgáltató által elõidézett – jogsértõ álla-
pot még fennáll,”

(2) Az Rttv. 114. §-a a következõ (7)–(8) bekezdésekkel
egészül ki:

„(7) Amennyiben a televíziós mûsorszolgáltatási jogo-
sultság 2010. január 1. és a Dtv. 38. § (1) bekezdésében
rögzített céldátum között úgy jár le, hogy az a jelen tör-
vény 107. § (1) bekezdése alapján nem újítható meg, a Mé-
diatanács a mûsorszolgáltató kérelmére – a jogszabályban
a televíziók mûsorterjesztése digitális átállásának céldátu-
mára megjelölt határidõig – a mûsorszolgáltatási jogosult-
ságra ideiglenes mûsorszolgáltatási szerzõdést köthet.

(8) A jelen szakasz (7) bekezdésének alkalmazása so-
rán az (1)–(3) bekezdések, valamint az (5)–(6) bekezdések
nem alkalmazandók.”

A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló
2007. évi LXXIV. törvény módosítása

25. §

A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.)
10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) A 9. § szerinti kiegészítõ digitális szolgáltatás
tartalmára az Rttv. 3–5/F. §-a és 89. §-a megfelelõen alkal-
mazandó. A kiegészítõ digitális szolgáltatások tartalmára
vonatkozó további szabályokat külön törvény határozza
meg.

(2) A 9. § szerinti kiegészítõ digitális szolgáltatás e tör-
vény szerinti jogszerûségét a Hatóság piacfelügyeleti eljá-
rás keretében ellenõrzi. Az eljárásban az (1) bekezdésben
meghatározott követelményekkel kapcsolatosan a Ható-
ság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) szakha-
tóságként jár el. A Hatóság jogsértés megállapítása eseté-
ben az Eht. 67–68. §-ai szerinti piacfelügyeleti eljárás jog-
következményeit alkalmazza.

(3) A Hatóságra vonatkozó szabályokat az Eht. tartal-
mazza.
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(4) A Médiatanácsra vonatkozó szabályokat az Rttv.
tartalmazza.”

26. §

A Dtv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)

vezeti a mûsorterjesztõkrõl, a kiegészítõ digitális szolgál-
tatást nyújtókról vezetett nyilvántartást.

(2) A Hivatalra vonatkozó szabályokat az Eht. tartal-
mazza.”

27. §

A Dtv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A Hatóság a mûsorszóró adó rádióengedélyét

a 15. § szerinti jogerõs frekvenciakijelölésben foglaltak
teljesítése esetén adja ki.

(2) A mûsorszóró adó rádióengedélye tartalmazza:
a) a 15. § (3) bekezdésének b)–f) pontjában foglaltakat,
b) a frekvenciadíjat, valamint
c) a külön jogszabályban meghatározottakat.
(3) A Hatóság a mûsorszóró adó rádióengedélyét a di-

gitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró hálózat vagy mû-
sorszóró adó, a mûsorszóró frekvenciasáv, illetve a frek-
vencia használatát biztosító jogosultság érvényességi ide-
jének lejártáig adja ki.

(4) A Hatóság a rádióengedélyben foglaltak teljesítését
piacfelügyeleti eljárásban ellenõrzi. Az eljárás megindítá-
sát a Médiatanács is kezdeményezheti.”

28. §

A Dtv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) Ha az analóg rádiómûsor mûsorszórása a vo-

natkozó mûsorszolgáltatási jogosultság érvényességi ide-
jének lejárta elõtt azért nem folytatható, mert a rádióenge-
délyt e törvény 13. §-a alapján a mûsorszolgáltatónak fel
nem róható okból a Hatóság visszavonja, a Médiatanács
a mûsorszolgáltatónak pályázati kiírás nélkül hasonló fel-
tételekkel a frekvenciasáv, illetve a frekvencia tekinteté-
ben más mûsorszolgáltatási jogosultságot kínál fel.

(2) A Médiatanács a mûsorszolgáltatási szerzõdés mó-
dosítását nem teheti a frekvenciacserével össze nem függõ
feltételek elfogadásától függõvé. A módosítás a mûsor-
szolgáltatási jogosultság idõtartamát nem érinti. A módo-
sítás során a szerzõdésben rendelkezni kell a mûsorszol-
gáltató frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségei-
rõl.

(3) A rádióengedély visszavonásáról a Médiatanácsot
a Hivatal haladéktalanul értesíti.

(4) A rádióengedély visszavonásáról szóló határozat-
ban a teljesítés határnapját vagy határidejét úgy kell meg-

állapítani, hogy megfelelõ idõ álljon rendelkezésre a mû-
sorszolgáltatási szerzõdés módosítására.”

29. §

A Dtv. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A Hatóság a rádióengedély visszavonásáról, az új
frekvenciahasználati jog, illetve rádióengedély kiadásáról
a mûsorterjesztõt és a frekvenciahasználati jogosultsággal
rendelkezõt tájékoztatja. A Médiatanácsot a Hivatal hala-
déktalanul tájékoztatja.”

30. §

A Dtv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A mûsorterjesztés e § szerinti jogszerûségét a Ható-
ság piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi. Az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott követelményekkel kap-
csolatosan a Médiatanács jár el. A Hatóság megállapított
jogsértés esetében az Eht. 67–68. §-ai szerinti piacfelügye-
leti eljárás jogkövetkezményeit alkalmazza.”

31. §

A Dtv. 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Amennyiben a jogvitás eljárásban a mûsorszolgál-
tatás helyi vagy körzeti jellege, illetve a 26. § (1) bekezdé-
se szerinti szerepe vitatott, e kérdésben a Hatóság jár el.”

32. §

A Dtv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) Az e fejezetben foglalt kötelezettségek betar-

tását a Hatóság piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.
(2) Az e fejezetben foglalt kötelezettségek érvényesü-

lésérõl, alkalmazásuk gyakorlati tapasztalatairól, illetve
az (1) bekezdés szerinti piacfelügyeleti eljárások tapaszta-
latairól a Hatóság legalább kétévente jelentést készít.

(3) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti jelentést az Eht.
36. §-a szerint egyezteti az érdekeltekkel.

(4) Amennyiben a jelentés alapján indokolt, a Hatóság
kezdeményezi a kötelezettségek módosítását.”

33. §

A Dtv. 45–46. §-ai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
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„45. § (1) A digitális átállás költségeit az elkülönített
források felhasználásával kell fedezni. Ezek

a) a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ
Alap Rttv. 131. § (3) bekezdésében meghatározott forrása,

b) az analóg földfelszíni mûsorterjesztés célját szolgáló
frekvenciahasználat díjának külön jogszabályban megha-
tározott mértéke,

c) a szolgáltatók önkéntes befizetései,
d) költségvetési elõirányzat, és
e) egyéb befizetések.
(2) A digitális átállás forrásai kizárólag a következõ cé-

lok érdekében használhatók fel:
a) digitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró hálózat,

illetve az ehhez kapcsolódó jogosultságok pályáztatási
költségének megelõlegezése;

b) a digitális mûsorterjesztés vételére alkalmas készü-
lékkel nem rendelkezõk rászorultsági alapú, célhoz kötött
támogatása a külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint; vagy

c) egyéb, az 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat mel-
lékletében (Digitális Átállás Stratégia) meghatározott célra.

(3) A digitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró háló-
zat, illetve az ehhez kapcsolódó jogosultságok pályáztatási
költségeit a Mûsorszolgáltatás támogató és Vagyonkezelõ
Alapból kell fedezni.

46. § (1) A Hivatal és a Médiatanács e törvényben,
az Eht.-ban és az Rttv.-ben foglalt feladataik ellátása érde-
kében jogosultak a rendelkezésre álló adatokat, informáci-
ókat és iratokat egymásnak hivatalból rendelkezésre bo-
csátani, ezen Hatóságon belüli együttmûködés során
az Eht. és az Rttv. adatvédelemre és az üzleti titokra vonat-
kozó szabályainak figyelembevételével kötelesek eljárni.

(2) A Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal e törvény
céljai és alapelvei érvényre juttatása érdekében a rendelke-
zésükre álló adatokat, információkat és iratokat – az adat-
védelemre és az üzleti titokra vonatkozó szabályok figye-
lembevételével – egymásnak átadják, feladat- és hatáskö-
rükkel összefüggésben – a másik hatóság kérésére – szak-
mai kérdésekben véleményt nyilvánítanak, állásfoglalást
adnak. Ennek keretében az adatot a másik hatóságnak át-
adó hatóság többek között értesíti az adatszolgáltatót
az adatok átadásáról, és az átvevõ hatóság biztosítja, hogy
az átadott adatok legalább olyan szintû védelemben része-
süljenek, mint az átadó hatóságnál.”

A nemzeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi
CXXVII. törvény módosítása

34. §

A nemzeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Nhtv.) 3–14. §-ai he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

3. § (1) A nemzeti hírügynökségi tevékenységet az ál-
lam nevében az Országgyûlés által egyszemélyes rész-

vénytársaságként megalapított, zártkörûen mûködõ non-
profit Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (a további-
akban: részvénytársaság) látja el.

(2) A részvénytársaságra e törvényben foglalt eltérések-
kel a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályait kell
alkalmazni.

(3) A részvénytársaságnak egy forgalomképtelen rész-
vénye van.

(4) A részvénytársaságot az Országgyûlés az általa ala-
pított Közszolgálati Közalapítvány (a továbbiakban: Köz-
alapítvány) tulajdonába adja a jelenlevõ országgyûlési
képviselõk kétharmados szavazatával.

(5) A részvénytársaságot az Országgyûlés e törvény
36/A. §-ában szabályozott országgyûlési határozatban elõ-
írt módon és idõben adja a Közalapítvány tulajdonába.

(6) E törvény 36/B. §-ában szabályozott országgyûlési
határozatban kell meghatározni a részvénytársaság vagyo-
nának azt a részét, amelynek vonatkozásában a tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összességét a Mûsorszolgáltatás
Támogató és Vagyonkezelõ Alap gyakorolja.

(7) A Közalapítványra e törvény eltérõ rendelkezése hi-
ányában az alapítványokra vonatkozó általános szabályo-
kat kell alkalmazni.

(8) A részvénytársaság mûködésének és szervezetének
e törvényben nem szabályozott kérdéseit a Közalapítvány
alapító okiratában kell meghatározni.

(9) A Közalapítványra, valamint a Mûsorszolgáltatás
Támogató és Vagyonkezelõ Alapra vonatkozó szabályo-
kat a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-
vény (a továbbiakban: Rttv.) tartalmazza.

4. § A részvénytársaság vonatkozásában e törvény elté-
rõ rendelkezése hiányában a Közalapítvány gyakorolja
az alapítói, illetve részvényesi jogokat.

A részvénytársaság vezérigazgatója

5. § A részvénytársaság ügyvezetését a vezérigazgató
látja el. A részvénytársaságnál igazgatóság nem mûködik,
a vezérigazgató gyakorolja mindazon hatásköröket, ame-
lyeket a gazdasági társaságokról szóló törvény a részvény-
társaság igazgatóságának hatáskörébe utal.

6. § (1) A Közalapítvány Kuratóriuma (a továbbiak-
ban: Kuratórium) dönt a részvénytársaság vezérigazgató-
jának kinevezésérõl és munkaviszonyának megszüntetésé-
rõl.

(2) A részvénytársaság vezérigazgatójává az a büntetlen
elõéletû, felsõfokú végzettségû magyar állampolgár ne-
vezhetõ ki, aki legalább öt év szakmai gyakorlattal rendel-
kezik.

(3) Szakmai gyakorlatnak tekintendõ a tájékoztatási, to-
vábbá az ezzel összefüggõ mûszaki, jogi, igazgatási, gaz-
dasági, kulturális, tudományos és közvéleménykutatási te-
vékenység.

(4) Nem nevezhetõ ki a részvénytársaság vezérigazga-
tójává, aki a választást megelõzõ két évben köztársasági
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elnök, miniszterelnök, a Kormány tagja, államtitkár, köz-
igazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, szakállamtit-
kár, országgyûlési képviselõ, fõpolgármester, fõpolgár-
mester-helyettes, politikai párt országos vagy területi szer-
vezetének tisztségviselõje volt.

(5) A részvénytársaság vezérigazgatója büntetlen elõ-
élete igazolásának rendjére és az alkalmazandó jogkövet-
kezményekre a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 77/A. §-ában meghatározottakat kell alkal-
mazni.

7. § (1) A vezérigazgató feletti munkáltatói jogkört
a Kuratórium gyakorolja.

