
JOGSZABÁLYOK

2010. évi CIV. törvény
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ

szabályairól*

Abból a felismerésbõl, hogy a közösség és az egyén ér-
dekének, illetve a társadalom integritásának elõmozdítása,
a demokratikus berendezkedés megfelelõ mûködésének és
a nemzeti, valamint kulturális identitás megerõsítésének
szempontja, a nemzetközi jogi és európai uniós normák,
valamint a technológiai fejlõdés indokolttá teszik új szabá-
lyozás megalkotását, az Országgyûlés a véleménynyilvá-
nítás és a szólás, valamint a sajtó szabadságát, a média-
szolgáltatások kiemelkedõ kulturális, társadalmi és gazda-
sági jelentõségét és a médiapiaci verseny biztosításának
fontosságát figyelembe véve – tekintettel az Alkotmány

61. §-ára – megalkotja a sajtószabadságról, a médiatartal-
mak alapvetõ szabályairól, valamint a médiatartalom-szol-
gáltatók és a közönség alapvetõ jogairól és kötelességeirõl
szóló alábbi törvényt:

I. CÍM
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. §

1. Médiaszolgáltatás: az Európai Unió mûködésérõl
szóló szerzõdés 56. és 57. cikkében meghatározott gazda-
sági szolgál- tatás, amelyért egy médiaszolgáltató szer-
kesztõi felelõsséget visel, amelynek elsõdleges célja mû-
sorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás
céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elekt-
ronikus hírközlõ hálózaton keresztül.

2. Médiaszolgáltató: az a természetes vagy jogi sze-
mély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasá-
gi társaság, aki vagy amely szerkesztõi felelõsséggel ren-
delkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásá-
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ért, és meghatá- rozza annak összeállítását. A szerkesztõi
felelõsség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása
során megvalósuló tényleges ellenõrzésért való felelõssé-
get jelenti, és nem eredményez szükségszerûen jogi fele-
lõsséget a média- szolgáltatás tekintetében.

3. Mûsorszám: hangok, illetõleg hangos vagy néma
mozgóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató által
kialakított mûsorrendben vagy mûsorkínálatban önálló
egységet alkot, és amelynek formája és tartalma a rádiós
vagy televíziós mûsorszolgáltatáséhoz hasonlítható.

4. Lekérhetõ médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgálta-
tás, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított mûsor-
kínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa
kiválasztott idõpontban tekintheti, illetve hallgathatja meg
a mûsorszámokat.

5. Lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által
nyújtott, mûsorszámok mûsorrend alapján történõ egyide-
jû megtekintését, illetve meghallgatását lehetõvé tevõ mé-
diaszolgáltatás.

6. Sajtótermék: a napilap és más idõszaki lap egyes szá-
mai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet
gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmá-
ért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság szer-
kesztõi felelõsséget visel, és amelynek elsõdleges célja
szövegbõl, illetve képekbõl álló tartalmaknak a nyilvános-
sághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy
oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely
elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül. A szerkesztõi
felelõsség a média- tartalom kiválasztása és összeállítása
során megvalósuló tényleges ellenõrzésért való felelõssé-
get jelenti, és nem eredményez szükségszerûen jogi fele-
lõsséget a sajtótermék tekintetében.

7. Médiatartalom: valamennyi médiaszolgáltatás so-
rán, valamint sajtótermék által kínált tartalom.

8. Médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltató, illet-
ve bármely médiatartalom szolgáltatója.

9. Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom,
amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató termé-
szetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának
vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerûsítése.
Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás
ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatar-
talmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közle-
mény formái közé tartozik többek között a reklám, a támo-
gatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy ter-
mékének meg- jelenítése, a televíziós vásárlás és a termék-
megjelenítés.

10. Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedel-
mi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve
félre- vezetheti a közönséget.

11. Reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjele-
nítési mód, amely valamely birtokba vehetõ forgalomké-
pes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénz-
ügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható ter-

mészeti erõket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékû jog
értékesítésének vagy más módon történõ igénybevételé-
nek elõmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállal-
kozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerûsítésére
vagy áru, árujelzõ ismertségének növelésére irányul.

12. Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet valamely
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezõ gazdasági társaság nyújt médiatarta-
lom-szolgáltatók vagy médiatartalmak finanszírozására
azzal a céllal, hogy népszerûsítse saját vagy más nevét,
védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit.

II. CÍM
A TÖRVÉNY HATÁLYA

2. §

E törvény hatálya kiterjed valamennyi médiatartalomra.

3. §

(1) E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaságban
letelepedett médiatartalom-szolgáltatókra.

(2) E törvény alkalmazásában a médiatartalom-szolgál-
tató akkor minõsül a Magyar Köztársaság területén letele-
pe- dettnek, ha:

a) a médiatartalom terjesztése a Magyar Köztársaság
tulajdonában álló frekvencia igénybevételével történik;

b) központi ügyvezetésének helye a Magyar Köztársa-
ság területén található és a médiatartalom-szolgáltatással
összefüggõ szerkesztõi döntéseket a Magyar Köztársaság
területén hozzák;

c) a központi ügyvezetés és a szerkesztõi döntések
meghozatalának helye közül csak az egyik található a Ma-
gyar Köztársaság területén, de a médiatartalom-szolgálta-
tó munkaerejének jelentõs része a Magyar Köztársaság te-
rületén dolgozik;

d) a Magyar Köztársaság területén és más országban is
dolgozik a médiatartalom-szolgáltató munkaerejének je-
lentõs része, akkor, ha a központi ügyvezetés helye a Ma-
gyar Köztársaság területén található; vagy

e) a központi ügyvezetés és a szerkesztõi döntések
meghozatalának helye közül csak az egyik található a Ma-
gyar Köztársaság területén, de tevékenységét a Magyar
Köztársaság területén kezdte meg, és folyamatos, tényle-
ges kapcsolatot tart fenn a magyar gazdasággal.

(3) E törvény hatálya kiterjed azon médiatartalom-szol-
gáltatóra, amelyre az (1)–(2) bekezdés rendelkezései nem
alkalmazhatók, ha a Magyar Köztársaság területén találha-
tó mûholdas feladó-állomást használ, vagy a mûholdnak
a magyar állam tulajdonában álló átviteli kapacitását hasz-
nálja.

(4) E törvény hatálya egyébként kiterjed azon médiatar-
talom-szolgáltatóra, amelyre az (1)–(3) bekezdés rendel-
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kezései nem alkalmazhatók, ha az Európai Unió mûködé-
sérõl szóló szerzõdés 56. és 57. cikke értelmében a Magyar
Köztársaság területén letelepedettnek minõsül.

(5) E törvény hatálya kiterjed a más országból nyújtott
médiatartalom-szolgáltatásra is, amely jelentõs részben
vagy teljes egészében a Magyar Köztársaság területére irá-
nyul.

(6) Az (5) bekezdés alapján e törvény hatálya alá tartozó
médiatartalom-szolgáltatóra e törvény rendelkezése akkor
alkalmazható, ha

a) az alkalmazni kívánt szabály a média sokszínûségé-
nek fenntartását vagy más nyomós közérdeket szolgálja, és

b) a médiatartalom-szolgáltató annak érdekében telepe-
dett le a Magyar Köztársaság területén kívül, hogy elkerül-
je a szigorúbb szabályok vele szemben való érvényesíté-
sét, amelyek e törvény, illetve a médiatartalmakra vonat-
kozó egyéb jogszabályok alapján alkalmazandók lennének
rá.

III. CÍM
A SAJTÓ SZABADSÁGA

4. §

(1) A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi
a sajtó szabadságát, valamint biztosítja sokszínûségét.

(2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bár-
mely szervezettõl és érdekcsoporttól való függetlenségre
is.

(3) A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg
bûncselekményt vagy bûncselekmény elkövetésére való
felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat
mások személyhez fûzõdõ jogainak sérelmével.

5. §

(1) Törvény a médiaszolgáltatások megkezdésének, il-
letve a sajtótermékek közzétételének feltételéül szabhatja
a hatósági nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vétel
feltételei nem korlátozhatják a sajtó szabadságát.

(2) A médiaszolgáltatók által használt, állami tulajdon-
ban lévõ, korlátos erõforrások igénybevétele esetén a mé-
dia- szolgáltatás megkezdésének feltételéül a médiaható-
ság által kiírt és lebonyolított pályázaton való sikeres rész-
vétel is elõírható.

6. §

(1) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele mun-
kaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban álló személy jogosult a számára információt át-
adó személy (a továbbiakban: információforrás) kilétét ti-

tokban tartani. A titoktartás joga nem terjed ki a minõsített
adatot illetéktelenül átadó információforrás védelmére.

(2) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele mun-
kaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban álló személy jogosult információforrásai titok-
ban tartására a bírósági és hatósági eljárások során is, felté-
ve, hogy a számára átadott információ közzétételéhez köz-
érdek fûzõdött.

(3) Bíróság vagy hatóság – a nemzetbiztonság és a köz-
rend védelme vagy bûncselekmények elkövetésének fel-
derítése vagy megelõzése érdekében – kivételesen indo-
kolt esetben az információforrás felfedésére kötelezheti
a média- tartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkavi-
szonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszony-
ban álló személyt.

7. §

(1) A médiatartalom-szolgáltató munkavállalója, vagy
a médiatartalom-szolgáltatóval munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személy jogosult a médiatarta-
lom-szolgáltató tulajdonosától, valamint a médiatartalom-
szolgáltatót támogató, illetve a médiatartalomban kereske-
delmi közleményt elhelyezõ természetes vagy jogi sze-
mélytõl, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gaz-
dasági társaságtól való szakmai függetlenségre és a média-
tartalmak befolyásolására irányuló tulajdonosi vagy támo-
gatói nyomásgyakorlással szembeni védelemre (szerkesz-
tõi és újságírói szabadság).

(2) Nem alkalmazható a munkajogi jogszabályokban
meghatározott, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb
jog- viszonyból eredõ joghátrány a médiatartalom-szol-
gáltató munkavállalójával, illetve vele munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban álló személlyel szemben a-
miatt, mert megtagadta a szerkesztõi és újságírói szabadsá-
gát csorbító utasítás végrehajtását.