(2) A vezérigazgató jelölése és kinevezése a következõk
szerint történik:

– a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiataná-
csának (a továbbiakban: Médiatanács) elnöke 2 vezérigaz-
gató jelöltre tesz javaslatot a Médiatanácsnak;

– a Médiatanács elfogadja a jelöltet és javasolja a Kura-
tóriumnak, hogy nevezzen ki egyet a jelöltek közül;

– ha a Médiatanács nem fogadja el az elnök által java-
solt valamelyik jelöltet, akkor az elnök új jelöltre tesz ja-
vaslatot. A Médiatanács csak akkor tehet javaslatot a Ku-
ratóriumnak, ha mind a két jelöltet elfogadta.– az elsõ sza-
vazási körben a Kuratórium összes tagjának, ideértve
az elnököt is, kétharmados többségével dönt a vezérigaz-
gató kinevezésérõl;

– ha a két jelöltbõl a Kuratóriumnak történt jelöléstõl
számított 30 napon belül nem tud választani a Kuratórium,
akkor új jelölési eljárást kell lefolytatni;

– az új jelölés során két új jelöltre kell javaslatot tenni;
– az új jelölést követõ szavazás során a Kuratórium

összes tagjának – ideértve az elnököt is – egyszerû többsé-
gével dönt a vezérigazgató kinevezésérõl.

(3) A vezérigazgató munkaszerzõdésének feltételeire
a Médiatanács tesz javaslatot, a Kuratórium a vezérigazga-
tó kinevezésével együtt szavaz a munkaszerzõdésrõl is.

(4) A Médiatanácsra vonatkozó szabályokat az Rttv.
tartalmazza.

8. § (1) A Közszolgálati Testület a közszolgálatiság ér-
vényesülését folyamatosan figyelemmel kíséri, és az aláb-
biak szerint szabályozott módon ellenõrzést gyakorol
a részvénytársaság felett a Közszolgálati Kódexben (a to-
vábbiakban: Kódex) foglaltak végrehajtása vonatkozásá-
ban:

a) A részvénytársaság vezérigazgatója évente egyszer,
a mindenkori naptári év végén beszámolót készít arról,
hogy – saját értékelése szerint – az általa vezetett hírszol-
gáltató részvénytársaság eleget tett-e a Kódexben megfo-
galmazott elvárásoknak.

b) A Közszolgálati Testület megvitatja a beszámolót, és
annak elfogadásáról egyszerû többséggel dönt.

c) Ha a Közszolgálati Testület – a vezérigazgató szemé-
lyes testületi meghallgatása után – nem fogadja el a beszá-
molót, akkor mérlegelheti a vezérigazgató munkaviszo-
nyának megszüntetésérõl szóló javaslat elõterjesztését
a Kuratóriumnak.

d) A Kuratórium köteles nyolc napon belül napirendjére
tûzni és megvitatni a vezérigazgató munkaviszonyának
megszüntetésére vonatkozó javaslatot. A Kuratórium ülé-
sére meg kell hívni a vezérigazgatót és a Közszolgálati
Testület elnökét.

e) A Kuratórium a munkaviszony megszüntetésére vo-
natkozó javaslatról a jelenlevõ tagok egyszerû többségével
határoz. A határozatot indokolni kell.

f) Ha a javaslat ellenére a Kuratórium nem szünteti meg
a vezérigazgató munkaviszonyát, akkor ezt követõen a ve-
zérigazgató következõ meghallgatását három hónap múl-
va köteles napirendjére tûzni a Közszolgálati Testület.

g) Ha a vezérigazgató munkaviszonya azért szûnt meg,
mert a közszolgálatiság érvényesülését – a Kódexben
megfogalmazott elvárások teljesülését – nem biztosította,
akkor 10 évig nem jelölhetõ újra közszolgálati részvény-
társaság vezérigazgatói megbízatására.

(2) A Kódexre és a Közszolgálati Testületre vonatkozó
szabályokat az Rttv. tartalmazza.

9. § (1) A vezérigazgató munkaviszonya a következõ
esetekben szûnik meg:

a) felmentéssel,
b) a munkaszerzõdésben szabályozott felmondással,
c) a 8. § (1) bekezdés g) pontja szerint.
(2) Felmentéssel szûnik meg a vezérigazgató munkavi-

szonya
a) ha cselekvõképességet kizáró gondnokság alá he-

lyezték,
b) ha a vele szemben lefolytatott büntetõeljárás eredmé-

nyeként a bûnösségét a bíróság – szabadságvesztés kisza-
bást tartalmazó – jogerõs ítélete állapította meg,

c) ha a 10. § (1)–(2) bekezdések szerinti tilalmak vala-
melyikét megszegi,

d) ha a vele szemben keletkezett összeférhetetlenségi
okot 30 napon belül nem szünteti meg.

(3) Felmentés esetén a munkaviszony megszûnését
a Kuratórium állapítja meg.

(4) Munkáltatói felmondás esetén a munkaviszony
megszüntetésérõl szóló döntést a Kuratórium kétharmados
többséggel hozza.

10. § (1) A részvénytársaság vezérigazgatója munkavi-
szonyának ideje alatt nem lehet

a) országgyûlési képviselõ,
b) párt tagja,
c) a Kuratóriumnak, a Médiatanácsnak tagja, elnöke,
d) olyan gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel

rendelkezõ tag, illetve olyan gazdasági társaság vezetõ
tisztségviselõje vagy felügyelõ bizottsági tagja, amely
a részvénytársaságok bármelyikével üzleti kapcsolatban
áll,

e) más, mûsorszórással, mûsorterjesztéssel, mûsorszol-
gáltatással, illetõleg lapkiadással foglalkozó gazdasági
társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezõ tag, vagy
részvényes,

f) olyan gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel
rendelkezõ tag, illetve olyan gazdasági társaság vezetõ
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tisztségviselõje vagy felügyelõ bizottsági tagja, amelyben
a Magyar Államnak többségi részesedése van.

(2) A részvénytársaság vezérigazgatója a megbízatásá-
nak ideje alatt tudományos, oktató, irodalmi, mûvészeti és
más szerzõi jogvédelem alá esõ tevékenység kivételével
egyéb keresõ foglalkozást nem folytathat, az irányítása
alatt álló részvénytársaságtól e jogcímeken sem jogosult
díjra, illetve az irányítása alatt álló részvénytársaságtól já-
ró szerzõi jogdíját jótékony célra köteles felajánlani.

(3) A részvénytársaság vezérigazgatója pártpolitikai
tevékenységet nem folytathat, párt nevében nyilatkozatot
nem tehet.

(4) A részvénytársaság vezérigazgatója – a tevékenysé-
gének megkezdése elõtt – írásbeli nyilatkozatot tesz arról,
hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

11. § (1) A vezérigazgató évente írásban beszámol a Ku-
ratóriumnak a részvénytársaság tevékenységérõl, ennek
keretében kerül sor a mérleg- és eredmény kimutatás jóvá-
hagyására. A vezérigazgató beszámolóját a közszolgálati
részvénytársaságok közös Felügyelõ Bizottságának véle-
ményével együtt kell a kuratórium elé terjeszteni. A beszá-
molóhoz mellékelni kell az Állami Számvevõszék elnöké-
nek jelentését a részvénytársaság tevékenységérõl.

(2) A Felügyelõ Bizottságra vonatkozó szabályokat
a 14. § tartalmazza.

12. § A vezérigazgató jogosult és köteles két vezérigaz-
gató-helyettes kinevezésére és gyakorolja a részvénytársa-
ság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat.
A vezérigazgató-helyettesek munkaszerzõdésének feltéte-
leit a Kuratórium hagyja jóvá.

13. § Az archiválás szabályait és feltételeit, a hasznosí-
tás módját a közgyûjteménynek nem minõsülõ dokumen-
tumok vonatkozásában a vezérigazgató a Kuratóriummal
egyetértésben külön szabályzatban állapítja meg.

A Felügyelõ Bizottság

14. § (1) A részvénytársaság ügyvezetését a közszolgá-
lati részvénytársaságok (Magyar Rádió Zrt., Magyar Tele-
vízió Zrt., Duna Televízió Zrt., Magyar Távirati Iroda Zrt.)
közös Felügyelõ Bizottsága (a továbbiakban: Felügyelõ
Bizottság) ellenõrzi. A Felügyelõ Bizottság jogában áll
a vezérigazgatótól, a részvénytársaság munkavállalóitól
jelentést vagy felvilágosítást kérni, a részvénytársaság
könyveit, pénzforgalmi számláját, iratait és pénztárát bár-
mikor megvizsgálni, vagy szakértõvel a részvénytársaság
költségére megvizsgáltatni.

(2) A Felügyelõ Bizottság elnökbõl és 4 tagból áll.
(3) A Felügyelõ Bizottság elnökét és tagjait, a munka-

vállalók által választott tag kivételével, a kuratórium vá-
lasztja a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott
idõre és feltételekkel.

(4) A Felügyelõ Bizottság elnökének és tagjainak tiszte-
letdíját a Kuratórium állapítja meg.

(5) A Felügyelõ Bizottság maga állapítja meg mûködé-
sének szabályait, ügyrendjét a Kuratórium hagyja jóvá.

(6) A Felügyelõ Bizottság köteles megvizsgálni a Kura-
tórium elé terjesztendõ minden olyan jelentést, amely
a Kuratóriumnak, illetve a részvénytársaság közgyûlési
hatáskörébe tartozó vagyoni jellegû ügyeire vonatkozik.

(7) A részvénytársaság belsõ ellenõrzési szervezete
a Felügyelõ Bizottság irányítása alá tartozik.

(8) A felügyelõ bizottság szervezetére, mûködésére
egyebekben az Rttv., a gazdasági társaságokról szóló tör-
vény, a Közalapítvány alapító okiratának, valamint Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatának elõírásai az irányadó-
ak.”

35. §

Az Nhtv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) A részvénytársaság könyvvizsgálójának meg-

bízása és megbízatásának felmondása a Kuratórium hatás-
körébe tartozik.

(2) A könyvvizsgáló feladatát, jog- és hatáskörét a gaz-
dasági társaságokról szóló, illetve a számvitelrõl szóló tör-
vény keretei között a Kuratórium a részvénytársaság alapí-
tó okiratában határozza meg.”

36. §

Az Nhtv. 25–26. §-ai és e §-okat közvetlenül megelõzõ
alcím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
feladatai

25. § A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményei-
nek megsértése miatti panaszokat a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban:
Médiatanács) Panaszbizottsága bírálja el. A nemzeti hír-
ügynökséggel szemben emelt kifogás elbírálására az Rttv.
49–51. §-át kell megfelelõen alkalmazni.”.

26. § A Médiatanács az Rttv.-ben meghatározottak sze-
rint mûsorfigyelõ és -elemzõ szolgálatot mûködtet a rész-
vénytársaság tevékenységével összefüggésben.”

37. §

Az Nhtv. 27–29. §-ai helyébe a következõ rendelkezé-
sek lépnek:

„27. § (1) A részvénytársaság vezérigazgatója, vezér-
igazgató-helyettese, valamint a részvénytársaság – Kura-
tórium által elfogadott – alapító okiratában meghatározott
munkakört betöltõ munkavállalója a részvénytársaság ne-
vében nem köthet olyan szerzõdést, amelyben másik fél-
ként maga, a polgári jogi jogszabályok szerinti hozzátarto-
zója, illetve olyan társaság szerepel, amelyben maga vagy
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a polgári jogi jogszabályok szerinti hozzátartozója közve-
tett vagy közvetlen tulajdoni részesedéssel, más vagyoni
értékû joggal, illetve személyes érdekeltséggel rendelke-
zik. Ha a korlátozásban érintettek érdekeltségi körébe tar-
tozó szerzõdést a részvénytársaság más munkavállalója
köti meg, a szerzõdést a Felügyelõ Bizottságnak haladék-
talanul meg kell küldeni.

(2) A részvénytársaság az ötszázezer forintos szerzõdési
értéket meghaladó szerzõdéseirõl külön nyilvántartást ve-
zet. A nyilvántartásban naprakészen fel kell tüntetni a szer-
zõdõ fél cégszerû azonosításához szükséges adatokat, vala-
mint a szerzõdõ felek által teljesítendõ szolgáltatást és el-
lenszolgáltatást. Az egyazon naptári évben ugyanazon szer-
zõdõ féllel kötött szerzõdéseket egybe kell számítani.

28. § A részvénytársaság gazdálkodását az Állami
Számvevõszék ellenõrzi.

29. § (1) Az Országgyûlés a központi költségvetés „Or-
szággyûlés” fejezetében a részvénytársaságot a 2. §-ban
rögzített közszolgálati feladatok ellátásához szükséges
mértékû céltámogatásban részesíti.

(2) A nonprofit részvénytársaság nyereségét kizárólag
a közszolgálati hírügynökségi tevékenység folytatására,
fejlesztésére, valamint munkavállalóinak javadalmazására
használhatja fel.”

38. §

(1) Az Rttv. melléklete helyébe e törvény 1. számú mel-
léklete lép.

(2) Az Rttv. kiegészül e törvény 2. számú mellékletével.

Hatálybalépés

39. §

(1) E törvény a (2) bekezdésben foglaltak kivételével
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) 2010. szeptember 6-án lép hatályba
a) e törvény 16. §-a, 17–38. §-a, 41. § (7), (10)–(11),

(18)–(21), (24)–(25) és (27)–(29) bekezdése, 42. § (1) be-
kezdése, (2) bekezdésének 1–12. és 15–17. pontja, (3) és
(7) bekezdése,

b) az Rttv.-nek az e törvény 40. § (2) bekezdése által
megállapított 149/B–149/F. §-a, valamint

c) az Nhtv.-nek az e törvény 40. § (3) bekezdése által
megállapított 36/A-B. §-a.