8. §

(1) A médiatartalom-szolgáltató, annak munkavállalója
vagy a médiatartalom-szolgáltatóval munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban álló személy nem vonható fe-
lelõsségre olyan jogsértésért, amelyet valamely közérdekû
információ megszerzésével összefüggésben követett el, és
az adott információ általa nem, vagy csak aránytalan ne-
hézséggel lett volna más módon megszerezhetõ, feltéve,
hogy az így elkövetett jogsértés nem okoz aránytalan vagy
súlyos sérelmet, továbbá az információ megszerzésére
nem a minõsített adatok védelmérõl szóló törvény megsér-
tésével került sor.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogosultság nem jelent
mentességet a jogsértéssel okozott vagyoni kár megtéríté-
sére irányuló igény polgári peres úton való érvényesítésé-
vel szemben.
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9. §

Az állami és önkormányzati szervek, intézmények,
tisztségviselõk, a hivatalos és közfeladatot ellátó szemé-
lyek, valamint az állami vagy önkormányzati többségi tu-
lajdonban lévõ gazdasági társaságok vezetõi – a szükséges
fel- világosításoknak és adatoknak a médiatartalom-szol-
gáltatók számára, megfelelõ határidõben történõ rendelke-
zésére bocsátásával – a közérdekû adatok nyilvánosságá-
ról, illetve az információszabadságról szóló jogszabályok
keretei között kötelesek elõsegíteni a médiatartalom-szol-
gáltató tájékoztatási feladatának elvégzését.

IV. CÍM
A KÖZÖNSÉG JOGAI

10. §

Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelõen tájékoz-
tassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeirõl,
valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nem-
zet tagjai számára jelentõséggel bíró eseményekrõl.

11. §
A Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgál-

tatás mûködik a nemzeti önazonosság és az európai identi-
tás, a nemzeti, családi, etnikai, vallási közösségek megõr-
zése és megerõsítése, a magyar és a kisebbségi nyelvek és
kultúra ápolása, gazdagítása, az állampolgárok tájékozó-
dási és kulturális igényeinek kielégítése céljából.

V. CÍM
SAJTÓ-HELYREIGAZÍTÁSI JOG

12. §

(1) Ha valakirõl bármely médiatartalomban valótlan
tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való
tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan
helyreigazító közlemény közzétételét, amelybõl kitûnik,
hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapo-
zatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez ké-
pest melyek a való tények.

(2) A helyreigazító közleményt napilap, internetes saj-
tótermék és hírügynökség esetében az erre irányuló igény
kézhez- vételét követõ öt napon belül a közlemény sérel-
mezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lekérhe-
tõ média- szolgáltatás esetében az erre irányuló igény kéz-
hezvételét követõ nyolc napon belül a közlemény sérelme-
zett részéhez hasonló módon és terjedelemben, más idõ-
szaki lap esetében az igény kézhezvételétõl számított
nyolc napot követõen a legközelebbi számban a közle-
mény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelem-
ben, lineáris médiaszolgáltatás esetében pedig ugyancsak

nyolc napon belül, a közlemény sérelmezett részéhez ha-
sonló módon és azzal azonos napszakban kell közölni.

VI. CÍM
A SAJTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

13. §

(1) A médiatartalom-szolgáltatók összességének fel-
adata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás a helyi, az orszá-
gos és az európai közélet ügyeirõl, valamint a Magyar
Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára
jelentõséggel bíró eseményekrõl.

(2) A tájékoztatási tevékenységet végzõ lineáris és le-
kérhetõ médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklõdésre
számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint
a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai
számára jelentõséggel bíró eseményekrõl, vitatott kérdé-
sekrõl az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szol-
gáltató mûsorszámokban sokoldalúan, tényszerûen, idõ-
szerûen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni.

14. §

(1) A médiatartalom-szolgáltatónak az általa közzétett
médiatartalmakban, illetve azok készítése során tisztelet-
ben kell tartania az emberi méltóságot.

(2) Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévõ
személyek médiatartalomban történõ, öncélú és sérelmes
bemutatása.

15. §

(1) Tilos visszaélni a médiatartalom-szolgáltatónak
adott, nyilvános közlésre szánt nyilatkozat közzétételébe
történt beleegyezéssel.

(2) A médiatartalom-szolgáltató köteles a nyilvános
közlés céljából készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó
személynek – annak kérelmére – megmutatni; azt nem kö-
zölheti, ha a közzétételhez a nyilatkozatot adó személy
azért nem járul hozzá, mert azt a médiatartalom-szolgálta-
tó érdemben megváltoztatta, és a változtatás a nyilatkoza-
tot adó számára sérelmes.

(3) A nyilatkozat közzétételéhez történt hozzájárulás
a médiatartalom-szolgáltató (1) bekezdésben szereplõ
visszaélése esetén jogkövetkezmény nélkül visszavonha-
tó, amennyiben

a) azt nem a helyi, országos vagy európai közélet ese-
ményével összefüggésben tette,

b) az nem a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar
nemzet tagjai számára jelentõséggel bíró valamely ese-
ménnyel kapcsolatos, vagy
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c) a visszavonásra irányuló nyilatkozatot nem hivatalos
vagy közfeladatot ellátó személy, vagy politikai közsze-
replõ közmegbízatása ellátásával összefüggésben tette,

feltéve, hogy a visszavonás a közzétételt megelõzõen
kellõ idõben történik, és így nem okoz a médiatartalom-
szolgáltató számára aránytalan sérelmet. Az e jogot korlá-
tozó szerzõdéses kikötés semmis.

16. §

A médiatartalom-szolgáltató köteles tiszteletben tartani
a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége
során nem sértheti az emberi jogokat.

17. §

(1) A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek,
nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más ki-
sebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egy-
ház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére.

(2) A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek,
nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más ki-
sebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egy-
ház vagy vallási csoport nyílt vagy burkolt megsértésére,
kirekesztésére.

18. §

A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet és
más, személyhez fûzõdõ jogok megsértésére.

19. §

(1) Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehetõ közzé
olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kisko-
rúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlõdését, külö-
nösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsõséges, illetve
indoko- latlan erõszakot tartalmaz.

(2) Lekérhetõ médiaszolgáltatásban megjelenõ azon mé-
diatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szelle-
mi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlõdését különösen azáltal,
hogy pornográfiát vagy szélsõséges, illetve indokolatlan
erõszakot tartalmaz, csak oly módon tehetõ a nyilvánosság
tagjai számára elérhetõvé, amely biztosítja, hogy kiskorúak
rendes körülmények között nem férhetnek hozzá.

(3) Sajtótermékben megjelenõ azon médiatartalom,
amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, er-
kölcsi vagy fizikai fejlõdését különösen azáltal, hogy por-
nográfiát vagy szélsõséges, illetve indokolatlan erõszakot
tartalmaz, csak oly módon tehetõ a nyilvánosság tagjai
számára elérhetõvé, amely – valamely mûszaki vagy
egyéb megoldás alkal- mazásával – biztosítja, hogy kisko-
rúak nem férhetnek hozzá. Ha ilyen megoldás alkalmazása

nem lehetséges, akkor a médiatartalom csak a kiskorúak
lehetséges veszélyeztetésérõl szóló tájékoztatást tartalma-
zó figyelmeztetõ jelzéssel tehetõ közzé.

(4) Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenõ azon mé-
diatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi,
lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlõdését, csak oly módon tehe-
tõ közzé, amely az adásidõ megválasztásával, illetve más
mûszaki megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy a kis-
korúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy
láthatják azt.

(5) A kiskorúak médiatartalmakkal szembeni védelmére
szolgáló részletes szabályokat külön törvény határozza meg.

20. §

(1) A médiatartalomban megjelenõ kereskedelmi közle-
ménynek könnyen felismerhetõnek kell lennie.

(2) A médiatartalomban megjelenõ reklámnak más mé-
diatartalmaktól megkülönböztethetõnek kell lennie.

(3) A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalom-
ban történõ közzététele tilos.

(4) Médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény
nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhetõ technikákat.

(5) Médiatartalomban nem tehetõ közzé vallási vagy vi-
lágnézeti meggyõzõdést sértõ kereskedelmi közlemény.

(6) A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közle-
mény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és
a környe- zetre ártalmas magatartásra.

(7) Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohány-
árut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi
rendel- vényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyó-
gyászati eljárást népszerûsítõ, ismertetõ kereskedelmi
közleményt. E korlátozás nem terjed ki a gazdasági rek-
lámtevékenységrõl szóló törvényben, illetve más jogsza-
bályban foglalt kivételekre.

(8) A médiatartalom támogatóját a közzététellel egyide-
jûleg, illetve azt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõ-
en meg kell nevezni.

(9) A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott mé-
diatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat fel a támogató
vagy az általa meghatározott harmadik személy terméké-
nek beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére,
illetõleg az attól való tartózkodásra.

(10) A támogató a médiatartalom-szolgáltató felelõssé-
gét, illetve szerkesztõi szabadságát érintõ módon a média-
tartalmat vagy annak közzétételét nem befolyásolhatja.

VII. CÍM
FELELÕSSÉGI KÉRDÉSEK

21. §

(1) A médiatartalom-szolgáltató a jogszabályok keretei
között önállóan dönt a médiatartalom közzétételérõl, és fe-
lelõsséggel tartozik e törvényben foglaltak megtartásáért.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a média-
tartalom-szolgáltatónak felvilágosítást adó személyek, va-
lamint a médiatartalom-szolgáltatóval munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló,
a média- tartalom elõállításában részt vevõ személyek –
egyéb jogszabályok által meghatározott – felelõsségét.

VIII. CÍM
MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK

22. §

(1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-
vény 342–346. §-ai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„XXI. FEJEZET
A sajtó-helyreigazítási eljárás

342. § (1) Helyreigazításának a Polgári Törvénykönyv-
rõl szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a sajtószabadság-
ról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló
2010. évi CIV. törvény szerinti közzétételét az érintett sze-
mély vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzété-
telétõl számított harminc napon belül írásban kérheti a mé-
diatartalom- szolgáltatótól vagy a hírügynökségtõl.

(2) A határidõben kért helyreigazítás közzétételét csak
akkor lehet megtagadni, ha a kérelemben elõadottak
valósága nyomban megcáfolható.

343. § (1) Ha a médiatartalom-szolgáltató vagy a hír-
ügynökség a helyreigazítás közzétételére irányuló kötele-
zettségét határidõben nem teljesíti, az azt igénylõ fél ellene
keresetet indíthat.

(2) Az I–XIV. fejezet rendelkezéseit a sajtó-helyreiga-
zítási eljárásokban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni. A sajtó-helyreigazításra irányuló keresetet
más keresettel összekapcsolni vagy egyesíteni nem lehet.

(3) A keresetet a közlési kötelezettség utolsó napjától
számított tizenöt nap alatt kell megindítani. A határidõ el-
mulasztása esetén igazolásnak (106–110. §) van helye.
Az (1) bekezdésben megjelölt szerv félként jár el akkor is,
ha egyébként nincs perbeli jogképessége (48. §).

(4) A keresetlevélben határozottan meg kell jelölni
az igényelt helyreigazító nyilatkozat tartalmát, igazolni kell,
hogy a felperes a helyreigazítást törvényes határidõben igé-
nyelte, és napilap, folyóirat, idõszaki lap esetében a kifogás-
olt közleményt tartalmazó lappéldányt, internetes sajtóter-
mék esetében a kifogásolt közlemény kinyomtatott változa-
tát – amennyiben azok rendelkezésre állnak – csatolni kell.