(3) E törvény 2010. szeptember 7-én hatályát veszti.

Átmeneti rendelkezések

40. §

(1) Az Eht. a következõ 181/A. § és 181/B. §-sal egészül
ki:

„181/A. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa elnöké-
nek és tagjainak e törvény alapján a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Elnökének kinevezésével egyidejûleg
megszûnik a megbízatása.

181/B. § (1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának
a munkáltatói jogok tekintetében a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság Hivatala a jogutódja.

(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalánál foglal-
koztatott kormánytisztviselõk és ügykezelõk jogviszonya
a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény hatálybalé-
pésével egyidejûleg közszolgálati jogviszonnyá alakul át.”

(2) Az Rttv. a következõ 149/A–149/H. §-okkal egészül
ki:

„149/A. Az Országos Rádió és Televízió Testület irodá-
jának alkalmazottai a médiát és a hírközlést szabályozó
egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
LXXXII. törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Hivatal
alkalmazottaivá válnak azzal, hogy az Eht. 19. § (1) bekez-
dés b) pontja vonatkozásukban 2010. december 31-ig nem
alkalmazható.

149/B. § (1) Országgyûlési határozatban dönt az Or-
szággyûlés a Magyar Rádió Közalapítvány és a Hungária
Televízió Közalapítvány megszûnésérõl, valamint a Ma-
gyar Televízió Közalapítvány átalakításáról. Az átalakuló
Magyar Televízió Közalapítvány új neve: Közszolgálati
Közalapítvány.

(2) Az Országgyûlés az (1) bekezdés szerinti határozat-
ban rendelkezik arról, hogy a megszûnõ közalapítványok
– a Magyar Rádió Közalapítvány és a Hungária Televízió
Közalapítvány – feladatait és teljes vagyonát, ideértve
a megszûnõ közalapítványok tulajdonában levõ részvény-
társaságokat, a Magyar Rádió Zrt.-t és a Duna Televízió
Zrt.-t, a Közszolgálati Közalapítvány veszi át a Magyar
Televízió Közalapítvány feladatainak és vagyonának
megtartása mellett. A Magyar Televízió Zrt. értelemszerû-
en az átalakuló Közszolgálati Közalapítvány tulajdonában
marad.

(3) E § szerinti vagyonátadás nem minõsül az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatálya
alá tartozó ellenérték fejében teljesített termékértékesítés-
nek, a vagyonátadás általános forgalmi adómentes.

(4) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozat
melléklete a Magyar Televízió Közalapítvány átalakulásá-
val létrejövõ Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata.
A Magyar Televízió Közalapítvány alapító okiratán
a szükséges változásokat át kell vezetni.

(5) Az Országgyûlés az (1) bekezdés szerinti határozat-
ban rendelkezik arról, hogy a Magyar Távirati Iroda Zrt.-t
a Közszolgálati Közalapítvány tulajdonába adja a – nem-
zeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi CXXVII. törvényben
szabályozott – Tulajdonosi Tanácsadó Testület egyidejû
megszüntetése mellett.

(6) E törvény felhatalmazása alapján el lehet térni
az alapítványokra vonatkozó, az 1959. évi IV. törvény
(Polgári Törvénykönyv) 74/A–F. §-aiban, a gazdasági tár-
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saságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, illetve az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvényben szereplõ rendelkezésektõl.

(7) Az Országgyûlés az (1) bekezdés szerinti határozat-
ban rendelkezik arról, hogy a Magyar Rádió, a Magyar Te-
levízió, a Duna Televízió és a Magyar Távirati Iroda zárt-
körûen mûködõ egyszemélyes részvénytársaságokat non-
profit részvénytársaságokká kell átalakítani. Az átalakítást
a Közszolgálati Közalapítvány e törvény alapján felálló
Kuratóriuma kezdeményezi a cégbíróságnál.

(8) Az Országgyûlés (1) bekezdés szerinti határozata
rendelkezik arról, hogy e § és az országgyûlési határozat
végrehajtásához szükséges közgyûlési döntéseket a Köz-
szolgálati Közalapítvány kuratóriuma jogosult és köteles
meghozni.

(9) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozat el-
fogadásához a jelenlevõ országgyûlési képviselõk
2/3-ának szavazata szükséges.

(10) Az országgyûlési határozatban kell rendelkezni an-
nak hatálybalépésérõl és az e § szerinti feladatok végrehaj-
tásának határidejérõl.

149/C. § (1) Az Országgyûlés határozatban rendelkezik
a Közszolgálati Közalapítvány, a Magyar Rádió Zrt.,
a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt. és a Magyar
Távirati Zrt. vagyonának arról a részérõl, amely térítés-
mentesen állami tulajdonba kerül, melynek vonatkozásá-
ban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap
gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozatban
rendelkezik az Országgyûlés arról, hogy a Mûsorszolgál-
tatási Alap átalakításával létrejövõ Mûsorszolgáltatás Tá-
mogató és Vagyonkezelõ Alap kezelõje jogosult és köteles
a vagyonátadáshoz szükséges intézkedések megtételére.
A vagyonátadással összefüggésben szükségessé váló rész-
vénytársasági alaptõke leszállítása vonatkozásában a gaz-
dasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
271–272. §-ában foglalt szabályok nem alkalmazhatók.

(3) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozatban
rendelkezik az Országgyûlés az (1) bekezdés szerinti – tu-
lajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakor-
lását eredményezõ – vagyonátadás módjáról, ütemezésé-
rõl és az ütemezés idõpontjairól. A vagyonátadás befejezé-
si határidejét az (1) bekezdés szerinti országgyûlési hatá-
rozatban kell szabályozni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozatban
rendelkezik az Országgyûlés az átadott vagyon hasznosí-
tásának, a vagyonnal történõ gazdálkodásnak az 54. §
(4) bekezdésében meghatározott szabályozási irányelvei-
rõl.

(5) Az Országgyûlés (1) bekezdés szerinti határozata
rendelkezik arról, hogy e § és az országgyûlési határozat
végrehajtásához szükséges közgyûlési döntéseket a Köz-
szolgálati Közalapítvány Kuratóriuma jogosult és köteles
meghozni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozat el-
fogadásához a jelenlevõ országgyûlési képviselõk 2/3-nak
szavazata szükséges.

(7) E § szerinti vagyonátadás nem minõsül az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatálya
alá tartozó ellenérték fejében teljesített termékértékesítés-
nek, a vagyonátadás általános forgalmi adó- és illetékmen-
tes.

(8) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozat el-
fogadásáról a médiát és a hírközlést szabályozó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény
hatálybalépésétõl számított három hónapon belül dönt az
Országgyûlés.

149/D. § A megszûnõ közalapítványok vagyonának át-
adása a Közalapítvány részére, illetve a Közalapítvány va-
gyona egy részének állami tulajdonba vétele és a Mûsor-
szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap részére tör-
ténõ – tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének
gyakorlását eredményezõ – átadása során a polgári jogi
jogszabályokban foglaltaktól eltérõen e törvény rendelke-
zéseit kell alkalmazni.

149/E. § A beszedési költségek levonása után vala-
mennyi jogcímen az Alapba befolyt üzemben tartási díj
84. § (1) bekezdésében meghatározott százalékos mérték
idõarányos része illeti meg 2010-ben 2010. szeptember
6-tól kezdõdõen a Magyar Televízió Zrt.-t, a Magyar Rá-
dió Zrt.-tés a Duna Televízió Zrt.-t.

149/F. § (1) A 2010. szeptember 6. elõtt megindult pá-
lyázati eljárásokban a Médiatanács az eljárási cselekmény
végzésekor hatályos eljárási szabályok alkalmazásával jár
el.

(2) A 2010. szeptember 6. elõtt megindult, mûsorszol-
gáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati el-
járásokban a jogelõd Testület által elfogadott pályázati fel-
hívás tervezet és pályázati felhívás szövegét a Médiata-
nács felülvizsgálhatja és módosíthatja. Amennyiben a Mé-
diatanács a pályázati felhívás tervezet vagy a pályázati fel-
hívás módosításáról dönt, a Médiatanács a módosításokkal
egységes szövegváltozatot a 93. § szerint közzéteszi és
a 94. § megfelelõ alkalmazásával meghallgatást tart.
Amennyiben az adott pályázati eljárásban pályázati felhí-
vás tervezet vagy pályázati felhívás korábban már közzé-
tételre került, a Médiatanács a 94. § (2) bekezdése szerinti
közleményben és a honlapján tájékoztatja a nyilvánossá-
got az ismételt közzététel és meghallgatás okairól.

(3) E törvény 107. § (2) bekezdésében meghatározott
határidõ nem vonatkozik a megújításukat követõen végle-
gesen lejáró mûsorszolgáltatási jogosultságok újrapályáz-
tatására, valamint a 2010. szeptember 6. elõtt megindult
pályázati eljárásokra.

149/G. § (1) A Testület tagjainak megbízatása e törvény
alapján a Médiatanács elnökének és tagjainak megválasz-
tásával egyidejûleg megszûnik.

(2) A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária
Televízió közalapítványok kuratóriumi tagjainak, elnök-
ségi tagjainak és ellenõrzõ testületi tagjainak a megbízatá-
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sa a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak
megválasztásával egyidejûleg törvény alapján megszûnik.
A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény hatálybalé-
pését követõen az új Kuratórium megválasztásáig az egyes
Kuratóriumok ügyvezetõ jelleggel mûködnek, és kizáró-
lag e törvény 66. § (1) d)–e) ), valamint g–j) pontokban
foglalt jogköreit gyakorolhatják.

(3) A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Duna Te-
levízió Zrt.-k elnökeinek és alelnökeinek a megbízatása
e törvény alapján a közszolgálati részvénytársaságok ve-
zérigazgatóinak kinevezésével egyidejûleg megszûnik.
A hivatalban levõ elnökök és alelnökök e törvény hatály-
balépését követõen a mûködõképesség fenntartásához
szükséges intézkedések megtételére jogosultak. Nem jo-
gosultak a 66. § (3) bekezdésében meghatározott jogügy-
letek létrehozására, illetve a Zrt.-k szervezeti és mûködési
szabályzatának módosítására. Nem jogosultak továbbá in-
gatlan elidegenítésére, az egy évet meghaladó tartalmú,
vagy a Zrt. éves üzleti terve kiadási fõösszege 0,5%-át
meghaladó értékû – a teljes tilalom alatt álló 66. § (3) be-
kezdésében meghatározott jogügyletek kivételével –, vagy
a reklámjogok kizárólagos hasznosítását átengedõ
szerzõdés megkötésére.

(4) A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Duna Te-
levízió Zrt.-k felügyelõ bizottsági tagjainak e törvény
alapján a közszolgálati részvénytársaságok közös Fel-
ügyelõ Bizottsága tagjainak a megválasztásával egyidejû-
leg megszûnik a megbízatása.

(5) A Mûsorszolgáltatási Alap igazgatójának, illetve
igazgatóhelyetteseinek a munkaviszonya e törvény alap-
ján a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap
vezérigazgatójának, illetve vezérigazgató-helyetteseinek
a kinevezésével egyidejûleg megszûnik.

(6) A Mûsorszolgáltatási Alap felügyelõ bizottsága el-
nökének, illetve tagjainak a megbízatása e törvény alapján
a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap Fel-
ügyelõ Bizottsága elnökének, illetve tagjainak a megbízá-
sával egyidejûleg megszûnik.

149/H. § E törvény 112. § (4) bekezdésének a) pontjá-
ban foglalt, a médiát és a hírközlést szabályozó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény
által módosított rendelkezést kell alkalmazni a folyamat-
ban lévõ ügyekben is, ha a Testület, illetve jogutódja,
a Médiatanács még nem hozott határozatot.”

(3) Az Nhtv. átmeneti rendelkezései a következõ
36/A–36/C. §-okkal egészülnek ki:

„36/A. § (1) Országgyûlési határozatban rendelkezik
az Országgyûlés arról, hogy a Magyar Távirati Iroda Zrt.-t
a Közszolgálati Közalapítvány tulajdonába adja a Tulajdo-
nosi Tanácsadó Testület egyidejû megszüntetése mellett.

(2) Az Országgyûlés az (1) bekezdés szerinti határozat-
ban rendelkezik arról, hogy a Magyar Távirati Iroda zárt-
körûen mûködõ egyszemélyes részvénytársaságot nonpro-
fit részvénytársasággá kell átalakítani.

(3) Az Országgyûlés (1) bekezdés szerinti határozata
rendelkezik arról, hogy e § és az országgyûlési határozat
végrehajtásához szükséges közgyûlési döntéseket a Köz-
szolgálati Közalapítvány kuratóriuma jogosult és köteles
meghozni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozat el-
fogadásához a jelenlevõ országgyûlési képviselõk
2/3-ának szavazata szükséges.

(5) Az országgyûlési határozatban kell rendelkezni an-
nak hatálybalépésérõl és az e § szerinti feladatok végrehaj-
tásának határidejérõl.

36/B. § (1) Az Országgyûlés határozatban rendelkezik
a Magyar Távirati Iroda Zrt. vagyonának arról a részérõl,
amelynek vonatkozásában a tulajdonosi jogok és kötele-
zettségek összességét a Mûsorszolgáltatás Támogató és
Vagyonkezelõ Alap gyakorolja. A Mûsorszolgáltatás Tá-
mogató és Vagyonkezelõ Alapra vonatkozó szabályokat
az Rttv. tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozatban
rendelkezik az Országgyûlés az (1) bekezdés szerinti – tu-
lajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakor-
lását eredményezõ – vagyonátadás módjáról, ütemezésé-
rõl és az ütemezés idõpontjairól. A vagyonátadás befejezé-
si határidejét az (1) bekezdés szerinti országgyûlési hatá-
rozatban kell szabályozni. A vagyonátadással összefüg-
gésben szükségessé váló részvénytársasági alaptõke le-
szállítása vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 271–272. §-ában foglalt szabályok
nem alkalmazhatók.

(3) Az (1) bekezdés szerinti határozatban rendelkezik
az Országgyûlés az átadott vagyon hasznosításának, a va-
gyonnal történõ gazdálkodásnak az Rttv. 54. § (4) bekez-
désében meghatározott szabályozási irányelveirõl.

(4) Az Országgyûlés (1) bekezdés szerinti határozata
rendelkezik arról, hogy e § és az országgyûlési határozat
végrehajtásához szükséges közgyûlési döntéseket a Köz-
szolgálati Közalapítvány kuratóriuma jogosult és köteles
meghozni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozat el-
fogadásához a jelenlevõ országgyûlési képviselõk 2/3-nak
szavazata szükséges.

(6) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozat el-
fogadásának határideje 2010. szeptember 30. Az ország-
gyûlési határozatban kell rendelkezni annak hatálybalépé-
sérõl.

36/C. § (1) A Tulajdonosi Tanácsadó Testület tagjainak
megbízatása a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma
tagjainak megválasztásával egyidejûleg megszûnik.

(2) A Magyar Távirati Iroda Zrt. elnökének és alelnöke-
inek a megbízatása e törvény alapján a Magyar Távirati
Iroda Zrt. vezérigazgatójának kinevezésével egyidejûleg
megszûnik. A hivatalban levõ elnök és alelnökök a médiát
és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról
szóló 2010. évi LXXXII. törvény hatálybalépését követõ-
en a mûködõképesség fenntartásához szükséges intézke-
dések megtételére jogosultak. Nem jogosultak az Rttv.
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66. § (3) bekezdésében meghatározott jogügyletek létre-
hozására, illetve a Zrt. szervezeti és mûködési szabályzatá-
nak módosítására. Nem jogosultak továbbá ingatlan elide-
genítésére, az egy évet meghaladó tartalmú, vagy a Zrt.
éves üzleti terve kiadási fõösszege 0,5%-át meghaladó ér-
tékû – a teljes tilalom alatt álló, az Rttv. 66. § (3) bekezdé-
sében meghatározott jogügyletek kivételével –, vagy
a reklámjogok kizárólagos hasznosítását átengedõ
szerzõdés megkötésére.

(3) A Magyar Távirati Iroda Zrt. felügyelõ bizottsági
tagjainak e törvény alapján a közszolgálati részvénytársa-
ságok közös Felügyelõ Bizottsága tagjainak a megválasz-
tásával egyidejûleg megszûnik a megbízatása.”

Módosuló egyéb jogszabályok

41. §

(1) Az Eht. 10. §-ában, 12. §-ában, 13. § (1)–(3) bekez-
désében, 19. §-át megelõzõ alcímében, 20. § (1), (2) és
(4) bekezdésében, 23. §-ában, 24. § (1) bekezdésében,
25. § (1) és (2) bekezdésében, 28. § (2), (4) és (5) bekezdé-
sében, 30. § (6) bekezdésében, 31. § (1), (3) és (4) bekez-
désében, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § (3) és (5) be-
kezdésében, 34. § (1)–(3) bekezdésében, 35. § (1) és
(3) bekezdésében, 36. § (1)–(2) bekezdésében, 36. §
(1) bekezdés b) pontjában, 38. §-ában, 52. § (1) bekezdésé-
ben, 57. § (2) bekezdésében, 63. § (2) bekezdésében, 66. §
(1), (2) és (4) bekezdésében, 67. § (1), (3), (4), (6) és
(7) bekezdésében, 68. § (1), (3), (5)–(7) és (10) bekezdésé-
ben, 68. § (4) bekezdés a) és c) pontjában, 69. § (2) és
(5) bekezdésében, 70. § (2)–(4) bekezdésében, 72. §
(6) bekezdésében, 76. § (3), (5) és (8) bekezdésében, 77. §
(2) bekezdésében, 78. §-ában, 78/A. § (3), (4) és (6) bekez-
désében, 80. § (5) bekezdésében, 82. § (4) bekezdésében,
83. § (1) bekezdésében, 84. § (9) bekezdésében, 89. §
(2) bekezdésében, 95. § (2) bekezdésében, 99. § (2) bekez-
désében, 100. § (1) és (3) bekezdésében, 101. §-ában,
102. § (1) bekezdésében, 103. § (1)–(3) bekezdésében,
103. § (4) bekezdés d) pontjában, 104. § (1) bekezdésében,
105. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 106. § (1) és
(3)–(5) bekezdésében, 107. § (1) bekezdésében, 108. § (1),
(2), (4) és (5) bekezdésében, 109. § (1) és (3) bekezdésé-
ben, 110. § (1) és (2) bekezdésében, 111. § (5) bekezdésé-
ben, 120. § (1) bekezdés d) pontjában, 120. § (2) bekezdé-
sében, 121. § (2) bekezdés b) pontjában, 121. § (4)–(6) be-
kezdésében, 123. § (2) bekezdésében, 129. § (6) bekezdés
m) pontjában, 130. § (4) bekezdésében, 142. § (1) bekez-
désében, 144. § (5) és (6) bekezdésében, 152. § (1)–(5) be-
kezdésében, 153. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 163/A. §
(3) bekezdésében, 167. § (3) bekezdésében, 182. § (2) be-
kezdés a) és l) pontjában, 188. § 16. és 97. pontjában a „ha-
tóság” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg, 24. §
(2) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében, 29. § (1) bekez-
désében, 30. § (5) és (7) bekezdésében, 33. § (1) bekezdé-
sében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (3) bekezdésében,
67. § (2) és (5) bekezdésében, 68. § (2), (4) és (8) bekezdé-

sében, 71. § (3) bekezdésében, 76. § (4) és (7) bekezdésé-
ben, 78/A. § (5) bekezdésében, 100. § (2) és (4) bekezdésé-
ben, 102. § (2) bekezdésében, 106. § (2) bekezdésében,
111. § (2) bekezdésében, 121. § (7) bekezdésében, 123. §
(1) bekezdésében, 151. § (1), (3) és (6) bekezdésében,
152. § (6) bekezdésében, 182. § (4) bekezdés b) és k) pont-
jában, 188. § 69. pontjában a „hatóság” szövegrészek he-
lyébe a „Hatóság” szöveg, 11. § (1) bekezdésében az „ér-
dekében a hatóság” szövegrész helyébe az „érdekében
a Hatóság” szöveg, 11. § (2) bekezdésében, 31. § (6) be-
kezdésében, 76. § (6) bekezdésében, 79. § (2) bekezdésé-
ben, 82. § (1) bekezdésében, 116. § (2) és (4) bekezdésé-
ben, 123. § (1) bekezdésében, 144. § (5) bekezdésében,
163. § (1) bekezdésében, 163/A. § (2) bekezdésében a „ha-
tóságnak” szövegrész helyébe a „Hatóságnak” szöveg,
130. § (3) bekezdésében a „hatóságnak” szövegrészek he-
lyébe a „Hatóságnak” szöveg, 20. § (3) bekezdésében,
21. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében az „A hatóság” szö-
vegrész helyébe az „A Hatóság” szöveg, 21. § (5) bekezdé-
sében a „megállapodást a hatóság” szövegrész helyébe
a „megállapodást a Hatóság” szöveg, 25. § (2) bekezdésé-
ben, 28. § (1) bekezdésében, 66. § (2) bekezdés g) pontjá-
ban, 74. § (2) bekezdésében, 84. § (9) bekezdésében, 88. §
(3) bekezdésében, 134. § (7) bekezdésében a „hatósághoz”
szövegrész helyébe a „Hatósághoz” szöveg, 29. § (1) be-
kezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 69. § (7) bekezdés
c) pontjában, 76. § (2) bekezdés c) pontjában a „hatóság-
gal” szövegrész helyébe a „Hatósággal” szöveg, 51. §
(1) bekezdésében a „hatóság mellett” szövegrész helyébe
a „Hatóság mellett” szöveg, a „hatóság eljárása” szöveg-
rész helyébe a „Hatóság eljárása” szöveg, 51. § (2) bekez-
désében a „hatóság köteles együttmûködni a hatóságot”
szövegrész helyébe a „Hatóság köteles együttmûködni
a Hatóságot” szöveg, 65. § (2) bekezdésében a „hatóság
határozatának” szövegrész helyébe a „Hatóság határozatá-
nak” szöveg, a „hatóság a határozatot” szövegrész helyébe
a „Hatóság a határozatot” szöveg, 69. § (1) bekezdésében
a „hatóság döntése” szövegrész helyébe a „Hatóság dönté-
se” szöveg, a „jogosultságot a hatóság” szövegrész helyé-
be a „jogosultságot a Hatóság” szöveg, 76. § (1) bekezdé-
sében a „hatóságnál” szövegrész helyébe a „Hatóságnál”
szöveg, 77. § (2) bekezdésében, 78/A. § (1) bekezdésében,
120. § (1) bekezdés h) pontjában a „hatóságot” szövegrész
helyébe a „Hatóságot” szöveg, 78/A. § (5) bekezdésében
a „hatóságot” szövegrészek helyébe a „Hatóságot” szöveg,
121. § (1) bekezdésében a „hatóságon” szövegrész helyé-
be a „Hatóságon” szöveg lép.

(2) Az Eht. 50. § (2), (5), (7) és (11) bekezdésében az „a
Tanács” szövegrész helyébe az „az eljáró tanács” szöveg,
50. § (6) és (8) bekezdésében az „a Tanács” szövegrészek
helyébe az „az eljáró tanács” szöveg, 50. § (3), (9) és
(10) bekezdésében az „A Tanács” szövegrész helyébe
az „Az eljáró tanács” szöveg, 38. §-ában, 40. § (2) bekez-
désében, 41. § (1) bekezdés e) pontjában, 45. § (2) és
(3) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 48. § (2) bekez-
dés a) és b) pontjában. 48. § (5) bekezdésében, 52. § (2) be-
kezdésében, 53. § (1)–(4) bekezdésében, 54. § (2) bekez-
désében, 56. §-ában, 57. § (1)–(3) bekezdésében, 58. §
(2) bekezdés a) pontjában, 58. § (4) bekezdésében, 59. §
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(2) bekezdésében, 61. § (1) bekezdésében, 64. § (2) bekez-
désében, 65. § (1) bekezdésében, 111. § (1) bekezdésében
az „a Tanács” szövegrész helyébe az „az Elnök” szöveg,
55. § (1) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 62. § (2)
és (6) bekezdésében, 63. § (3)–(5) bekezdésében, 65. § (3),
(5) és (6) bekezdésében, 67. § (5) bekezdésében az „a Ta-
nács” szövegrészek helyébe az „az Elnök” szöveg, 43. §
(1) és (2) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 45. §-át
megelõzõ alcímében, 45. § (1) és (4) bekezdésében,
46. §-át megelõzõ alcímében, 46. § (1) és (3) bekezdésé-
ben, 47. § (2) bekezdésében, 48. § (6) bekezdésében, 52. §
(1) és (3) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 55. §
(2) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, 59. § (1) és
(8) bekezdésében, 62. § (4) és (5) bekezdésében, 63. §
(1) bekezdésében, 64. § (1) bekezdésében, 65. § (6) bekez-
désében, 72. § (1) bekezdésében az „A Tanács” szövegrész
helyébe az „Az Elnök” szöveg, 59. § (7) bekezdésében
az „A Tanács” szövegrészek helyébe az „Az Elnök” szö-
veg, 46. § (1) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében az „a
Tanácsnak” szövegrész helyébe az „az Elnöknek” szöveg,
47. § (1) bekezdésében az „a Tanácshoz” szövegrész he-
lyébe az „az Elnökhöz” szöveg, 47. § (2) bekezdésében
az „A Tanácsnak” szövegrész helyébe az „Az Elnöknek”
szöveg, 58. § (1) bekezdésében az „a Tanácshoz” szöveg-
rész helyébe az „az Elnökhöz” szöveg, 58. § (2) bekezdé-
sében az „A Tanácshoz” szövegrész helyébe az „Az El-
nökhöz” szöveg, 65. § (4) bekezdésében az „a Tanácsot”
szövegrész helyébe az „az Elnököt” szöveg lép.