344. § (1) A perre az a bíróság illetékes, amelynek terü-
letén a hírügynökség vagy a médiatartalom-szolgáltató
székhelye, illetve lakhelye található. A bíróság illetékessé-
gét a médiaszolgáltató helyi stúdiójának székhelye is meg-
alapozza.

(2) A bíróság a sajtó-helyreigazítási perben soron kívül
jár el. Az elnök legkésõbb a keresetlevél benyújtásától szá-
mított nyolcadik napra tárgyalást tûz ki, kivéve, ha a kere-
setlevél benyújtása elkésett, ez utóbbi esetben az elnök
a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja.

(3) A perben igazolásnak, viszontkeresetnek és szünete-
lésnek nincs helye.

345. § (1) Az elsõ tárgyalás megtartásának nem akadá-
lya az, ha a felperes vagy az alperes nem jelenik meg. Ha
azonban egyik fél sem jelenik meg az elsõ tárgyaláson,
az eljárást meg kell szüntetni. Sajtó-helyreigazítási perben
bírósági meghagyást nem lehet kibocsátani.

(2) Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra
vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson rendelke-
zésre állnak, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy
a közlemény kifogásolt tényállításainak valóságát nyom-
ban igazolják, vagy a keresetben elõadottakat nyomban
megcáfolják. Bizonyítás felvételének helye lehet a felpe-
res által nyomban felajánlott bizonyítékokra is. A tárgya-
lást – legfeljebb nyolc napra – csak akkor lehet elhalaszta-
ni, ha ezt a felperes kéri, vagy a már feltárt bizonyítékok
a bizonyítás eredményességét valószínûsítik.

(3) Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, ítéletében az al-
perest határidõ kitûzésével a bíróság által megállapított
szövegû helyreigazító közlemény közlésére és a felmerült
költségek viselésére kötelezi.

346. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezést legké-
sõbb az iratok beérkezésétõl számított nyolc napon belül
köteles tárgyalni.

(2) A sajtó-helyreigazítási perben hozott ítélet ellen per-
újításnak nincs helye.”

(2) A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételei-
rõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
3. § n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„n) sajtótermék: a napilap és más idõszaki lap egyes

számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amely-
nek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági tár-
saság szerkesztõi felelõsséget visel, és amelynek elsõdle-
ges célja szövegbõl, illetve képekbõl álló tartalmaknak
a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoz-
tatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy
valamely elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül.”

(3) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör-
vény 79. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„79. § A sajtó-helyreigazításra irányuló igény érvénye-
sítésének szabályait a sajtószabadságról és a médiatartal-
mak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény,
valamint a polgári perrendtartásról rendelkezõ törvény ál-
lapítja meg.”

IX. CÍM
HATÁLYBALÉPÉS

23. §

(1) E törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 22. §-a a törvény hatálybalépését követõ

napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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HATÁROZATOK

A Kormány 1228/2010. (XI. 8.) Korm. határozata
a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet

20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím
2. Normatív finanszírozás alcím 3. Közoktatási célú

humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
jogcímcsoport megnevezésû elõirányzat túllépésének

jóváhagyásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költség-
vetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 4. §-a, valamint
a 9. számú melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja
a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 20. Feje-
zeti kezelésû elõirányzatok cím 2. Normatív finanszíro-
zás alcím 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és ki-
egészítõ támogatás jogcímcsoport megnevezésû elõ-
irányzat legfeljebb 8 788 784 ezer forint összeggel törté-
nõ túllépését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK

A nemzeti erõforrás miniszter 8/2010. (XI. 4.)
NEFMI utasítása

miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkö-
römben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §

A mai levéltári helyzet áttekintésére, a kapacitások fel-
mérésére, a Magyar Országos Levéltár teljes körû szakmai
átvilágítására kiterjedõ feladatok ellátására 2010. novem-

ber 1. napjától 2011. április 30. napjáig Dr. Gyimesi End-
rét miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §

A miniszteri biztos feladatkörében
a) levéltárak fenntartóival, tulajdonosi jogkör gyakorló-

ival, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával, vezetõi-
vel konzultációt folytat,

b) az áttekintés alapján javaslatot tesz
ba) a fejlesztési igények európai uniós pályázatokkal

történõ összhangba hozatalára,
bb) e-levéltár, levéltári digitalizáció megvalósítására,
bc) hazai levéltári rendszer mûködtetésének esetleges

megújítására.

3. §

A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti erõforrás
miniszter irányítja.

4. §

A miniszteri biztos tevékenységét a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium keretében mûködõ Miniszteri Kabinet segíti.

5. §

A miniszteri biztost a 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(7) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetmény és
juttatások illetik meg.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
közleménye

I.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tájékoztatója az érdekelteket, hogy 38/2010. (X. 12.) számú ha-
tározatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a PO-BA Bt. (1044 Budapest, Kisfaludy u. 13.) mûsorszolgáltatót, aki-
nek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A PO-BA Bt. (Kós Károly Televízió) mûsorszolgáltatási szabályzata

1. Alapelvek
1.1. A Kós Károly Televízió tevékenységét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény a bejelentésben
foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként folytatja. A Kós Károly Televízió a
közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról jelen mûsorszolgáltatási szabályzatban
rendelkezik.
1.2. A jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Kós Károly Televízió minden munkavégzésre és tartalomszolgáltató
tevékenységére irányuló, bármely, a vele jogviszonyban álló alkalmazottjára, foglalkoztatottjára, szolgáltatójára nézve.

2. Pártoktól és politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
2.1. A Kós Károly Televízió ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és moz-
galmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánításra és a sajtószabad-
ságra vonatkozó garanciák alapján.
2.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani, és lehetõségeket kell teremteni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlíthassa.
2.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit.
2.4. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerû-
síti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
2.6. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett for-
mában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpol-
gármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
2.7. A mûsorszolgáltató bármely közéleti, politikai személy vagy mozgalom megnyilvánulása esetén közölheti a meg-
szólaló személy tisztségét vagy pártállását, illetve az által képviselt mozgalom nevét.
2.8. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazga-
tási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszol-
gáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkozik.

3. A hírszerkesztés alapelvei
3.1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ le-
gyen.
3.2. Pártok tagjai, tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói, országgyûlési és önkormányzati képviselõk a Kós Károly
Televízió mûsorszolgáltatása keretében hírmûsort nem szerkeszthetnek.
3.3. A hírszolgáltatás legfõbb célja, hogy friss és közérdekû, elsõsorban helyi információkat juttasson el a nézõkhöz.
3.4. A hírszolgáltatásnak hitelesnek, tényszerûnek és közérthetõnek kell lennie.
3.5. A hírekben és az idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban elhangzó értesüléseket gondosan ellenõrizni kell.
3.6. A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámában mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósí-
tóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszol-
gáltatónál politikai hírekhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
3.7. Politikai mûsorok, illetve hírek aránya mûsorszerkesztésben 50%. A politikai mûsorok és hírek, ezen belül a társa-
dalmi szervezetek, illetve képviselõk szerepeltetése, álláspontjaik ismertetése az állampolgárok sokoldalú tájékoztatásá-
ra vonatkozó kötelezettség része. Az eltérõ álláspontokat a mûsorszolgáltatás egészében úgy kell megjeleníteni, hogy a
nézõknek lehetõségük legyen a különbözõ vélemények összehasonlítására.
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3.8. A mûsorszolgáltató mûsoraiban a pártok, politikai mozgalmak, érdekképviseleti és más szervezetek szerepeltetésé-
nek nincs számszerûen meghatározott aránya, gondosan ügyelni kell azonban az egyenlõ arányban történõ megjelente-
tésre. A mûsorszámban tilos egyoldalú elõnyöket adni bármely pártnak és társadalmi szervezetnek, nem engedhetõ meg
valamely párt vagy szervezet következetes mellõzése sem.
3.9. A kampányidõszakban közzétett politikai hirdetések, felhívások tartalmáért a hirdetõk felelõsek. Ezek a hirdetések
sem sérthetik meg a hatályos jogszabályokat. A mûsorszolgáltató megtagadhatja a hatályos jogszabályokat sértõ politi-
kai hirdetések, felhívások közlését.
3.10. A mûsorszolgáltató csak helyi és regionális hírek közvetítését végzi, melyeket a hírszerkesztõ a helyi és környezõ
önkormányzatok információs irodáitól szerez be. A mûsorszolgáltató külföldi eseményekrõl való híradást nem végez.
3.11. A mûsorszolgáltató kivételes esetekben befogad olyan külsõ gyártású anyagokat, amelyek ismeretterjesztõ, illetve
szélesebb érdeklõdési kört érintõ témát mutat be.

4. Helyreigazításra vonatkozó szabályok
4.1. A mûsorszolgáltató minden természetes és jogi személynek lehetõséget ad arra, hogy a mûsorszámokban róla el-
hangzott állításokat és véleményeket megismerje, és szükség esetén élhessen a helyreigazítás jogával, ha azt a jogsza-
bály által meghatározott idõn belül teszi.
4.2. Helyreigazítást kell közzétenni minden esetben, ha valakirõl hamis állítások, téves közlések hangzottak el, illetve ha
a mûsorszám való tényeket hamis színben tüntet fel. Helyreigazítást kell közzétenni abban az esetben is, ha a mûsorké-
szítõ új tények, információk birtokába jut.
4.3. A helyreigazításról szóló közleménynek tartalmaznia kell, hogy mely mûsorszámban elhangzott állítások voltak va-
lótlanok, illetve mely tényeket tüntettek fel hamis színben, továbbá a való tényeket közölni kell, és hogy ki kérte vagy
rendelte el a helyreigazítást. Ha a felelõsség nem a mûsorszolgáltatót terheli, akkor a sérelmezett közlés forrását is meg
kell jelölni. Jogerõs bírósági ítélet esetében a helyreigazítás az ítélet rendelkezõ részének ismertetését jelenti.
4.4. A mûsorszolgáltatónak a helyreigazítás hitelét rontó megjegyzést vagy kommentárt hozzáfûzni tilos.
4.5. A mûsorszolgáltató a helyreigazítás során, a mindenkor hatályos rádiózásról és televíziózásról szóló törvény vonat-
kozó rendelkezéseinek megfelelõen jár el.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szabályok
5.1. A Kós Károly Televízió mûsorszolgáltatásával hozzájárul a magyar nyelv ápolásához.
5.2. A Kós Károly Televízió mûsoraiban a nyelv helyes és választékos használatára törekszik.
5.3. A mûsorszolgáltatónak be kell tartania az adott nyelv használatának alapvetõ szabályait.
5.4. A mûsorszolgáltató a mûsorkészítés során kerüli a nyelvet rontó vagy szegényítõ idegen kifejezések indokolatlan
használatát.
5.5. A mûsorszolgáltató a mûsorkészítés során elkerülhetetlenül szükséges idegen kifejezések és nevek használatánál az
adott nyelv szabályait és a Magyarországon elterjedt gyakorlatot együttesen alkalmazza. Idegen kifejezések, személyne-
vek és földrajzi nevek használata esetén egységes kiejtésekre törekszik.
5.6. A mûsorszolgáltató minden esetben köteles kerülni a durva, trágár vagy szeméremsértõ kifejezések alkalmazását, il-
letve káromkodó megfogalmazásokat.
5.7. A mûsorszolgáltatónak figyelmet kell fordítania arra, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – helyes
nyelvhasználatra és a durva kifejezések kerülésére késztessék.

6. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük bemutatásának követelményei
6.1. Budakalász több nemzetiségû város, ezért a nemzetiségi mûsorok fontos szerepet kapnak a Kós Károly Televízió
mûsoridejében. A településen élõ nemzetiségek ünnepeirõl, rendezvényeirõl minden alkalommal, rendszeresen tudósít,
közérdekû híreiket közzéteszi. A tudósítások magyar nyelven történnek, illetve eredeti nyelven, feliratozott magyar for-
dításban, mely hitelességének ellenõrzésére a kisebbségi önkormányzatok kijelölt tagját kérik fel.
6.2. A mûsorszolgáltató mindig törekszik a kisebbségi önkormányzatokkal és etnikumokkal való folyamatos kapcsolattartásra.

7. A kulturális és tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása
7.1. A mûsorszolgáltató elõsegíti az egyetemes kulturális örökség, a mûvészetek értékeinek megörökítését, megõrzését
és közreadását, a nemzeti és nemzetiségi kultúra sokszínûségének érvényesülését, hozzájárul a nézõk tudásának, mûvelt-
ségének gyarapításához, az oktatás és közmûvelõdés eredményességéhez.
7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a helyi, illetve a környezõ települések mûvészeti alkotásait, és elõsegíti
azok befogadását. A mûsorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizáróla-
gosságot nem alkalmazva, a nézõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A mûsorszolgáltató gondoskodik a tudományos ismeretek terjesztésérõl, és a tudomány újabb eredményeinek meg-
ismertetésérõl. Az eltérõ nézeteket, véleményeket – ha lehetséges – ugyanabban a mûsorszámban mutatja be. Az új tudo-
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mányos felfedezések és eredmények ismertetésekor a mûsorszerkesztõ mindenkor szem elõtt tartja, hogy azok ne keltse-
nek a nézõkben megalapozatlan reményeket és félelmeket.
7.4. A mûsorszolgáltató gondoskodik az iskolai oktatást támogató, azt kiegészítõ, az általános mûveltség fejlesztését elõ-
segítõ mûsorokról is. Az oktatási mûsorok szerkesztésénél a Kós Károly Televízió mindenkor figyelembe veszi az ér-
vényben lévõ szakmai elõírásokat, valamint az iskola oktatási rendjét.
7.5. A mûsorszolgáltató a tudományos kérdésekben, mint az oktatási mûsorok kialakításakor, olyan mûsorokat mutat be
a nézõknek, amelyek a többség érdeklõdését kielégíti, ugyanakkor figyelembe veszi azt, hogy a különbözõ világnézetek
megjelenítése ne legyen egyoldalú. Ezen mûsorok a mûsorban olyan gyakorisággal kerülnek bemutatásra, amilyen gya-
korisággal a helyi kulturális csoportok, civil szervezetek, tudományos társaságok és vallási felekezetek ilyen irányú elõ-
adásokat szerveznek.
7.6. A mûsorszolgáltató a különbözõ vallások szertartásait, ünnepeit rendszeresen mûsorára tûzi. E mûsorainak szer-
kesztése során gondosan ügyel arra, hogy pártpolitika és más világnézeti meggyõzõdések ellen irányuló propaganda ne
hangozzon el.

8. Megkülönböztetett jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a mûsorszolgáltató Kós Károly Televízió a következõ mûsorszámokat
látja el hangban megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– hírmagyarázat.

8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni, akkor is, ha beszélgetés formájában
hangzik el.
8.3. Közérdekû közlemény, valamint jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szer-
vezetet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4. A választási és politikai hirdetéseket minden alkalommal a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni (országgyûlési
vagy önkormányzati képviselõk, választása, népszavazás).
8.5. A nézõk figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyá-
solhatja. a törvényben e körben utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határozhatja
meg. Az ajánlott korhatár 12, 16, 18 év.
8.6. Vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a
nézõt a mûsor jellegérõl. Az egyházi esemény (szertartás) közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs egyhá-
zat.
8.8. A hírmûsorokban, politikai tájékoztatókban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölé-
sével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

9. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
9.1. A mûsorszolgáltató Kós Károly Televízió nem készít olyan mûsorokat, betartva az ide vonatkozó törvény alapelveit
és szabályait, amelyek a gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlõdését károsan befolyásolná.
9.2. A mûsorszolgáltató a gyermekeknek és fiatalkorúaknak készített, illetve a róluk készített mûsorszámokat reklámmal
nem szakíthatja meg.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Nem él vissza a kiskorú tapasztalat-
lanságával, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. A gyer-
mekkorú személy a mûsorban csak szülõje vagy gondviselõje jóváhagyásával szólalhat meg.
9.4. A mûsorszolgáltatónak ügyelni kell arra is, hogy a kiskorú szereplése ne sértse hozzátartozóinak és környezetének
jogait.
9.5. A kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történõ helyettesítéssel sem.
9.6. A gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ.
9.7. A mûsorszolgáltató a reklámok közzététele során nem használja ki a kiskorúak tapasztalatlanságát és hiszékenysé-
gét. A reklámok nem biztathatják a kiskorúakat az adott termék vagy szolgáltatás igénybevételére vagy annak más által
történõ megszerzésére.
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10. Reklámtevékenység, illetve mûsorszámok támogatása
10.1. A mûsorszolgáltató Kós Károly Televízió valamennyi mûsorszolgáltatásban betartja a médiatörvényben, illetve a
reklámtörvényben megfogalmazott szabályokat és elveket.
10.2. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.3. A Kós Károly Televízió napi 9 órás mûsoridejében, szolgáltatásában a reklámidõ nem haladja meg a médiatörvény-
ben meghatározott idõt, az óránként maximum 5 percet.
10.4. A mûsorszolgáltató a reklámot mindenkor mûsorszámok között teszi közzé. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallá-
si és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlésénél közvetlenül elõtte és közvetlenül utána reklámot nem kö-
zöl.
10.5. A Kós Károly Televízió nem reklámoz dohányárut, alkoholtartalmú italokat, fegyvert, robbanóanyagot, kizárólag
orvosi vényre igénybe vehetõ gyógyszert, és nem ösztönöz alkoholfogyasztásra. Lelkiismereti, illetve világnézeti meg-
gyõzõdést reklám útján nem terjeszt.
10.6. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.
10.7. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.
10.9. A reklámban nem használhatók durva vagy közízlést sértõ szavak, illetve nem tartalmazhat pornografikus szöve-
get, illetve nem szólhat a szexualitásról.
10.10. A mûsorszolgáltató a választási idõszakban betartja a választásról szóló törvények szabályait.
10.11. A mûsorszolgáltató a reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a reklám jelle-
gének megnevezésével és a mûsorszámoktól optikailag és akusztikailag is jól felismerhetõen, elkülönítve jeleníti meg.
10.12. A mûsorszolgáltató külsõ és belsõ munkatársa sem képben, sem hangban nem jelenik meg a reklámban, hirdetés-
ben.
10.13. A mûsorszolgáltató betartja a mûsorszámok támogatásával kapcsolatos törvényt.
10.14. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A mûsorszolgáltató minden
alkalommal a mûsorszám elõtt vagy után egyértelmûen megnevezi a támogatót. A megnevezés reklámozásra nem hasz-
nálható fel.

11. Közérdekû közlemények közzététele
11.1. A mûsorszolgáltató közérdekû közlemények forrását és hitelességét ellenõrizni köteles.
11.2. Rendõrségtõl, egészségügyi, önkormányzati, állami szervektõl, közleményeket annak felelõs munkatársaitól fo-
gadhat el, írásban.
11.3. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsor-
szolgáltató ingyenesen teszi közzé. A mûsorszolgáltató által megítélt, méltánylást érdemlõ hír esetén, a magánszemély
által közétenni kívánt közlemény ingyenes.
11.4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kér.
11.5. A mûsorszolgáltató a közérdekû közleményt képújságban vagy bemondó által történõ felolvasással teszi közzé.

12. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosíté-
kai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai
12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk munkájukat a jogszabályok és a
mûsorszolgáltatási szabályzatnak megfelelõen, lelkiismeretük és tudásuk szerint, függetlenül végzik.
12.2. A mûsorkészítõk nem kötelezhetõk meggyõzõdésükkel ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére, illetve az abban
való közremûködésre. Minden olyan esetben, amikor kísérlet történik ennek befolyásolására, a mûsorkészítõk jelzik azt
a mûsorszolgáltató illetékes vezetõi felé.
12.3. A mûsorszolgáltató mûsorkészítõi közvetlenül felelõsek azért, hogy a mûsorszámok ne sértsék a jogszabályokat, az
általánosan elfogadott etikai szabályokat és a jó ízlést.
12.4. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
12.5. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéletét a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet olyan
benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.6. A mûsorszolgáltató mûsorkészítõ kötelesek minden szereplõt egyenrangúként kezelni. Tilos a szereplõk hátrányos
megkülönböztetése, velük szemben bármilyen sértõ vagy lekicsinylõ magatartás, a mûsorkészítõk helyzeti elõnyeikkel
való visszaélés.
12.7. A mûsorkészítõknek tiszteletben kell tartaniuk a szereplõk személyiséghez fûzõdõ jogait, különös tekintettel a ma-
gánéletükre.
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12.8. A mûsorkészítõknek lehetõvé kell tenniük, hogy minden szereplõ az adott mûsoridõ és -szerkezet keretein belül ki-
fejthesse véleményét.
12.9. A véleménynyilvánítás nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat, és nem lehet al-
kalmas bármely embercsoport, társadalmi, vallási, nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek elleni gyûlölködésnek.
12.10. Minden olyan esetben, amikor vitatható lehet a mûsorszám tartalma vagy feltételezni lehet esetleges jogi követ-
kezményeket, a mûsorszolgáltató köteles kikérni az ORTT véleményét.
12.12. A mûsorszolgáltató mûsorkészítõinek lehetõség szerint meg kell akadályozniuk, hogy valamely harmadik sze-
méllyel szemben a mûsorban olyan támadások, vádad hangozzanak el, amelyekre az illetõnek nincs lehetõsége válaszol-
ni. Ha ez mégis megtörténik, az érintett kérésére a válaszadás lehetõségét meg kell adni, ugyanannak a mûsorszámnak a
következõ adásában, vagy más mûsorszámban. A válaszadás jogának eldöntésére a mûsorkészítõ jogosult.
12.13. A Kós Károly Televíziót az ORTT-nek jogában áll ellenõrizni.

13. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató mûsorkészítõi politikai pártban tisztséget nem viselhetnek.
13.2. A mûsorszolgáltató hír- és politikai tájékoztató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósítóként
rendszeresen közremûködõ munkatársak, hír- és krónikamûsorokban politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot
– kivéve a hírelemzést – nem fûzhetnek.
13.3. A mûsorszolgáltató munkatársai kötelesek figyelemmel kísérni a helyi közélet eseményeit és szereplõit, és így
megfelelnek a sokoldalú tájékoztatást követelményeinek.
13.4. A mûsorszolgáltató munkatársai nem propagálhatnak semmilyen politikai és világnézeti eszmét, e tekintetben nem
befolyásolhatják a nézõt.
13.5. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közérdeklõdésre számot tartó kérdésekrõl kialakult minden
jelentõs vélemény megismerhetõ legyen.
13.6. A mûsorszolgáltató külsõ és belsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelennek meg reklámban és politikai
hirdetésben.

14. Mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
14.1. A Kós Károly Televízió, mint közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerû-
en és kiegyensúlyozottan tájékoztasson. A Kós Károly Televízió közmûsor-szolgáltatói tevékenységét olyan településen
végzi, ahol a lakosság több nemzetiségbõl tevõdik össze. Ebbõl adódóan különbözõ nemzetiségek és etnikumok jelentõs
ünnepeirõl és szokásairól rendszeresen tudósít és beszámol. A Kós Károly Televízió megközelítõen 60%-ban saját gyár-
tású mûsort készít.
14.2. A nemzetiségek és kisebbségek megnevezésénél és megjelenítésénél a Kós Károly Televízió munkatársai nem
használnak olyan, a nemzeti és etnikai hovatartozásra, bõrszínre, vallásra, nemre, életkorra, magatartásra vonatkozó ki-
fejezéseket, amelyeket az érintettek sértõnek találhatnak.
14.3. Ha a mûsorszolgáltatás során a mûsorszolgáltató a nemzetek méltóságát sértõ dolgot észlel, akkor határozottan fel
kell lépnie a törvény vagy a személyiségi jogokat sértõ kijelentésekkel, cselekményekkel szemben, és annak közzétételét
köteles megakadályozni.
14.4. A mûsorszámok nem közelíthetnek egyoldalúan vagy elõítélettel a témához.
14.5. A mûsorszolgáltatás során nem fordulhat elõ, hogy kizárólag ugyannak a nézetnek, irányzatnak, véleménynek, ál-
láspontnak az ismertetésére kerüljön sor, épp ezért, ha a mûsorszolgáltatás egészében egy bizonyos kérdésre csak egy in-
terjú vagy riport készül, a mûsorkészítõnek szembesíteni kell a szereplõt az eltérõ véleményekkel.
14.6. A mûsorszolgáltatónak lehetõség szerint meg kell akadályoznia, hogy valamely harmadik személlyel szemben
olyan támadások, vádak hangozzanak el, amelyekre az illetõnek nincs lehetõsége válaszolni. Ha ez mégis megtörténik,
az érintett kérésére a válaszadás lehetõségét meg kell adni, ugyannak a mûsorszámnak a következõ adásában vagy más
mûsorszámban. A válaszadás jogának és módjának eldöntésére a mûsorszolgáltató jogosult.
14.7. A mûsorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet.
14.8. A mûsorszolgáltató tartózkodik ellenõrizetlen adatok, tények közlésétõl. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett té-
vedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõk tudomására.
14.9. A mûsorszolgáltató figyel arra, hogy nemzeti, kisebbségi és etnikai, vallási felekezetek, nemzetek és népek, fogya-
tékosok, mozgáskorlátozottak bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor ne hangozzék el olyan kifejezés,
amely az érintettekre nézve sértõ.
14.11. Az adásban szereplõ személy magánéletére vonatkozó kérdés csak az érintett személy beleegyezésével tehetõ fel.
14.12. Közvélemény-kutatási eredményeket a mûsorban csak pontosan, a forrás megjelölésével szabad felhasználni, ma-
nipulálás nélkül.
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14.13. A mûsorszolgáltató belsõ életérõl szóló információt csak a mûsorszolgáltató által felhatalmazott személy szolgál-
tathat.
14.14. A mûsorszolgáltató túlnyomó többségben saját készítésû mûsorokat tesz közzé. Külsõ cégektõl csak ellenszolgál-
tatást nem igénylõ mûsorokat vesz át, mivel a Kós Károly Televízió produkciós költségvetéssel nem rendelkezik. A kül-
sõ megrendelõk által készített mûsorszámok tartalmáért az átvétel után a mûsorszolgáltató tartozik felelõsséggel.
14.15. A mûsorszolgáltató dönt arról, hogy milyen külsõ gyártású anyagok kerülhetnek beszerkesztésre.

15. A hálózati körzet ellátásának irányelvei
15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó engedélyek alapján, mûszaki felszereltségéhez képest a legjobb színvonalon
szolgáltat mûsort az adáskörzetében élõ lakosság részére.
15.2. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumainak
megteremtéséhez.
15.3. A mûsorszolgáltató a nézõkkel rendszeres kapcsolatot tart. Elõre nyilvánosságra hozza mûsorainak tartalmát (kép-
újság, vonzáskörzeti rádiók, stb.) mûsorajánlataival segíti a nézõk választását.
15.4. A mûsorszolgáltató a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.
15.5. A Kós Károly Televízió részletes mûsorstruktúrája ezen szabályzat mellékleteként, annak elválaszthatatlan részét
képezi.

Tarján Dénes s. k., Dr. Boros Márta s. k.,
ügyvezetõ fõigazgató-helyettes

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

II.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 32/2010. (X. 12.) számú ha-
tározatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Püspökladányi Tájékoztató Központ (4150 Püspökladány, Petõfi u.
5–7.) mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A Püspökladányi Tájékoztató Központ mûsorszolgáltatási szabályzata a Ladány TV mûsorszolgáltatásra

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

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk függetlenségének – anyagi és szakmai –
biztosítékait ki kell fejteni. Ilyen biztosíték a tulajdonosok függetlensége a pártoktól vagy ennek analógiájára társadalmi
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szervezet esetén az alapszabály kimondhatja, hogy párt nem lehet tagja, illetve politikai mozgalmat nem támogatnak.
Biztosíték továbbá az is, hogy a mûsorszolgáltató nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint
mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt,
hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

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

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

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

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

VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
1. Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai
és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világnéze-
ti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.
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VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdést, a világ megis-
merését a helyes magatartásminták megismerését, továbbá lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmódot, a
különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia fejlesztését.
2. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszá-
mot közzétenni tilos.
3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a mûsorokban.
4. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.

IX. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
1. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a mûsorszolgáltató e törvény szerint felelõsséggel nem
tartozik.
2. A közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a
hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám
idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõben kívül képernyõszöveget – megjelenítése is bele-
számít. A közmûsor-szolgáltató televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.
3. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között
tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között
és a szünetekben közzétehetõ.
4. Közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. Közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és for-
galmazója.
6. Közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogvi-
szonyoktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg a mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve poli-
tikai hirdetésben.
7. Közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:
a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mû-
sorszámok,
d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzet-
ben élõ csoportok számára készített mûsorszámok.
8. A nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül meg-
elõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
10. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet poli-
tikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
15. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ.
16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
17. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak
tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
18. Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások
igénybevételére.
19. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.
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X. A közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes
személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését
szolgálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel,
ilyen eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a
figyelmet.
2. A közmûsor-szolgáltató a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény
szerint felelõsséggel nem tartozik.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli hely-
zetekben közzéteendõ közérdekû közleményre.

XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosíté-
kai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben
tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését.
A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A mûsorké-
szítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor
kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvá-
nítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a sze-
mélyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási
csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben –
akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
A fõszerkesztõ személyét a képviselõ-testület nevezi ki, amennyiben a mûsorkészítésért felelõs személy tulajdonostól
való függetlenségének biztosítékait, valamint a törvény 3. § (1) bekezdésének utolsó mondata szerinti függetlenségének
a tulajdonos vonatkozásában megfogalmazott garanciáit teljesíteni tudja.

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

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

XIV. A közmûsor-szolgáltató megrendelései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai nem teremthetnek lehe-
tõséget jogosulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára.
A Ladány TV elsõsorban az adáskörzetében (Sárrét kistérség) élõk számára nyújt aktuális információkat, erõsíti az
összetartozás érzését, ápolja a helyi kulturális hagyományokat, bemutatja a problémákat és eredményeket egyaránt.

Dede Zsoltné Sári Andrea s. k., Dr. Boros Márta s. k.,
intézményvezetõ fõigazgató-helyettes

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
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III.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 363/2010. (X. 27.) számú
határozatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Hi-Rec ’98 Információs és Marketing Bt. (5100 Jászberény, Fekete
u. 3.) mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A Hi-Rec ’98 Információs és Marketing Bt. (TV Kunszentmárton) mûsorszolgáltatási szabályzata

A Hi-Rec ’98 Információs és Marketing Bt. (5100 Jászberény, Fekete u. 3., a továbbiakban: Hi-Rec ’98 Bt.), mint mûsor-
szolgáltató, azzal a céllal hozta létre a TV Kunszentmárton megnevezésû televíziós mûsorszolgáltatását, hogy a Kun-
szentmártonban és a közigazgatásilag hozzá tartozó kistelepüléseken élõ lakosság felé hiteles és pontos képet adjon a vá-
ros eseményeirõl, illetve az önkormányzat munkáját és döntéseit nyilvánossá tegye.

Általános szabályok

A Hi-Rec ’98 Bt. köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdeklõdésre
számot tartó helyi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl,
vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
A Hi-Rec ’98 Bt. köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megje-
lenítését, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni Kunszentmárton lakói érdeklõdésének színvonalas ki-
elégítésérõl.

A Hi-Rec ’98 Bt. különös figyelmet fordít
– a helyi eseményekre, történésekre, hírekre, információkra,
– a helyi civil szervezetek tevékenységére,
– az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
– a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
– a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
– az életkoruk, testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
– az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét környezeti-természeti állapotát, értékeit meg-
jelenítõ mûsorszámok bemutatására.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot közzétennie tilos.

A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

A Hi-Rec ’98 Bt. tulajdonosai nem fejthetnek ki direkt politikai tevékenységet, és függetlenek politikai pártoktól és moz-
galmaktól.
A Hi-Rec ’98 Bt. mûsorkészítõi politikai pártoktól függetlenül készítik mûsoraikat.
A Hi-Rec ’98 Bt. nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást.
A TV Kunszentmárton mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás
keretében kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott
kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
A TV Kunszentmárton a helyi politikai élet aktualitásainak azon részét mutatja be, amely a város életét közvetlenül érinti
vagy befolyásolja.
A Hi-Rec ’98 Bt. a politikai témájú híradásokban tartózkodik a nézõk befolyásolásától bármely politikai párt vagy párt-
hoz tartozó személy pozitív vagy negatív megítélését illetõen.
A Hi-Rec ’98 Bt. a választási kampányidõszakban lehetõséget biztosít a jelölteknek a bemutatkozásra. Elõre kidolgozott
tematika alapján, egyenlõ feltételeket biztosít a televízióban való megjelenésre, hogy a jelöltek egyenlõ esélyek szerint
indulhassanak.
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A politikai megnyilvánulások tartalmát a Hi-Rec ’98 Bt. fõszerkesztõje ellenõrzi és befolyásolhatja a megjelenést, ha jo-
gilag és törvényileg elfogadhatatlan tartalmat észlel.
A Hi-Rec ’98 Bt. a politikára vonatkozóan csak ellenõrzött információkat dolgoz fel, eleget téve a rendszeres, elfogulat-
lan, hiteles és pontos tájékoztatás követelményének.
A TV Kunszentmárton szerkesztõségéhez érkezõ észrevételeket, panaszokat a fõszerkesztõ ellenõrzi, és szükség esetén
utasítást ad a helyreigazításra.

Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

A Hi-Rec ’98 Bt. nagy gondot fordít az anyanyelvi kultúra ápolására, törekszik a helyes és választékos nyelvhasználatra.
A Hi-Rec ’98 Bt. munkatársainak kerülni kell az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen kifejezések indokolatlan
használatát. Az idegen kifejezések használatakor mindig tisztában kell lennie annak pontos jelentésével.

A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezések

A Hi-Rec ’98 Bt. köteles a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben
tartani.
A nemzeti, nyelvi, etnikai kisebbségekrõl szóló mûsoraiba bevonja az érintett kisebbségi szervezeteket is, esetleg a ki-
sebbségi önkormányzatok képviselõit vagy más érdekképviseleti szerv munkatársait.

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

A TV Kunszentmárton törekszik a kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására.
A mûvészeti tevékenység színvonalának és kiegyensúlyozottságának érdekében a mûsorszolgáltató rendszeresen alkal-
mat teremt az alkotómûvészek, a mûvészeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére.
tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérõ álláspontok, vélemények és tapasztalatok bemutatása. Az új tudomá-
nyos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésekor törekedni kell arra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben
megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan félelmeket.
Az oktatási mûsorokat elsõsorban az általánosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre kell építeni. Az ok-
tatási mûsorok szerkezetének, mûsorrendjének kialakításakor célszerû figyelembe venni az érvényben lévõ szakmai elõ-
írásokat, jogszabályokat és az iskolai oktatás rendjét.
A Hi-Rec ’98 Bt. vallási, hitéleti mûsorai – ide értve a szertartások esetleges közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpoli-
tikai propagandát, és nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja

A Hi-Rec ’98 Bt. nem kíván olyan mûsort sugározni, melyet a törvény szerint megkülönböztetõ jelzéssel kell ellátni.

A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

A TV Kunszentmárton nem sugároz semmilyen, a kiskorúak személyiségfejlõdésére károsan ható mûsorszámot, nem
igyekszik a kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztönözni. Adásaiban nem használ közízlést sértõ kife-
jezéseket.
Amennyiben a mûsor készítõje nem képes elmérni egy gyermek szerepeltetésének hatásait, akkor ki kell kérnie a szülõ
vagy a gondviselõ hozzájárulását.
A mûsorszolgáltató nem élhet vissza a kiskorú szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.
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A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása

A TV Kunszentmárton adásaiban reklám közzé tehetõ.
A TV Kunszentmárton adásaiban a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja
meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A
reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése
is beleszámít.
A TV Kunszentmárton adásaiban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – kö-
zött tehetõ közzé.

A TV Kunszentmárton
– adásaiban alkoholtartalmú ital nem reklámozható,
– mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója,
– rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem
képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

A közérdekû közlemények közzététele

A TV Kunszentmárton adásaiban közérdekû közleménynek számít:
– a város önkormányzata, illetve polgármesteri hivatala által közzétett hírek, információk,
– a helyi és megyei rendõrkapitányságok felhívásai, közleményei,
– egészségügyi intézmények közleményei, hírei, kivéve a mentõszolgálat, melynek információi közlésére a kommuniká-
ciós igazgató jogosult,
– a tûzoltóság, polgárvédelmi kirendeltség, polgárõrség közleményei, felhívásai,
– oktatási intézmények azon felhívásai, melyek az oktatást befolyásolják,
– a városban mûködõ egyházak felhívásai, közleményei, melyek befolyásolják az egyház vagy a város életét.

A TV Kunszentmárton a közleményeket kizárólag az erre illetékes szervtõl, felelõs munkatársától vagy hírügynökségtõl
fogadja el. A közlemények forrását mindig ellenõrizni kell.

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

A Hi-Rec ’98 Bt. mûsorkészítõje munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül
végzi.
A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a fõszerkesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt.
Minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felet-
tesét tájékoztatni.
A mûsorkészítõket a fõszerkesztõ bízza meg és menti fel, tevékenységük során neki tartoznak felelõsséggel a mûsorok-
ban elhangzottakkal kapcsolatban.
A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása
azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek,
nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport
elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár tech-
nikai eszközökkel is megakadályozza.
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A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai
és hírmûsorokban foglalkoztatottakra

A politikai és hírmûsorokban foglalkoztattak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhetnek,
a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen a
mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A Hi-Rec ’98 Bt. rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól füg-
getlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban, illetve politikai hirdetésben.
A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremû-
ködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek.

A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

A Hi-Rec ’98 Bt. a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben
tartja, nem sérti más nemzetek méltóságát.
A Hi-Rec ’98 Bt. etikai elvei megegyeznek az általánosan megfogalmazott újságíróetika szabályaival. E szabályok ellen
vétõket a TV Kunszentmárton fõszerkesztõje vonja felelõsségre.

Egyéb rendelkezések

A Hi-Rec ’98 Bt. megrendeléseivel, valamint a külsõ munkatársak megbízásaival nem teremthet lehetõséget jogosulat-
lan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára.

Gedeiné Kemenesi Gabriella s. k., Dr. Boros Márta s. k.,
üzletvezetõ fõigazgató-helyettes

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény oktatói álláshelyének 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 PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GEORGIKON KAR
NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZETÉBE
teljes munkaidejû egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a növényvédelmi állattan tudományterület egyes tudományágainak, rovarökoló-
gia, rovarfiziológia, termesztett növények (szántóföldi, zöldség, gyümölcs, gyógy- és fûszernövények, raktározott ter-
mények) kártevõi és az ellenük való védekezés témaköreiben elõadások tartása, gyakorlatok vezetése, tananyag összeál-
lítása, fejlesztése, jegyzet, tankönyv írása. Irányítja a tudományos diákköri és szakdolgozat-készítõ hallgatók munkáját,
tantárgyfelelõsként és témavezetõként részt vesz a doktori iskolák munkájában, a tudományos utánpótlás nevelésében, a
doktori (PhD) képzésben. Aktívan bekapcsolódik az egyetemi, illetve a hazai és nemzetközi tudományos közéletbe.
Részt vesz a Növényvédelmi Intézetben folyó növényvédelmi állattani kutatásokban, továbbá a szakterülethez kapcsoló-
dóan pályázati tevékenységet folytat. Tudományos eredményeit hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálja.

3340 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 36. szám



A pályázó rendelkezzék agrármérnöki egyetemi végzettséggel, növényorvosi prosztgraduális képesítéssel, PhD- vagy az-
zal egyenértékû tudományos fokozattal, a növényvédelmi állattan területén többéves oktatási és kutatói tapasztalattal,
magyar és angol nyelven, rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, valamint hazai és külföldi
szakmai kapcsolatrendszerrel, közéleti tevékenységgel. Elvárás angol és német nyelvbõl középfokú C típusú, komplex
nyelvvizsga.
A kinevezés várhatóan 2011. április 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. március 31-ig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be Cím: 8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236.

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb 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, 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
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
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Igazgató

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

1 2 3 4

Ács Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2941 Ács,
Gyár u. 23.

Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola, Szakiskola,
Óvoda és Bölcsõde
2941 Ács,
Fõ u. 88.

A székhelyintézmény-
hez tartozó intézmény-
egységek, telephelyek:

Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola Jókai Mór
Általános Iskolai
Tagintézménye
2941 Ács,
Ifjúság u. 1.

Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola Bóbita
Óvodai Bölcsõdei
Tagintézménye
2941 Ács,
Óvodaköz 2.

Kihelyezett osztály:
2941 Ács,
Fõ u. 69.

Kihelyezett óvodai
csoport:
2941 Ács,
Kinizsi u. 21.

Az elvégzendõ munka
leírása:
a közös igazgatású
oktatási-nevelési intéz-
mény vezetése a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 54. §
(1) bekezdésében meg-
határozottak szerint.

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében és
a 18. § (1) bekezdésében
felsorolt
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
a 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet szerint,
legalább öt év szgy.,
büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség.
Elõny:
idegen nyelvismeret,
vezetõi gyak.

ÁEI: 2011. febr. 15.
A vezetõi megbízás 2016. júl.
31-ig öt év határozott idõre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: a 30 napos véleményezési
határidõ lejártát követõ képvise-
lõ-testületi ülésen kerül sor.
Illetmény, pótlék:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., az intéz-
mény vezetésére vonatkozó
részletes vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
a pályázó írásbeli nyilatkozata,
hogy pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat a pályázat nyilvá-
nos, illetve zárt ülésen történõ
tárgyalásáról,
om., személyes találkozás ese-
tén eredeti okmány bemutatása
mellett, b.
A pályázatot három példányban
(egy eredeti, két másolati pél-
dányban), zárt borítékban, sze-
mélyesen, vagy postai úton
„Gárdonyi Géza Általános Isko-
la, Szakiskola, Óvoda-Bölcsõde
igazgatói pályázat” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani.
Pc: Ács Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2941 Ács,
Gyár u. 23.
f: Lakatos Béla
polgármester
Tel.: (34) 595-150
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A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye:
KSZK internetes oldal.
A képviselõ-testület fenntartja a
jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

Kecskemét Megyei
Jogú Város Közgyûlé-
se
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola
és Mûvelõdési Ház
6000 Kecskemét,
Alkony u. 11.

Lf:
Egyszemélyi felelõs ve-
zetõként biztosítja az
intézmény törvényes
mûködését, oktatási és
nevelési célkitûzései-
nek megvalósítását,
felelõs az intézmény
ésszerû és takarékos
gazdálkodásáért, költ-
ségvetésének betartásá-
ért,
gyakorolja az intéz-
ményben foglalkozta-
tottakkal kapcsolatos
munkáltatói jogokat,
képviseli az intézményt
a fenntartó önkormány-
zat, valamint külsõ
szervek elõtt.