(3) Az Eht. 72. § (6) bekezdésében az „a Tanács jelöli”
szövegrész helyébe az „az Elnök jelöli” szöveg, „a Tanács
tagja” szövegrész helyébe az „az Elnök” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az Eht. 7. §-a, 22. §-a és az azt meg-
elõzõ alcím, valamint 39. §-a és az azt megelõzõ alcím.

(5) Hatályát veszti az Eht. 168. §-át megelõzõ alcíme,
168–181. §-a, 182. § (6) bekezdése, valamint 186. § (1) be-
kezdése.

(6) A Dtv. 4. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Hírközlési
Hatóság” szövegrész helyébe „Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság”szöveg lép.

(7) A Dtv. 21. § (1) bekezdésében a „Testület” szöveg-
rész helyébe a „Médiatanács”szöveg lép.

(8) Hatályát veszti a Dtv. 47. § (5) bekezdése, 48. §-át
megelõzõ alcíme és 48. §-a, 49. §-át megelõzõ alcíme és
49–52. §-a.

(9) Hatályát veszti az Nhtv. 2. § (3) bekezdése,
15–22. §-a, 17. §-át megelõzõ alcíme, 30. §-a és 35. §-a.

(10) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Autonóm államigazgatási szerv]
„b) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,”
(11) Hatályát veszti a központi államigazgatási szervek-

rõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállá-
sáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (4) bekezdés
b) pontja.

(12) Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi
LX. törvény 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § (1) A központi rendszerhez való csatlakozás
a szolgáltatás jellege szerint differenciált követelményei-
nek teljesítését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(a továbbiakban: NMHH) regisztrálja.

(2) A tanúsítást a csatlakozást megelõzõen és utána
rendszeresen el kell végezni.

(3) A csatlakozás csak az NMHH által elvégzett regiszt-
ráció után hajtható végre.

(4) Ha a csatlakozás megtörténte után a felülvizsgálat
során az erre feljogosított szakértõ a feltételek hiányát ér-
zékeli, az NMHH-hoz fordul a regisztráció visszavonása
érdekében.”

(13) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi
XXXV. törvény 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A hitelesítés-szolgáltató a felelõsségvállalást vagy
a felülhitelesítést haladéktalanul köteles bejelenteni
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (a továbbiak-
ban: Hatóság), amely jegyzéket tesz közzé a felelõsségvál-
lalások tényérõl, módjáról, korlátairól és az azokkal érin-
tett külföldi hitelesítés-szolgáltatókról, valamint arról,
hogy a felelõsséget vállaló belföldi hitelesítésszolgáltató
a 7. § (1) bekezdés vagy a 8. § (1) bekezdés rendelkezései-
nek felel-e meg.”

(14) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi
XXXV. törvény 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A Hatóság Hivatalának elsõ fokú határozata ellen
a Hatóság elnökéhez lehet fellebbezni.”

(15) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-
mint az információs társadalommal összefüggõ egyes kér-
désekrõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 14/B. § (1) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elektronikus hirdetõ vagy az elektronikus hirde-
tés közzétevõjének beazonosítása céljából a közvetítõ
szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a to-
vábbiakban: Hatóság) megkeresésére köteles a Hatóság
rendelkezésére bocsátani a következõ adatokat, ha azok
a közvetítõ szolgáltató rendelkezésére állnak:

a) a Hatóság által megjelölt elektronikus hirdetés küldõ-
jének vagy közzétevõjének elektronikus hírközlési azono-
sítóját, és

b) a nyilvántartásában az elektronikus hírközlési azono-
sítóhoz tartozóként meghatározott igénybe vevõ nevét és
lakcímét.”

(16) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 17. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) Az egyetemes hírközlési szolgáltatások tekinteté-
ben a 16. §-ban foglaltakat a hatósági ár megállapítója he-
lyett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság végzi, az ez-
zel kapcsolatos eljárásra az elektronikus hírközlésrõl szóló
törvény szabályait kell alkalmazni.”
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(17) A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 2. § (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén
végzett vagy igénybe vett postai tevékenységekre, az e te-
vékenységet végzõkre és igénybe vevõkre, valamint a pos-
tai ágazatot irányító állami szervezetekre és a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hírközlé-
si hatóság) terjed ki.”

(18) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló
2004. évi CXXXVII. törvény 15. § (2) bekezdése az aláb-
biak szerint módosul:

„(2) A Testületbe egy-egy tagot a miniszter, a kultúráért
felelõs miniszter, az igazságügyért felelõs miniszter,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és
a Magyar Szabadalmi Hivatal delegál. Öt tag személyére
a kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett mûsorszolgálta-
tók, egy tag személyére a gyûjtemény hozzáférhetõségét
biztosító intézmények képviseletében a kultúráért felelõs
miniszter tesz javaslatot.”

(19) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 10. §
(2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A Tanács a miniszter által összehívott konzultatív tes-
tület, melybe az alábbiak jogosultak egy-egy képviselõt de-
legálni:]

„h) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiataná-
csa,”

(20) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 23. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az oktatásért felelõs miniszter, a gyermekek és
az ifjúság védelméért felelõs miniszter, a miniszter és
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
egy-egy, a gyermek- és ifjúságvédelem területén tapaszta-
lattal rendelkezõ delegáltja a Korhatár Bizottság ülésein
szakértõként részt vehet.”

(21) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 22. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E fejezet alkalmazásában ajánlatkérõk:]
„g) a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Va-

gyonkezelõ Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytár-
saság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a köz-
szolgálati mûsorszolgáltatók, valamint az a közmû-
sor-szolgáltató, amelynek mûködését többségi részben ál-
lami, illetve önkormányzati költségvetésbõl finanszíroz-
zák, továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Mé-
diatanácsa;”

(22) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 1. § (2) bekezdésében az „Országos Rádió
és Televízió Testület Irodája” szövegrész helyébe az „a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala” szöveg
lép.

(23) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 44. § (1) bekezdésében az „Az Országos
Rádió és Televízió Testület Irodájánál” szövegrész helyé-

be a „Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál” szöveg lép.

(24) Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 18/C. § (6) bekezdés b) és c) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A kincstárban pénzforgalmi számlát kötelesek vezetni]
„b) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
c) a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ

Alap,”
(25) A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltétele-

irõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A mûsorszolgáltatóval szemben kiszabott bírságot
a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alapba
kell befizetni.”

(26) A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltétele-
irõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
24. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Hírközlési Hatóság”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság” szöveg lép.

(27) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. §
(1) bekezdés 4. pont h) alpontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvény alkalmazásában egyéb szervezet:]
„h) a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ

Alap,”
(28) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

28. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A magyar közszolgálati mûsorszolgáltató rádió-

vagy televízió-szervezet mûsorában sugárzott, vezetéken
vagy másként közvetített mûvek továbbközvetítéséért járó
díjakat a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ
Alapból kell megfizetni; errõl az Alap kezelõje gondosko-
dik.”

(29) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykor-
látozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 78. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A mûsorszolgáltatóval szemben kiszabott bírságot
a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alapba
kell befizetni.”

(30) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereske-
delmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
56. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Hírközlési Hatóság”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság” szöveg lép.

(31) A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok eljárására és együttmûködésére
vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szük-
séges törvénymódosításokról szóló 2007. évi XXII. tör-
vény 19. § (1) és (2) bekezdésében a „Nemzeti Hírközlési
Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság” szöveg lép.

(32) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. tör-
vény 19. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében
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a „hírközlési hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság” szöveg lép.

(33) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi
LVIII. törvény 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya
a) a Miniszterelnökség, a minisztériumok, a kormányhi-

vatalok, a központi hivatalok (a továbbiakban: központi
államigazgatási szerv),

b) a kormányhivatalok és a központi hivatalok területi,
helyi szerve, a Kormány általános hatáskörû területi állam-
igazgatási szerve, a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv, a Rendõrség,
a Vám- és Pénzügyõrség, a büntetésvégrehajtás és a ka-
tasztrófavédelem szervei

[a továbbiakban a)–b) pont együtt: államigazgatási
szerv] kormánytisztviselõinek és kormányzati ügykezelõi-
nek (a továbbiakban: kormánytisztviselõ, ügykezelõ) kor-
mánytisztviselõi jogviszonyára, továbbá a minisztérium és
a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárainak és he-
lyettes államtitkárainak (a továbbiakban: szakmai vezetõ)
jogviszonyára terjed ki.”

42. §

(1) Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló
1990. évi LV. törvény 11. § b)–e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

[Országgyûlési képviselõ nem lehet:]
„b) a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója és vezér-

igazgató-helyettese;
c) a Magyar Rádió nonprofit Zrt., a Magyar Televízió

nonprofit Zrt., és a Duna Televízió nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója és vezérigazgató-helyettese;

d) a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, el-
nökhelyettese, a hatóság Médiatanácsának és a Médiata-
nács Panaszbizottságának tagja;

e) a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának el-
nöke és tagja;”

(2) Az Rttv.
1. 2. § 17. pontjában az „az Országos Rádió és Televízió

Testület” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Mé-
diatanács)” szöveg,

2. 5/F. §-ában és 9/A. § (5) bekezdésében az „az Orszá-
gos Rádió és Televízió Testület” szövegrész helyébe
„a Médiatanács” szöveg,

3. 9/A. § (2) bekezdésében az „– az Országos Rádió és
Televízió Testülettel egyetértésben – ” szövegrész helyébe
az „– a Médiatanács véleményének kikérésével –” szöveg,

4. 21. § (3) bekezdésében az „az Országos Rádió és Te-
levízió Testülethez (a továbbiakban: Testület)” szövegrész
helyébe az „a Médiatanácshoz” szöveg,

5. 21. § (3) bekezdésében és 136/A. § (2) bekezdés
f) pontjában a „Testületnél” szövegrész helyébe a „Média-
tanácsnál” szöveg,

6. 22. § (2) bekezdésében, 29. § (4) bekezdésében,
III. Fejezet 4. Címének megjelölésében, 36. § (1)–(3) be-
kezdésében, III. Fejezet 7. Címének megjelölésében, 40. §
(1) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében, 41. §
(1)–(4) bekezdésében, III. Fejezet 9. Címének megjelölé-
sében, 43. § (1) bekezdésében, 47. § (5) bekezdésében,
48. § (2) bekezdésében, 48. § (5) bekezdésében, 50. §
(3) bekezdésében, 52/A. §-ában, 52/A. § c) pontjában,
80. § (1) bekezdés e) pontjában, 86. § (1) bekezdésében,
86. § (2) bekezdés g) pontjában, 89. § (4)–(5) bekezdésé-
ben, 90. § (1) és (3) bekezdésében, 91. § (1) bekezdésében,
93. §-ában, 94. § (1), (3)–(4) és (9) bekezdésében, 95. §
(6) bekezdésében, 96. § (4) bekezdésében, 97. §-ában,
98. §-ában, 99. § (1) és (2) bekezdésében, 100. §
(2)–(4) bekezdésében, 101. § (1) és (2) bekezdésében,
102. § (1) bekezdés b) pontjában, 102. § (4) bekezdés
a) pontjában, 102. § (5) bekezdésében, 107. § (2) bekezdé-
sében, 108. § (3) bekezdésében, 111. §-ában, 112. § (1) be-
kezdésében, 112. § (4) bekezdés b) pontjában, 112/A. §
(1), (2) és (4) bekezdésében, 113. § (2) bekezdésében,
114. § (1) bekezdés a) pontjában, 114. § (2) és (4) bekezdé-
sében, 114. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, 129. §
(1)–(3) és (5) bekezdésében, 130. § (2) bekezdésében,
132. § (4) bekezdésében, 133. § (2)–(4) bekezdésében,
135. § (1) és (2) bekezdésében, X. Fejezet 2. Címében,
136. § (1) és (2) bekezdésében, 136/A. § (1) és (2) bekez-
désében, 136/A. § (2) bekezdés a) pontjában, 148. § (4) be-
kezdésében, 149. § (1) bekezdésében, 163. § (1) bekezdés
c) pontjában és 163. § (2) bekezdésében a „Testület” szö-
vegrész helyébe a „Médiatanács” szöveg,

7. 22. § (3) bekezdésében, 47. § (1) és (4) bekezdésében,
51. § (2) és (3) bekezdésében, 90. § (6) bekezdésében,
95. § (5) bekezdésében, 99. § (3) bekezdésében, 100. §
(1) bekezdésében, 112/A. § (3) bekezdésében, 114. §
(2) bekezdés e) pontjában, 130. § (1) bekezdésében, 136. §
(3) bekezdésében a „Testület” szövegrészek helyébe
a „Médiatanács” szöveg,

8. 27. § (2) bekezdésében és 86. § (2) bekezdés g) pont-
jában a „Testülettel” szövegrész helyébe a „Médiata-
náccsal” szöveg,

9. 40. § (3) bekezdésében a „testület” szövegrész helyé-
be a „Médiatanács” szöveg,

10. 47. § (4) bekezdésében a „Testületet” szövegrészek
helyébe a „Médiatanácsot” szöveg,

11. 99. § (5) bekezdésében a „Testületet” szövegrész
helyébe a „Médiatanácsot” szöveg,11. 48. § (4) bekezdé-
sében a „Testület irodája” szövegrész helyébe a „Hivatal”
szöveg,

12. 51. § (1) bekezdésében, 93. §-ában, 107. § (1) bekez-
désében és 109. § (2) bekezdésében a „Testülethez” szö-
vegrész helyébe a „Médiatanácshoz” szöveg,

13. 80. § (1) bekezdés e) pontjában, 94. § (1) és (3) be-
kezdésében, 102. § (1) bekezdés b) pontjában, 102. § (2) és
(3) bekezdésében, 114. § (2) bekezdésében, 133. § (4) és
(5) bekezdésében a „Nemzeti Hírközlési Hatóság” szöveg-
rész helyébe a „Hatóság” szöveg,
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14. 86. § (2) bekezdés i) pontjában a „Nemzeti Hírköz-
lési Hatósággal” szövegrész helyébe a „Hatósággal” szö-
veg,

15. 89. § (1) bekezdésében, 108. § (2) bekezdésében,
113. § (1) bekezdésében és 132. § (2) bekezdésében
a „Testületnek” szövegrész helyébe a „Médiatanácsnak”
szöveg,

16. 94. § (8) bekezdésében a „Testület irodájában” szö-
vegrész helyébe a „Hivatalban” szöveg,

17. 131. § (3) bekezdésében az „a Mûsorszolgáltatási
Alapot” szövegrész helyébe az „az Alapot” szöveg

lép.
(3) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi

I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2007. évi LXVII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában és
a 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Országos
Rádió és Televízió Testület” szövegrész helyébe az „a

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa”
szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az Rttv. 35. § (6) bekezdése, 38. §-a,
42. §-a, 46. §-a, XI . fejezet 2–6. Címének megjelölése,
140. §-a, 141. (1), (2), (4) és (6)–(9) bekezdése,
142–147. §-a, 161. §-a.

(5) Hatályát veszti a Dtv. 47. § (3)–(4) bekezdése.
(6) Hatályát veszti a mûsorterjesztés és digitális átállás

szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény, valamint
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
módosításáról szóló 2007. évi CLIV. törvény.

(7) Hatályát veszti az Országos Rádió és Televízió Tes-
tület tagjai megbízatása megszûnésének egyes kérdéseirõl
szóló 2008. évi XI. törvény

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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1. számú melléklet a 2010. évi LXXXII. törvényhez
„1. számú melléklet a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényhez

A Médiatanács elnöke és tagja hivatalba lépése alkalmával az Országgyûlés elnöke elõtt az alábbi szövegû esküt teszi:
„Én ................................................. esküszöm, hogy a Médiatanács tagjaként (elnökeként) az Alkotmányt és a törvé-

nyeket megtartom, megbízatásomhoz híven, a szólás- és a sajtószabadság érvényesítésére törekszem. Feladataimat rész-
rehajlástól mentesen fogom ellátni. (Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint) Isten engem úgy segéljen!””

2. számú melléklet a 2010. évi LXXXII. törvényhez
„2. számú melléklet a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényhez

A Közszolgálati Testületbe az alábbi Jelölõ Szervezetek delegálhatnak tagot az alábbiakban meghatározottak szerint:
1. Jelölõ Szervezetek:
a) Magyar Tudományos Akadémia
b) Magyar Katolikus Egyház
c) Magyarországi Református Egyház
d) Magyarországi Evangélikus Egyház
e) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
f) Magyar Olimpiai Bizottság
g) Magyar Rektori Konferencia
h) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
i) a Magyar Köztársaság települési önkormányzatainak szövetségei, illetve szervezetei
j) a Magyar Köztársaság által elismert nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzati szervezetei
k) a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban bejegyzett magyar kulturális szervezetek
l) a családok érdekeit védõ és képviselõ, Magyarországon bejegyzett érdekvédelmi szervezetek
m) a fogyatékos személyek Magyarországon bejegyzett érdekvédelmi szervezetei
n) a Magyarországon bejegyzett kulturális szervezetek
2. Az a)–h) pontok alatti szervezetek egy-egy fõt delegálhatnak.
3. Az i)–n) pontok alatti szervezetek abban az esetben vehetnek részt a delegálásban, ha a jelölés elõtt legkésõbb

30 nappal regisztráltatták magukat a Médiatanácsnál.
4. Az i)–n) pontok alatti szervezetek egy-egy fõt delegálhatnak oly módon, hogy egyazon pont alatt megjelölt szerve-

zetek mindösszesen egy fõt delegálhatnak. Az egyazon pont alatt megjelölt, illetve a 3. pont alapján regisztrált szerveze-
tek egymással megállapodhatnak a delegált személyt illetõen. Amennyiben ilyen megállapodás nem születik, a Médiata-
nács sorsolással dönti el, hogy melyik szervezet jelöltje delegálható.”



KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

I.

A Veszprém 103,1 MHz, Zalaegerszeg 95,1 MHz, Zalaegerszeg 95,8 MHz, Békéscsaba 98,4 MHz, Székesfehérvár
103,8 MHz, Szombathely 97,7 MHz, Tihany 105,7 MHz, Törökbálint 97,6 MHz, Hatvan 97,4 MHz, Százhalom-
batta 88,4 MHz + Zsámbék 88,4 MHz, Mosonmagyaróvár 99,7 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Sárvár 95,2 MHz,
Mór 92,9 MHz, Keszthely 93,4 MHz, Pápa 90,8 MHz, Zalaegerszeg 88,3 MHz ún. „talált” rádiós mûsor-szolgálta-
tási jogosultságokra beérkezett pályázati ajánlatok

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 102. § (5) bekezdése
alapján az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi június 29-i, 18. számában Pályázati Felhívást tett közzé Veszprém
103,1 MHz, Zalaegerszeg 95,1 MHz, Zalaegerszeg 95,8 MHz, Békéscsaba 98,4 MHz, Székesfehérvár 103,8 MHz,
Szombathely 97,7 MHz, Tihany 105,7MHz, Törökbálint 97,6 MHz, Hatvan 97,4 MHz, Százhalombatta 88,4 MHz +
Zsámbék 88,4 MHz, Mosonmagyaróvár 99,7 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Sárvár 95,2 MHz, Mór 92,9 MHz, Keszthely
93,4 MHz, Pápa 90,8 MHz, Zalaegerszeg 88,3 MHz ún. „talált” rádiós mûsor-szolgáltatási jogosultságok hasznosítására.

A beadási határnapon, 2010. július 29-én a Pályázati Felhívás 1/A számú melléklete szerinti jogosultságokra a következõ
pályázók nyújtottak be Pályázati Ajánlatokat.

1. Az 1. sorszámú Veszprém 103,1 MHz jogosultságra négy Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Aján-
latot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Veszprém Rádió Kft. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. kereskedelmi
2. Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 82–84. kereskedelmi
3. Szamba Rádió Konzorcium 7624 Pécs, Bálicsi út 3/A fszt. 1. kereskedelmi
4. Rádió Jam Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Csillag u. 1. kereskedelmi

2. A 2. sorszámú Zalaegerszeg 95,1 MHz jogosultságra kettõ Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati
Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft. 1016 Budapest, Mészáros u. 58/B kereskedelmi
2. Helikon Rádió Mûsorszolgáltató Kft. 8360 Keszthely, Rákóczi tér 20. kereskedelmi
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HATÁROZAT

A Kormány 1167/2010. (VIII. 6.) Korm. határozata
a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

beolvadásáról szóló miniszteri határozat
közzétételének határidejérõl

1. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert,
hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodá-

sáról szóló 2008. évi CV. törvény 13. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen, az ott meghatározott határidõ-
tõl eltérõen, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
beolvadásáról szóló határozatát haladéktalanul tegye
közzé.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatály-
ba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes



3. A 3. sorszámú Zalaegerszeg 95,8 MHz jogosultságra egy Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Aján-
latot benyújtott Pályázó adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Rádió Zala Egyszemélyes Kft. 8800 Nagykanizsa, Kaposvári út 24. kereskedelmi

4. A 4. sorszámú Békéscsaba 98,4 MHz jogosultságra kettõ Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Aján-
latot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Hangforrás Mûsorkészítõ és Reklám-
gyártó Kft.

3530 Miskolc, Kisavas alsósor 22. kereskedelmi

2. Telekom Híradástechnikai és Szolgáltató
Kft.

6725 Szeged, Kisfaludy u. 18. kereskedelmi

5. Az 5. sorszámú Székesfehérvár 103,8 MHz jogosultságra három Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályáza-
ti Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Hold Reklám Bt. 2500 Esztergom, Kápolna u. 15. kereskedelmi
2. Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 82–84. kereskedelmi
3. Rádió Jam Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft.
8200 Veszprém, Csillag u. 1. kereskedelmi

6. A 6. sorszámú Szombathely 97,7 MHz jogosultságra három Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati
Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Szamba Rádió Konzorcium 7624 Pécs, Bálicsi út 3/A fszt. 1. kereskedelmi
2. Rádió West Konzorcium 9700 Szombathely, Luna u. 2. kereskedelmi
3. Rádió Jam Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft.
8200 Veszprém, Csillag u. 1. kereskedelmi

7. A 7. sorszámú Tihany 105,7 MHz jogosultságra kettõ Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot
benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Echo Penisola Kft. 2030 Érd, Homoród u. 12. kereskedelmi
2. Life Essence Egészségcentrum és Ta-

nácsadó Kft.
1119 Budapest, Csurgói út 22–32. C
IV/64.

kereskedelmi

8. A 8. sorszámú Törökbálint 97,6 MHz jogosultságra három Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati
Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Rádió Média Távközlési Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Jolán út 38. kereskedelmi
2. Hello Média Kft. 2440 Százhalombatta, Ifjúság u. 7. kereskedelmi
3. Szamba Rádió Konzorcium 7624 Pécs, Bálicsi út 3/A fszt. 1. kereskedelmi
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9. A 9. sorszámú Hatvan 97,4 MHz jogosultságra három Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot
benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Mátra Centrum Kft. 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. kereskedelmi
2. Oké Rádió Kft. 3035 Gyöngyöspata, Iskola út 11. kereskedelmi
3. Szamba Rádió Konzorcium 7624 Pécs, Bálicsi út 3/A fszt. 1. kereskedelmi

10. A 10. sorszámú Százhalombatta 88,4 MHz + Zsámbék 88,4 MHz jogosultságra kettõ Pályázati Ajánlat érkezett. A
jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Rádió Média Távközlési Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Jolán út 38. kereskedelmi
2. Hello Média Kft. 2440 Százhalombatta, Ifjúság u. 7. kereskedelmi

11. A 11. sorszámú Mosonmagyaróvár 99,7 MHz jogosultságra kettõ Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pá-
lyázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Flexum Média Kft. 9023 Gyõr, Magyar u. 9. kereskedelmi
2. Hold Reklám Bt. 2500 Esztergom, Kápolna u. 15. kereskedelmi

12. A 12. sorszámú Celldömölk 92,5 MHz jogosultságra három Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati
Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllõi út 102. közmûsor-szolgáltató
2. Mária Rádió Frekvencia Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 7. közmûsor-szolgáltató
3. Györéné Losonc Andrea egyéni vállalkozó 9500 Celldömölk, Kinizsi utca 19. közmûsor-szolgáltató

13. A 13. sorszámú Sárvár 95,2 MHz jogosultságra három Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánla-
tot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllõi út 102. közmûsor-szolgáltató
2. Mária Rádió Frekvencia Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 7. közmûsor-szolgáltató
3. Nyugat Rádió Kulturális Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hefele M. utca 2. közmûsor-szolgáltató

14. A 14. sorszámú Mór 92,9 MHz jogosultságra kettõ Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot
benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllõi út 102. közmûsor-szolgáltató
2. Mária Rádió Frekvencia Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 7. közmûsor-szolgáltató
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15. A 15. sorszámú Keszthely 93,4 MHz jogosultságra kettõ Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Aján-
latot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllõi út 102. közmûsor-szolgáltató
2. Mária Rádió Frekvencia Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 7. közmûsor-szolgáltató

16. A 16. sorszámú Pápa 90,8 MHz jogosultságra kettõ Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot
benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllõi út 102. közmûsor-szolgáltató
2. Mária Rádió Frekvencia Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 7. közmûsor-szolgáltató

17. A 17. sorszámú Zalaegerszeg 88,3 MHz jogosultságra három Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati
Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllõi út 102. közmûsor-szolgáltató
2. Mária Rádió Frekvencia Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 7. közmûsor-szolgáltató
3. Partner Rádió Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 1–5. közmûsor-szolgáltató

Budapest, 2010. július 29.