A Kjt. 20. § (2) bekezdé-
sében foglaltak;
a Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdésében megha-
tározott v. szakvizsga,
szgy. és szakképzettség,
figyelemmel a 17. §
(1)–(2) bekezdésére és a
pedagógus továbbkép-
zésrõl, a pedagógus szak-
vizsgáról, valamint a
továbbképzésen részt ve-
võk juttatásairól és ked-
vezményeirõl szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §
(5) bekezdésére;
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ.
Az intézményvezetõ köz-
alkalmazotti munkaköre:
pedagógus.

ÁEI 2011. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016. júl.
31-ig szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: a szakértõi bizottság írás-
beli véleményének, valamint a
Korm. rendeletben felsorolt,
egyéb véleményezésre jogosul-
tak véleményezési határidejének
lejárta után a 30. napot követõ
képviselõ-testületi ülésen kerül
sor.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm. rende-
let rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, om., b.;
az ill. megállapításához szüksé-
ges korábbi jogviszonyokról,
munkaviszonyokról kiadott
munkáltatói igazolást, nyilatko-
zatot arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázó hozzájárul-e a
személyét érintõ ügy nyilvános
ülésen történõ tárgyalásához,
nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy intézményvezetõi megbí-
zása esetén vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének
eleget tesz,
nyilatkozatot a Közokt.tv. 55. §
(5) bekezdésében, valamint a
Kjt. 41. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi okokra.
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A pályázat kiírója hiánypótlásra
lehetõséget nem biztosít.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban „Pályázat
a Kálmán Lajos Óvoda, Általá-
nos Iskola és Mûvelõdési Ház
intézményvezetõi beosztására”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Kecskemét Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztály
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.
f: Sóvágó Katalin
Intézményi Osztály vezetõje
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.
Tel.: (76) 513-532

Vásárosnamény Város
Képviselõ-testülete
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.

Eötvös József Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi u. 6–12.

Lf:
Ellátja a Közokt.tv.
54. § (1)–(2) bekezdése
és az 55. § (2) bekezdé-
se szerinti feladatokat,
irányítja, összehangolja
az intézmény munkáját,
gondoskodik az intéz-
mény mûködéséhez
szükséges belsõ sza-
bályzatok elkészítésé-
rõl, elõterjesztésérõl,
betartásáról.
Ellátja az intézmény
képviseletét, kapcsola-
tot tart a fenntartóval,
társintézményekkel, tár-
sadalmi szervezetekkel.
A jogszabályi elõírá-
soknak megfelelõen el-
látja a beosztásával
összefüggõ munkáltatói
jogosítványokat és a
munkaköri leírása sze-
rint a munkakörébe tar-
tozó egyéb feladatokat.

A Közokt.tv. 18. §-a sze-
rint:
felsõfokú szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év, pedagó-
gus munkakörben eltöl-
tött szgy.,
az intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejû-
leg pedagógus-munka-
körben történõ,
határozatlan idõre szóló
kinevezés.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A vezetõi megbízás 2016. júl.
31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan, újonnan létesített
jogviszony esetében – a Kjt.
21/A. § (4)–(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével – három
hónap próbaidõ kikötésével.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: a pályázatot – a Kjt.-ben
elõírt bizottsági véleményezés
után – a véleményezési határidõ
(a pályázat benyújtására nyitva
álló idõ után 21 nap) lejártát kö-
vetõ 30. nap utáni elsõ ülésén
bírálja el a képviselõ-testület
(mint munkáltató).
Az eredményrõl valamennyi pá-
lyázó írásban értesítést kap.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a végrehajtási jogsza-
bályok rendelkezései az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
b., eredeti oklevél, vagy annak
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Munkavégzés helye: az
intézmény fenti cím
alatti telephelye.

közjegyzõ által hitelesített má-
solata, korábbi foglalkoztatási
viszonyaira vonatkozó igazolá-
sokat, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázata elbírálására nyilvános,
vagy zárt testületi ülésen kerül-
jön sor.
A pályázatot kizárólag papír
alapon, zárt borítékban, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat az Eötvös József Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény igazgatói
álláshelyére” megnevezéssel el-
látva lehet benyújtani.
Pc: Vásárosnamény Város Pol-
gármestere
4800 Vásárosnamény,
Tamási Áron u. 1.,
aki az intézményvezetõ tekinte-
tében gyakorolja az egyéb mun-
káltatói jogokat.
f: Vásárosnamény Város Polgár-
mesteri Hivatala
Oktatási-mûvelõdési-ifjúsági re-
ferens
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.;
Tel./fax: (45) 470-022/19
vagy e-mail:
trencsenyi@vasarosnameny.hu
aki egyúttal biztosítja azt is,
hogy a pályázók az intézményt
megismerhessék.
A képviselõ-testület fenntartja
azt a jogot hogy a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
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Egyéb vezetõ
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Gyõrtelek Község
Önkormányzata
4752 Gyõr,
Kossuth u. 47.

Szatmári Kistérségi
Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat
4752 Gyõrtelek,
Kossuth u. 133/A
Intézményvezetõ

A Szolgálat hat társult
településen (Kocsord,
Gyõrtelek, Õköritófül-
pös, Rápolt, Géberjén,
Fülpösdaróc) látja el az
alapító okiratban rögzí-
tett feladatait.

Lf:
Az önállóan mûködõ
költségvetési szerv ala-
pító okiratában foglalt
tevékenységek magas
színvonalú ellátásának
biztosítása, az intéz-
mény kiegyensúlyozott,
szabályszerû gazdálko-
dásának biztosítása a
fenntartó elvárásainak
megfelelõen. Munkálta-
tói jogok gyakorlása az
intézmény közalkalma-
zottai felett.

Fõiskola, az 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet
3. sz. mellékletének
3. pontja és a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
2. sz. mellékletének
I/1. pontja szerinti felsõ-
fokú szakmai képesítés.
Legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvéde-
lem és/vagy a szociális
ellátás területén betöltött
munkakörben szerzett
szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny:
vezetõi gyakorlat azonos
feladatokat ellátó intéz-
ményben,
szociális szakvizsga.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A vezetõi megbízás 2015. dec.
31-ig szóló közalkalmazotti jog-
viszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. dec. 12.
Pehi: a bizottsági véleményezést
követõen a képviselõ-testület bí-
rálja el 2010. dec. 22-ig.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
om.,
a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1/A. § (8) bekezdésé-
nek d) és e) pontja szerinti nyi-
latkozatok,
szakmai életrajz,
szakmai gyakorlatot igazoló
munkáltatói igazolás, b., vp. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.
Pc: Halmi József polgármester
4752 Gyõrtelek,
Kossuth u. 47.
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
www.gyortelek.hu
2010. nov. 2.;
A társult önkormányzatok
(Kocsord, Ökörítófülpös,
Rápolt, Géberjén, Fülpösdaróc)
a helyben szokásos módon.

3346 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 36. szám



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

Egyesített Óvoda és
Bölcsõde Intézmény
4060 Balmazújváros,
Ságvári u. 72.

Óvodapedagógus

Lf:
A Közokt tv. szerint az
intézményi óvodai ne-
velési feladatainak ellá-
tása.

Fõiskola, óvodapedagó-
gusi v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselek-
võképesség.
Elõny:
Intézményünknél szer-
zett gyakorlati tapaszta-
lat,
német vagy angol nyelv-
vizsga.

ÁEI: 2011. márc. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. jan. 11.
Pehi: 2011. febr. 21.
A pályázati elbírálás módja,
rendje:
aki megfelel a pályázati kiírás-
nak, azt követõen személyes
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elbeszélgetés az intézmény-
vezetõvel, esélyegyenlõségi
referenssel és a munkaközös-
ség-vezetõjével.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései, valamint a
Kollektív Szerzõdés rendelkezé-
sei az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., ön.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton, a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító szám-
mal: (276/2010.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„óvodapedagógus” ellátva kell
benyújtani.
Pc., f: Vezendi Andrásné
Tel.: (52) 370-316

A kiírás további közzétételének
helye, ideje:
Balmazújváros honlapja:
2010. dec. 15.;
Az intézmény honlapja:
2010. dec. 15.;
Helyben szokásos módon az in-
tézmény óvodáiban:
2010. dec. 15.;
KSZK honlapján:
2010. dec. 15.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a
www.balmazovi.hu
honlapon szerezhet.

Gyermekkert Óvoda
2800 Tatabánya,
Mártírok útja 57.
Tel.: (34) 310-273

Gyermekkert Óvoda
Rét utcai telephelye
2800 Tatabánya,
Rét u. 28.
Óvodapedagógus
(határozatlan idejû,
teljes munkaidõs)

Fõiskola (óvodapedagó-
gusi),
legalább öt év szgy.,
alapszintû MS Office
(irodai alkalmazások),
büntetlen elõélet.
Elõny:
fejlesztõ pedagógusi v.

ÁEI: 2011. jan. 1.
Pbhi: 2010. dec. 10.
Pehi: 2010. dec. 31.
Juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om.,szakmai ön.
A pályázatot postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(8-79/2010.), valamint a munka-
kör megnevezésével: „óvodape-
dagógus” ellátva kell
benyújtani.
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Kodály Zoltán Óvoda
2800 Tatabánya,
Kodály tér 3.
Tel.: (34) 330-702

Kodály Zoltán Óvoda
Micimackó Óvoda
telephely
2800 Tatabánya,
Esztergomi út 8.
Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., legalább 3-5 éves
óvodapedagógusi szgy.,
büntetlen elõélet,
felhasználói szintû inter-
net és MS Office alkal-
mazás.

ÁEI: 2011. jan. 1.
Pbhi: 2010. dec. 10.
Pehi: 2010. dec. 31.
Juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., szakmai ön.
A pályázatot írásban, postai
úton kell benyújtani.
Pc: Óvodavezetõ

Tanár

Szent Imre Keresztény
Általános Iskola, Gim-
názium és Szakképzõ
Iskola
2660 Balassagyarmat,
Szabó Lõrinc út 1.

Számítástechnika–
informatika szakos
tanár

Angol szakos tanár

Egyetemi v.

Szakkollégiumi v.