Dr. Boros Márta s. k.,
mb. fõigazgató

Országos Rádió és Televízió Testület

II.

A Püspökladány 91,8 MHz helyi rádiós mûsor-szolgáltatási jogosultságra beérkezett pályázati ajánlat

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdésé-
nek a) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi június 29-i, 18. számában Pályázati Felhívást tett közzé
Püspökladány 91,8 MHz helyi rádiós mûsor-szolgáltatási jogosultság hasznosítására.
A beadási határnapon, 2010. július 29-én a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 1. sorszámú Püspökladány
91,8 MHz jogosultságra egy Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázó adatai a
következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege

1. Sárrét FM Konzorcium 4150 Püspökladány, Radnóti u. 12. nem nyereségérdekelt

Budapest, 2010. július 29.

Dr. Boros Márta s. k.,
mb. fõigazgató

Országos Rádió és Televízió Testület
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Pályázati felhívás
a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversenyre

A Szegedi Mûszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképzõ Iskola Gábor Dénes Tagintézménye a
2010/2011-es tanévre is meghirdeti az Oktatási és Kulturális Közlönyben – a Gábor Dénes Országos Számítástechnikai
Emlékversenyt magyarországi és határon túli általános és középiskolai tanulók számára. A versenyt három fordulóban
rendezzük meg. Az elsõ (levelezõ) fordulóból a legjobb dolgozatokat beadott versenyzõk jutnak a második (iskolai)
megmérettetésre, ahonnan a legjobbak jutnak tovább a harmadik fordulóba, a döntõbe.

Alkalmazói kategória

I. korcsoport: az általános iskolák 7–8. évfolyamának tanulói
II. korcsoport: a középiskolák 9–10. évfolyamának tanulói
III. korcsoport: a középiskola 11–12. évfolyamának tanulói
(A nyelvi elõkészítõ osztályok esetén a 11. évfolyamos tanulók a II. korcsoportba, a 13. évfolyamos tanulók a III. korcso-
portba tartoznak.)

A kategória követelményei
Operációs rendszerek, fájlkezelés, hálózatok, Windows, MS Office, Access (a feladatok megoldását más programok fel-
használásával is elfogadjuk) programrendszerek ismerete, aktív használata.

Szükséges ismeretek
I. korcsoport: fájlkezelés, hardver-szoftver elmélet, tömörítés, szövegszerkesztés (betû, bekezdés, szakasz, oldalformá-
zás, objektumok beszúrása, táblázatok), táblázatkezelés (képletek, egyszerû függvények használata, diagramkészítés,
formázások), rajzolóprogram használata, Internet használata.
II. korcsoport (I. korcsoport anyaga +): szövegszerkesztés (körlevél feltétellel, hasábok, szövegdoboz használata), táblá-
zatkezelés (összetett függvények használata, függvények egymásba ágyazása, diagramok formázása, adatbázis-kezelés),
kapcsolat a szoftverek között, levelezés, honlapkészítés, rajzok és képek szerkesztése.
III. korcsoport (II. korcsoport anyaga +): adatbázis-kezelés (többtáblás adatbázis létrehozása, ûrlap, segédûrlap, objektu-
mok használata, parancsgombok használata, menüvezérlés, mûveletek, függvények használata), alkalmazások kapcso-
lata (pl. körlevél készítése adattábla segítségével).

Programozói kategória

Általános:
I. korcsoport: a 7–8–9. évfolyam tanulói
II. korcsoport: a 10–11–12. évfolyam tanulói
(A nyelvi elõkészítõ osztályok esetén a 120. évfolyamos tanulók az I. korcsoportba, a 13. évfolyamos tanulók a II. kor-
csoportba tartoznak.)

WEB-programozás: az általános és középiskola tanulói.

Szükséges ismeretek: algoritmusok elemzése és készítése, programok elemzése és készítése, rekurzió, visszalépéses al-
goritmusok ismerete, használata.

Általános:
I. korcsoport: ciklusok, feltételes utasítások, típusok (egyszerû és összetett), fájlkezelés, egyszerûbb függvények, eljárá-
sok készítése, grafikus képernyõ kezelése, valamint a korcsoportnak megfelelõ matematikai ismeretek.
II. korcsoport: a IV. generációs programnyelvek használata, objektumorientált programozás, bonyolultabb algoritmu-
sok, fizikai és matematikai ismeretek, rendezési, keresési algoritmusok, rekurzió, visszalépési algoritmus.

WEB-programozás: MySQL, PHP, Java (szeptember 15-tõl a Homa page: www.gdszeged.hu mintafeladata alapján).
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Felhasználható szoftverek: MS Windows XP + MS Office 2003, UBUNTU 9.04 + Open Office
– Adobe Photoshop
– Ginp
– Irodai programcsomag részét képezõ képszerkesztõ
– Frontpage
– Dreamweaver
– NVU
– FreePascal
– Turbo Pascal 7.0
– MS Visual Studio 2005
– Borland Delphi 7
– GCC 3.2

Különleges szoftverigények esetén e-mailben kérünk jelzést, amelyet elbírálás után visszaigazolunk.

Az iskoláktól mindhárom korcsoportban 2010. október 22-ig (péntek) várjuk a jelentkezéseket a következõ cím-
re: Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny, 6724 Szeged, Mars tér 14. A jelentkezéseket ajánlottan kérjük
postázni.

A verseny részvételi díjas, diákonként és kategóriánként 3000 Ft. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik hiva-
talossá, melyet a következõ számlaszámra kell befizetni: Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00119351-05700002 vagy pos-
tai nyomtatványon feladni (a 769020-348/001. számú kód feltüntetésével).

A fordulók idõpontjai
Az elsõ forduló otthoni munkát igényel. Minden versenyzõ 2010. november 26-ig kap egy feladatsort, amelyet 2010. de-
cember 21-ig be kell küldeni a már megadott címre. A feladatlapok sokszorosítását és az iskolába való eljuttatását vállal-
juk. A feladatsorok kiosztásáról az iskolának kell gondoskodnia.
A második (iskolai) forduló 2011. február 17-én (csütörtök) 14–17 óráig lesz. Az iskolák meghatározott számú feladat-
sort kapnak, amelyek elméleti és gyakorlati feladatokat tartalmaznak. Minden iskola önállóan szervezze meg a forduló
lebonyolítását.
A harmadik forduló 2011. április 8-án (péntek) 9–12 óráig a Szegedi Mûszaki és Környezetvédelmi Középiskola és
Szakképzõ Iskola Gábor Dénes Tagintézményében lesz. A döntõbe egy vagy két összetettebb programot, feladatot kell
megoldani.

Eredményhirdetés: 2011. június 3-án 10 óra.

Díjazás kategóriánként és korcsoportonként:
– a döntõbe jutott versenyzõk oklevelet kapnak,
– az elsõ 6-6 fõ az oklevél mellett tárgyjutalomban is részesül, amelyet az ünnepélyes eredményhirdetésen adunk át.

A versennyel kapcsolatos minden tudnivalót, tájékoztatót az iskola címére a versenyért felelõs nevére küldjenek el.
A verseny felelõse: Czapár Péter, e-mail: czp@gdszeged.hu

Ábrahám Ferenc s. k.,
tagintézmény-igazgató
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GÁBOR DÉNES SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EMLÉKVERSENY
2010/2011.

JELENTKEZÉSI LAP

Név:.....................................................................................................................................................................................

Korcsoport:

I. korcsoport II. korcsoport III. korcsoport

Kategória:

Alkalmazói kategória:

Programozói kategória:

Programozási nyelvek: .....................................................................................................................................................

Iskola neve: .......................................................................................................................................................................

Iskola címe:

megye: ............................................................................................................................................................................

irányítószám: helység: ...............................................................................................................................

utca: ................................................................................................................................... házszám: ...........................

Felkészítõ tanár neve: .......................................................................................................................................................

A részvételi díj fizetésének módja: átutalás csekk

(A nevezési díj befizetését/átutalását igazolni kell a jelentkezéssel együtt!
A nevezés a befizetés igazolása nélkül érvénytelen!)

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény fõtitkári munkakörének 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.

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
fõtitkári munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
– a fõiskola jogszerû mûködésének felügyelete,
– a fõiskola szabályzatainak, utasításainak elkészítése, karbantartása,
– a fõiskolai testületek jogszerû mûködésével kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény képviselete harmadik személyek és szervezetek felé,
– döntések elõkészítése, összefoglalók, elõterjesztések készítése a rektor számára,
– az intézményi adminisztráció és tanulmányi igazgatás általános felügyelete,
– az elektronikus tanulmányi ügyintézés feltételeinek biztosítása,
– a felvételi eljárás központi adminisztratív teendõinek ellátása, valamint
– a rektor által kijelölt célfeladatok elvégzése.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– jogász szakirányú egyetemi végzettség,
– jogi végzettséget igénylõ munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlat,
– felsõoktatási intézményben jogi-igazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat elõny.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– a képzettséget tanúsító okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézményi szabályzatok-
ban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat a rektornak címezve, postai úton kell eljuttatni a fõiskola címére –
1145 Budapest, Columbus u. 87–89.
A pályázatok beadási határideje: 2010. szeptember 3.
A pályázatok 2010. szeptember 25-ig kerülnek elbírálásra.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére1

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, 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
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

2706 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 27. szám

1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



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

Egyéb vezetõ

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

1 2 3 4

József Attila Gimnázi-
um, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3600 Ózd,
Bem út 14.
Telefon: (48) 471-746
Fax: (48) 472-748
e-mail: suli@jozse-
fa-ozd.sulinet.hu

Intézményegység-
vezetõ
(magasabb vezetõ)
A vezetõi megbízás ha-
tározott idõre, 5 évig
szól.

Fõiskola, zenetanár,
alapfokú mûvészetok-
tatási intézményben
végzett zeneoktatás,
legalább 5 év feletti
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefoly-
tatása.

ÁEI: 2010. okt. 1.
Pbhi: 2010. szept. 1.
Pehi: 2010. szept. 30.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: b., om.
Pc: Tuza Ottó igazgató
A részletes pályázati kiírás a
KSzK honlapján is megtalálható.

Pályázati felhívás
pedagógus álláshelyek betöltésére1

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, 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)
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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

Rosti Pál Gimnázium,
Általános és Szak-
képzõ Iskola
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla tér 2–4.
E-mail: posta@ros-
ti.sulinet.hu

Matematika–technika,
matematika–mûszaki
tanár
vagy matemati-
ka–ének-zene általános
iskolai tanár.
Határozott idejû, 2010.
augusztus 23.–2011.
augusztus 22-ig tartó
jogviszony.
Lf: matematika,
ének-zene oktatása.

Felsõfokú iskolai v., fel-
használói szintû MS
Windows NT/2000XP,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: ének-zene
szakos v.

Ill: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. aug. 18.
Pehi: 2010. aug. 19.
A pályázatot postai úton vagy
elektronikus formában kell be-
nyújtani.
Csatolandó: b., részletes szak-
mai ön., om., nyilatkozat, mely-
ben a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.

Sándor Frigyes Zene-
iskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla u. 6/A

Csellótanár
(félállás)

zongoratanár
(félállás)

Fõiskolai v.

fõiskolai v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Ill: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. aug. 28.
f: Balogh Zoltán András
igazgató
Tel./fax: (25) 412-520

Szterényi József
Szakközépiskola és
Szakiskola

Angoltanár
Pest megye,
2200 Monor,
Ipar u. 2.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jog-
viszony.
Lf: szakközépiskolai és
szakiskolai tanítás,
érettségi és szakmai
vizsgákra felkészítés.

Egyetem, angol–bármely
szak

ÁEI: 2010. szept. 1.
Teljes munkaidõ.
Ill: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. aug. 25.
Pehi: 2010. aug. 27.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
893/2010., valamint a munkakör
megnevezését: „Angoltanár”
vagy elektronikus úton
Hangyásné Farkas Ágnes
részére a hfa@citromail.hu
e-mail címen keresztül.
Csatolandó: b., diploma, ön.
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Pc: Szterényi József Szakközép-
iskola és Szakiskola
2200 Monor,
Ipar u. 2.
f: Hangyásné Farkas Ágnes
Telefon: (20) 527-3223
www.szterenyi.hu

Kertvárosi ÁMK
Bolyai János Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Hadsereg u. 40/A
Telefon: (34) 311-772
Fax: (34) 309-035

Történelem szakos
tanár

Fõiskolai v. Ill: a Kjt. szerint.
Pbhi: a közzétételtõl számított
15 napon belül.
Pehi: a Pbhi-t követõ 15 napon
belül.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.
Pc: Mózes Gáborné igazgató

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

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 adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illet-
ve 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 pályázatnak 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
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szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

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

1 2 3 4

Magyar Nemzeti
Galéria

Fõmuzeológus
(fõosztályvezetõi beso-
rolásban)
Magyar Nemzeti Galé-
ria, Budavári Palota
A–B–C–D épület,
1014 Budapest,
Szent György tér 2.
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti
jogviszony.
Fontosabb feladatok: a
Jelenkori Gyûjtemény
vezetõjeként szervezi és
irányítja a vezetésére bí-
zott gyûjteménnyel kap-
csolatos valamennyi
muzeológiai feladatot:
munkatársai útján gon-
doskodik a gyûjtemény
gyarapításáról, leltározá-
sáról, rendszeres ellenõr-
zésérõl (revíziójáról és
állapotfelmérésérõl), tu-
dományos feldolgozásá-
ról és eredményeinek
állandó és idõszaki kiál-
lításokon, valamint szak-
mai publikációkon
keresztül történõ közzé-
tételérõl. Az Önálló Res-
taurátor Osztály
vezetõjével és munkatár-
saival szorosan együtt-
mûködve gondoskodik a
gyûjtemény tervszerû
karbantartásáról, konzer-
válásáról, restaurálásáról.
A Jelenkori Gyûjtemény
vezetõje a Vezetõi Kol-
légium tagja. Közvetlen
felettese a gyûjteményi
igazgató.