ÁEI: azonnal
Pbhi: 2010. dec. 16.
Juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Melo Ferenc
Igazgató
Tel.: (35) 301-982
(35) 500-260

Dusnok-Fajsz Társult
ÁMK Általános Iskola
6352 Fajsz,
Szent István u. 38.
Tel.: (78) 368-478
e-mail:
aokmifajsz@
freemail.hu

Angol–bármely szakos
tanár
(teljes munkaidõs,
határozott idejû közal-
kalmazotti kinevezés)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2011. jan. 1.
Illetmény:
A Kjt. rendelkezései az irány-
adók;
kötelezõ pótlékok, utazási költ-
ségtérítés, étkezési hozzájárulás.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi, oktatói álláshelyének 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 a
Klasszikus Balett és Modern Tánc Tanszékére
egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai:
– oktatási és tudományos tevékenységet folytat a mûvészetelméleti és a tanárképzés terén,
– részt vesz az oktatott szakterület tananyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítésében,
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– folyamatosan publikál a hazai és nemzetközi szakmai sajtóban,
– szakirány-felelõsi, illetve tantárgyfelelõsi feladatokat lát el,
– rendszeres kapcsolatot tart bel- és külföldi mûvészetoktatási intézményekkel, mind az alapfokú és középfokú mûvé-
szetoktatás, mind a felsõfokú szakmai képzés területén,
– témavezetõként vagy projektvezetõként részt vesz módszertani kutatásokban,
– részt vesz a fõiskolai testületek vezetésében és munkájában,
– a táncmûvészet-oktatás hivatalos országos szakértõje.

Pályázati feltételek:
– a tánctudomány-, táncmûelemzés, mûvészetelmélet és modern táncmûvészeti forráskutatás terén végzett kiemelkedõ
kutatói és publikációs, továbbá szakmai-közéleti tevékenység,
– legalább 15 éves nemzetközi szintû táncmûvészeti gyakorlat,
– jártasság a modern/kortárs táncmûvészképzés didaktikai és módszertani kérdéseiben,
– korszerû szakdidaktikai és módszertani jegyzetek készítése,
– díjakkal, szakmai elismerésekkel, igazolt mûvészeti és pedagógiai eredmények,
– széles körû hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelvek ismerete,
– doktori fokozat vagy az Ftv. szerint ezzel egyenértékû mûvészeti díj,
– más mûvészeti és szakmai közéleti díjak és elismerések,
– legalább 15 év oktatói gyakorlat a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató-, nevelõ-, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon beül a Magyar Táncmûvé-
szeti Fõiskola rektorához (1145 Budapest, Columbus u. 87.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb fel-
világosítást a fõiskola fõtitkára ad.

Szakály György s. k.,
rektorhelyettes

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

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Budapest Fõváros
VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6.

Magonc Óvoda
1071 Budapest,
Városligeti fasor 39/41.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év szakmai és
vezetõi, magasabb veze-
tõi gyak.
Megbízás esetén:
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. máj. 1.
A vezetõi megbízás 2016. júl.
31-ig szól.
Pbhi: 2011. febr. 15.
Pehi: 2011. ápr. 30.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
vpr.
A pályázathoz csatolni kell:
b. ( egy hónapnál nem régebbi),
ön., om., adatvédelmi nyilatko-
zat, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 12. § (4) pontjára vo-
natkozó nyilatkozat.
A pályázatot három példányban
személyesen kell benyújtani.
Pc: Mûvelõdési Iroda
1076 Budapest,
Garay u. 5.
Tel.: 462-3395
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Iskolaigazgató
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Táplánszentkereszt és
Környéke Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás nevében eljáró
Táplánszentkereszt
község Önkormányzata
9761 Táplánszentke-
reszt,
Rákóczi u. 1.

Apáczai Csere János
Általános Iskola
9761 Táplánszentke-
reszt,
Fõ út 12.

Lf:
Az általános iskola
(székhelyintézmény és
négy tagintézmény) ne-
velõ-oktató munkájá-
nak irányítása,
ellenõrzési, munkálta-
tói, vezetõi, szakmai és
gazdálkodási (részben
önállóan gazdálkodó
intézmény) feladatok
ellátása, alapító okirat
szerinti feladatok ellá-
tása, kapcsolattartás a
fenntartóval.

Szakirányú felsõfokú v.,
(fõiskola) és pedagógus
szakvizsga,
szakirányú – legalább öt
év feletti szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny:
többszakos tanári v.,
egyetem, közoktatás-ve-
zetõi szakképesítés,
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2011. márc. 15.
A vezetõi megbízás 2016. júl.
31- ig határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. jan. 31.
Pehi: 2011. márc. 15.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs levél,
az elfogadott pedagógiai progra-
mot alapul vevõ szakmai prog-
ram, vezetési koncepció, b.,
om., nyilatkozat az elõírt va-
gyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalásáról, nyilatkozat
arról, hogy a pályázat tartalma
harmadik személlyel közölhetõ,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul.
A pályázatot postai úton „Isko-
laigazgató pályázat” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani.
Pc: Táplánszentkereszt község
Önkormányzatának
polgármestere
9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi F. u. 1.
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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
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Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 7.

2 fõ óvodapedagógus

Lf:
Óvodai csoportban vég-
zett nevelõ-oktató tevé-
kenység.

Fõiskolai óvodapedagó-
gus v.,
büntetlen elõélet

ÁEI: 2011. febr. 21.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2011. febr. 15.
Pehi: 2011. febr. 17.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., adatvédelmi
nyilatkozat, b.
A pályázatot postai úton, „óvo-
dapedagógus” megjelöléssel el-
látva kell benyújtani.
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
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Pályázati felhívás kulturális intézmények 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
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

Kulturális vezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Fót Város Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete
2151 Fót,
Vörösmarty tér 1.
Tel: (27)535-365

Fót Városi Közmûvelõ-
dési és Közgyûjteményi
Központ
Igazgató

Munkavégzés helye:
2151 Fót,
Vörösmarty tér 3.

Szakirányú felsõfokú v.,
legalább öt éves szgy.,
továbbá kiemelkedõ
szakmai tevékenység,
azonos feltételekkel ren-
delkezõ pályázók esetén
elõnyben részesül a belsõ
pályázó.

ÁEI: 2011. ápr. 1.
A közalkalmazott által betölten-
dõ határozatlan idejû munkakör
megnevezése: népmûvelõ.
A magasabb vezetõi megbízás
határozott idõre, 2016. márc.
31-ig öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30 nap.
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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.
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Az intézmény (mint ön-
álló költségvetési
szerv) tagintézményei:
– Városi Könyvtár,
– Vörösmarty Mûvelõ-
dési Ház,
– Németh Kálmán Em-
lékház,
– Kisalagi Közösségi
Ház

Lf:
Az intézmény egyéni
felelõsségû irányítása, a
szakszerû és törvényes
mûködés, a helyi igé-
nyeknek megfelelõ,
színvonalas munka, az
ésszerû és takarékos
gazdálkodás biztosítá-
sa.

A sikeres pályázónak va-
gyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége van.

Pehi: a márciusi Képviselõ-tes-
tületi ülés.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók, vp. a mindenkori költség-
vetési törvényben meghatározott
pótlékalap 300 %-a.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel, nyi-
latkozatot arról, hogy a pályáza-
ti anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges keze-
léshez hozzájárul,
nyilatkozatot, hogy kéri-e zárt
ülés tartását.
A pályázatot ajánlott külde-
ményként két példányban „in-
tézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Polgármesteri Hivatal
2151 Fót,
Vörösmarty tér 1.

A pályázók a pályázatbontás és
a Képviselõ-testületi ülés pontos
idõpontjáról telefonos értesítést
kapnak.

Veszprém Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzata
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Mûvészetek Háza
Igazgató
8200 Veszprém,
Vár u. 17.

Lf:
Az intézmény tevé-
kenységének teljes körû
szakmai-gazdasági irá-
nyítása, koordinálása,
szakszerû és törvényes
vezetése.
Közmûvelõdési, mûvé-
szeti és közgyûjteményi
feladatok ellátásának
szervezése, összehan-
golása, az intézmény
kiállítóhelyeinek

Büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság,
a munkakör ellátásához
szükséges magyar nyelv-
tudás,
egészségügyi alkalmas-
ság,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
iskolai v.

1. Az intézmény közmû-
velõdési alaptevékenysé-
géhez kapcsolódóan:
felsõfokú közmûvelõdési
v. és szakképzettség,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú

ÁEI: 2011. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016. márc.
31-ig öt év határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony:
A magasabb vezetõ beosztás el-
látására megbízást az kaphat,
aki a Mûvészetek Házával köz-
alkalmazotti jogviszonyban áll
vagy a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe ki-
nevezhetõ.
A közalkalmazott által betölten-
dõ munkakör a pályázó iskolai
végzettsége alapján kerül meg-
határozásra. A közalkalmazotti
jogviszony határozatlan idõre
szól. A kinevezéskor három hó-
nap próbaidõ kerül kikötésre
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mûködtetése, a kezelé-
sében lévõ gyûjtemé-
nyek méltó bemutatása
és menedzselése, a kü-
lönbözõ mûvészeti
ágak együttmûködésé-
nek segítése. Az alapító
okiratban, valamint a
fenntartói és egyéb
szakmai irányítói szer-
vezetek útmutatásában
foglaltak szerint.

szakirányú munkaköri
szakvizsga,
az 1/2000. (I.14.) NKÖM
rendelet szerint akkredi-
tált közmûvelõdési intéz-
mény-vezetõ tanfolyam
eredményes elvégzését
igazoló okirat,
felsõfokú közmûvelõdési
végzettségnek és szak-
képzettségének/vagy
szakvizsgájának megfe-
lelõ feladatkörben szer-
zett legalább ötéves
szgy.,
kiemelkedõ közmûvelõ-
dési tevékenység bemu-
tatása, vagy

2. Az intézmény alkotó-
mûvészeti alaptevékeny-
ségéhez kapcsolódóan:
szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség,
a végzettségnek és szak-
képzettségnek vagy az
intézmény alaptevékeny-
ségének megfelelõ jogvi-
szonyban eltöltött
legalább ötéves szgy.

Elõny:
Idegen nyelv ismerete.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
Pbhi: 2011. jan. 31.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázót a pályázati határidõ
lejártát követõ 21 napon belül
bizottság hallgatja meg, majd a
pályázati határidõ lejártát köve-
tõ elsõ ülésén a közalkalmazotti
jogviszony létesítésérõl, ill. a
vezetõi megbízásról a képvi-
selõ-testület dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet szabályai, a ca-
fetéria juttatásokra az 1995. évi
CXVII. törvény (Szja) rendelke-
zései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b., hiteles
om., a szakmai gyakorlat idejé-
rõl szóló igazolás, vpr., a pályá-
zó nyilatkozata arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, a pályázó nyilatko-
zata arról, hogy a közgyûlésen a
nyilvános ülésen történõ tárgya-
láshoz hozzájárul-e vagy sem.
A pályázatot zárt borítékban
„Mûvészetek Háza igazgatói pá-
lyázat” megjelöléssel ellátva,
postai úton vagy személyesen:
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
címen, valamint elektronikus
úton Perlaki Claudia részére le-
het elküldeni.
e-mail:
cperlaki@gov.veszprem.hu
f: Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Kabinet-
irodája
Perlaki Claudia kulturális
csoportvezetõ
Tel.: (88) 549-194
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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 gondozásában

megjelent

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

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

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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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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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
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címen.
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10.3620 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

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

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

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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