Szfv. (mûvészettörté-
nész) tt., nyelvtudás
(angol, német), legalább
5 év múzeumi gyakorlat,
legalább 3 év vgy., bün-
tetlen elõélet.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: a Kjt., az intézmény kollek-
tív szerzõdése, valamint a felek
közötti megállapodás rendelke-
zései szerint.
Pbhi: 2010. okt. 25.
Pehi: 2010. nov. 12.
Kérjük a pályázaton feltüntetni
a KSzK honlapján feltüntetett
azonosító számot, illetve a mun-
kakör megnevezését: „Fõosz-
tályvezetõ-fõmuzeológus”.
Csatolandó: részletes ön. az ed-
digi szakmai tevékenység ismer-
tetésével, a gyûjtemény szakmai
mûködtetésével, szervezetével
kapcsolatos koncepció, publiká-
ciós jegyzék, om., alkalmazás
esetén b.
Pc: Magyar Nemzeti Galéria,
Humánpolitikai részleg,
1250 Budapest, Pf. 31 vagy
elektronikus úton Földes Mária
részére a foldes.maria@mng.hu
címre.
f: Magyar Nemzeti Galéria
Humánpolitikai részlege
Földes Mária osztályvezetõ
Tel.: (20) 439-7305 vagy
foldes.maria@mng.hu
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1 2 3 4

Fõmuzeológus
(fõosztályvezetõi beso-
rolásban)
Magyar Nemzeti Galé-
ria, Budavári Palota
A–B–C–D épület,
1014 Budapest,
Szent György tér 2.
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszony.
Fontosabb feladatok: A
XIX–XX. századi gyûj-
temények vezetõjeként
egyúttal a Festészeti
Osztály irányítója is, te-
hát õ szervezi és irá-
nyítja az osztály
valamennyi muzeoló-
giai feladatát. A többi
gyûjteményi osztály
(Grafikai Osztály, Szo-
bor Osztály és Éremtár)
vezetõi és az osztályok
munkatársai útján gon-
doskodik a gyûjtemé-
nyek gyarapításáról,
leltározásáról, rendsze-
res ellenõrzésérõl (reví-
ziójáról és állapot-
felmérésérõl), tudomá-
nyos feldolgozásáról és
eredményeinek állandó
és idõszaki kiállításo-
kon, valamint szakmai
publikációkban meg-
nyilvánuló közzé-
tételérõl.
Az Önálló Restaurátor
Osztály vezetõjével és
munkatársaival szoro-
san együttmûködve
gondoskodik a gyûjte-
mények tervszerû kar-
bantartásáról,
konzerválásáról, restau-
rálásáról. A XIX–XX.
századi gyûjtemények
vezetõje a Vezetõi Kol-
légium tagja. Közvetlen
felettese a gyûjteményi
igazgató.

Szfv. (mûvészettörté-
nész) tt., nyelvtudás (an-
gol, német), legalább 5
év múzeumi gyakorlat,
legalább 3 év vgy., bün-
tetlen elõélet.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: a Kjt., az intézmény kollek-
tív szerzõdése, valamint a felek
közötti megállapodás rendelke-
zései szerint.
Pbhi: 2010. okt. 25.
Pehi: 2010. nov. 12.
Kérjük a pályázaton feltüntetni
a KSzK honlapján feltüntetett
azonosító számot, illetve a mun-
kakör megnevezését: „Fõosz-
tályvezetõ-fõmuzeológus”.
Csatolandó: részletes ön. az ed-
digi szakmai tevékenység ismer-
tetésével, a gyûjtemény szakmai
mûködtetésével, szervezetével
kapcsolatos koncepció, publiká-
ciós jegyzék, om., alkalmazás
esetén b.
Pc: Magyar Nemzeti Galéria,
Humánpolitikai részleg,
1250 Budapest, Pf. 31 vagy
elektronikus úton Földes Mária
részére a foldes.maria@mng.hu
címre.
f: Magyar Nemzeti Galéria
Humánpolitikai részlege
Földes Mária osztályvezetõ
Tel.: (20) 439-7305 vagy
foldes.maria@mng.hu
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Kommunikációs
igazgató
(fõosztályvezetõi beso-
rolásban)
Magyar Nemzeti Galé-
ria, Budavári Palota
A–B–C–D épület,
1014 Budapest,
Szent György tér 2.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Fontosabb feladatok: az
intézmény kommuniká-
ciós és marketing-kom-
munikációs
tevékenységének teljes
körû stratégiai tervezé-
se, kivitelezése, ellen-
õrzése és értékelés.
Éves marketing- és
kommunikációs terv
készítése. A múzeum
marketing-kommuniká-
ciós megjelenéseinek
tervezése, terveztetése,
kiviteleztetése és ellen-
õrzése.
Médiatámogatási tár-
gyalások elõkészítése
és lebonyolítása. PR
kommunikációs tevé-
kenység folytatása. A
múzeum honlapjának
mûködtetése, a tarta-
lomszolgáltatás állandó
bõvítése és frissítése.
Gondoskodik az intéz-
mény egyéb részlegei
segítségével a közérde-
kû adatok kezelésével
és közzétételével kap-
csolatos teendõk ellátá-
sáról az intézmény
honlapján és a jogsza-
bályban elõírt további
fórumokon. A Kommu-
nikációs Igazgatóság
vezetõje a Vezetõi Kol-
légium tagja, közvetlen
felettese a fõigazgató.

Felsõfokú bölcsész v.,
tárgyalóképes nyelvtudás
(angol vagy német), leg-
alább 3 év vgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: múzeumban, költ-
ségvetési kulturális intéz-
ményben szerzett szgy.,
kommunikációs vagy
mûvészettörténész v.,
múzeumi szakterületen
indított szakirányú kép-
zésben való részvétel.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: a Kjt., az intézmény kollek-
tív szerzõdése, valamint a felek
közötti megállapodás rendelke-
zései szerint.
Pbhi: 2010. okt. 25.
Pehi: 2010. nov. 12.
Kérjük a pályázaton feltüntetni
a KSzK honlapján feltüntetett
azonosító számot, illetve a mun-
kakör megnevezését: „Kommu-
nikációs igazgató
(fõosztályvezetõ)”.
Csatolandó: részletes ön. az ed-
digi szakmai tevékenység ismer-
tetésével, az igazgatóság
szakmai mûködtetésével, szer-
vezetével kapcsolatos koncep-
ció, om., alkalmazás esetén b.
Pc: Magyar Nemzeti Galéria,
Humánpolitikai részleg,
1250 Budapest, Pf. 31 vagy
elektronikus úton Földes Mária
részére a foldes.maria@mng.hu
címre.
f: Magyar Nemzeti Galéria
Humánpolitikai részlege
Földes Mária osztályvezetõ
Tel.: (20) 439-7305 vagy
foldes.maria@mng.hu
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

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.

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata:
– a kar képviselete,
– a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenõrzése,
– gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel,
– az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos tevékenységének továbbfejlesztése,
– a kar szakmai-közéleti és nemzetközi tevékenységének irányítása,
– a felsõoktatási törvényben, egyéb jogszabályokban, valamint az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában fog-
lalt vagy az egyetem rektora által meghatározott további feladatok ellátása,
– a kar pályázati tevékenységének felügyelete.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– jogász egyetemi végzettség,
– ismertség a kar képzéséhez tartozó hazai és nemzetközi tudományos körökben, elismertség felsõoktatási és/vagy szak-
mai fórumokon,
– vezetõi gyakorlat,
– alkalmasság a kar oktatási, tudományos, igazgatási, gazdálkodási, humánpolitikai tevékenységének irányítására,
– van koncepciója a kar oktatási, tudományos tevékenységének fejlesztésére, korszerûsítésére,
– vállalja, hogy teljes munkaidõs, fõállású munkaviszonyt létesít az egyetemmel és az oktatói nyilatkozatában [2005. évi
CXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdésében foglaltak szerint] az egyetemet jelöli meg, mint a tudományos célú támogatás
kedvezményezettjét,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában elfogadott szellemiség elfogadása.

A dékáni megbízásra pályázathatnak tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok és egyetemi docensek.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, a pályázó beosztását, munkaköri besorolását,
– a pályázó eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a pályázónak a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait,
– a pályázó egyházi kötõdésének bemutatását.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratokat vagy azok hiteles máso-
latát,
– tudományos publikációk jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített tisztségek viselõi, testületek, bizottságok, illetve ezek tagjai megismerhetik,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy a megbízatás elnyerése esetén teljes munkaidõs, fõállású munkavi-
szonyt létesít az egyetemmel és az oktatói nyilatkozatában [2005. évi CXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdésében foglal-
tak szerint] az egyetemet jelöli meg, mint a tudományos célú támogatás kedvezményezettjét,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot három példányban kell benyújtani a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatalába (1091 Buda-
pest, Kálvin tér 9.).
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15. napig.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül.
A megbízás határozott idõre, de legfeljebb 4 évre szól, és várható kezdete 2010. november 1.

Prof. dr. Balla Péter s. k.,
rektori teendõkkel megbízott rektorhelyettes

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI KAR
Ének-zene Tanszékére
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A megbízás 2010. november 1-jétõl határozatlan idõre szól.

A kinevezendõ oktató feladata:
– alap- és mesterképzés keretében szolfézs-zeneelmélet, hangszeres elõadói gyakorlat, zongora-hangszerjáték tantár-
gyak oktatása,
– az oktatott tantárgyakból elõadások, szemináriumok tartása, vizsgáztatás, szükség esetén vizsgabizottság vezetése és
megbízás alapján részvétel a záróvizsga-bizottságban,
– szakdolgozatok vezetésében való részvétel,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– részvétel a tanszéken folyó oktatási és kutatási feladatokban, pályázatokban,
– részvétel a tanszéken folyó oktatásfejlesztõ munkában, jegyzetek, kiadványok szerkesztésében,
– aktív részvétel a fõiskolai, a kari, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben és szakmai rendezvényeken.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori fokozat (DLA),
– doktori fokozat szerzésétõl számított legalább három év szakmai gyakorlat,
– legalább nyolcéves eredményes felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– megfelelõ publikációs tevékenység,
– hazai és nemzetközi elõadói gyakorlat,
– rendelkezik hazai és nemzetközi zenei konferenciák, versenyek tapasztalataival,
– szakmai szervezetekben való aktív közremûködés,
– magyar vagy idegen nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló önálló vagy társszerzõkkel megírt publikációk
és/vagy önállóan vagy társszerzõvel hazai tudományos konferenciákon megtartott elõadás(ok).

A pályázathoz csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat beadási határideje: a KSZK honlapján való megjelenéstõl számított 15. nap.
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Pályázat elbírálási határideje: 2010. október 30.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, lezárt borítékban a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpoliti-
kai Iroda részére kell benyújtani (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B).

Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére1

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, 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

Óvodapedagógus

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

1 2 3 4

Napsugár Óvoda
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Telefon: 310-0132
Fax: 248-1807

1 fõ óvodapedagógus
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Feladatkör: óvodapeda-
gógusi teendõ ellátása

Fõiskolai óvodapedagó-
gus v.

ÁEI: 2010. november 15.
Pbhi: a közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. november 12.
Csatolandó: fényképes ön., om.,
b., egészségügyi alkalmasságot
igazoló okmány.
Pc: Nádasi Péterné
intézményvezetõ
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



Pedagógus

1 2 3 4

„Petõfi Sándor”
Általános Mûvelõdési
Központ és Könyvtár,
Pedagógiai Szakszol-
gálat
4765 Csenger,
Ady Endre u. 13–17.

Gyógy testnevelõ–bár-
mely szakos tanár
Határozott idõre,
1 évre.

Fejlesztõpedagógus–
bármely szakos tanár
Határozott idõre,
1 évre.

Fõiskolai v.

Fõiskolai v.

ÁEI: 2010. október 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. szeptember 30.
Pc: „Petõfi Sándor” Általános
Mûvelõdési Központ és Könyv-
tár, Pedagógiai Szakszolgálat
4765 Csenger,
Ady Endre u. 13–17.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható 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

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint 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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható 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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható 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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 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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