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KÖZLEMÉNYEK
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tájékoztatja az érdekelteket, hogy 610/2010. (XI. 10.) számú határozatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére (2890 Tata, Bacsó B.
u. 25/A) mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.
Az Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére (Tatabányai Televízió) vezetékes mûsorszolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata
I.
Általános alapelvek
1. Az Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére vezetékes mûsorszolgáltató tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, a mûsorszolgáltatási szerzõdés és a jelen Mûsorszolgáltatási Szabályzat alapján közmûsorszolgáltatóként végzi. A mûsorszolgáltatási szerzõdés jelen Mûsorszolgáltatási Szabályzattal együtt érvényes.
2. Az Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére vezetékes mûsorszolgáltató a közmûsorszolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen Mûsorszolgáltatási Szabályzatban rendelkezik.
3. A Mûsorszolgáltatási Szabályzat kötelezõ tartalommal bír az Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére vezetékes
mûsorszolgáltató minden munkavégzésre irányuló bármely jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve. A Mûsorszolgáltatási Szabályzat a foglalkoztatási jogviszony létesítése céljából megkötött bármely jogi aktus része.
4. A Mûsorszolgáltatási Szabályzatot az Országos Rádió és Televízió Testület fogadta el, és az elfogadással egy idõben hatályba lépett.
II.
A mûsorszolgáltatásra és a közmûsorszolgáltatásra vonatkozó
általános és speciális szabályok a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben
1. Közmûsorszolgáltató:
olyan mûsorszolgáltató, amely az Országos Rádió és Televízió Testület által elfogadott saját mûsorszolgáltatási szabályzat alapján mûsorában többségében közszolgálati mûsorszámokat szolgáltat.
2. Közszolgálati mûsor:
az a mûsor, melyben a közszolgálati mûsorszámok meghatározó szerepet játszanak, és amely a mûsorszolgáltató vételkörzetében élõ hallgatókat, nézõket rendszeresen tájékoztatja közérdeklõdésre számot tartó kérdésekrõl.
3. Közszolgálati mûsorszám:
a mûsorszolgáltató vételkörzetében (országos, körzeti, helyi) élõ hallgatók, nézõk tájékozódási, kulturális, állampolgári, életviteli szükségleteit, igényeit szolgáló mûsorszám, így különösen:
a) a mûvészeti alkotás, az egyetemes, a magyar és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúráját, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek életét, a kisebbségi álláspontokat bemutató közlés,
b) oktatási, képzési célú ismeretek közzététele,
c) tudományos tevékenység és eredmények ismertetése,
d) a vallásszabadság megvalósulását szolgáló, valamint az egyházi és a hitéleti tevékenységet bemutató mûsorok,
e) a gyermek- és ifjúsági mûsorok,
f) a mindennapi életvitelt segítõ, az állampolgárok jogi és közéleti tájékozódását szolgáló, az egészséges életmódot, a
környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elõsegítõ ismeretek terjesztése,
g) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszám,
h) a hírszolgáltatás.
4. A mûsorszolgáltatás alapelvei és szabályai
3. § (1) A Magyar Köztársaságban a mûsorszolgáltatás – e törvény keretei között – szabadon gyakorolható, az információk és a vélemények mûsorszolgáltatás útján szabadon továbbíthatók, a nyilvános vételre szánt magyarországi és
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külföldi mûsorok szabadon vehetõk. A mûsorszolgáltató – a törvény keretei között – önállóan határozza meg a mûsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelõsséggel tartozik.
(2) A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem
sértheti az emberi 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.
(3) A mûsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére,
kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére.
4. § (1) A közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
(2) A mûsorszolgáltatásban közzétett mûsorszámok összessége, illetõleg ezek bármely tartalom vagy mûfaj szerinti
csoportja nem állhat párt vagy politikai mozgalom, illetve ezek nézeteinek szolgálatában.
(3) A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
(4) A mûsorban közzétett hírekhez fûzött véleményt, értékelõ magyarázatot e minõségének és szerzõjének megnevezésével, a hírektõl megkülönböztetve kell közzétenni.
5. § (1) A vallási vagy hitbeli meggyõzõdést sértõ, az erõszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása elõtt a közönség figyelmét erre a körülményre fel kell hívni.
(2) A vallási vagy világnézeti nevelésre szánt, illetve arra alkalmas mûsorszámot e jellegének elõzetes feltüntetésével
lehet közzétenni.
(3) Nem szabad kiskorúaknak szánt mûsorszámban erõszakos magatartást követendõ példaként megjelenítõ képeket
vagy hangokat közzétenni.
(4) A kiskorúak személyiségfejlõdésére ártalmas, így különösen az erõszak öncélú alkalmazását magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot csak 23.00 és 5.00 óra között lehet közzétenni.
Közzététel elõtt erre a közönség figyelmét fel kell hívni.
(5) A kiskorúak személyiségfejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszám közzététele tilos.
5. Mûsorszerkezeti követelmények
8. § (2) Közszolgálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább huszonöt percben kell szolgáltatni. Ha a mûsorszolgáltató a fõmûsoridõben nem ad mûsort, 7.00 és 18.30 óra között kell közszolgálati mûsorszámokat szolgáltatni legalább
huszonöt percnyi mûsoridõben.
6. Nyilvános rendezvény közvetítése
9. § (1) Ha valamely, a közönség számára egyébként nyilvános rendezvényt egy mûsorszolgáltató kizárólagos joggal
közvetít, más mûsorszolgáltató mûsora, illetve hírmûsora a közvetítéssel egy idõben vagy a közvetítés után a rendezvényrõl a szükségleteinek megfelelõen a rendezvény valamely részletét olyan mértékben teheti közzé, hogy ne haladja
meg a szerzõi jogról szóló törvénynek a szerzõi mûvek rádióban, illetve televízióban történõ szabad felhasználásának
terjedelmét.
(2) A rendezvény részletének közzététele akkor felel meg a mûsor, illetve hírmûsor szükségleteinek, ha az nem haladja meg az érintett közvetítés (mûsorszám) idõtartamának tíz százalékát, de legfeljebb az ötven másodpercet.
7. Reklámkorlátok és tilalmak
10. § (1) A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a mûsorszolgáltató e törvény szerint felelõsséggel nem tartozik.
(2) Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
(3) Nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
(4) A mûsorszolgáltató híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ
és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben.
(5) Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
11. § (1) Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítási önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet politikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni.
Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közölhetõ.
(2) Külföldre irányuló mûsorszolgáltatásban politikai hirdetés közzététele tilos.
12. § (1) A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a mûsorszolgáltató felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám mûsorbeli elhelyezését.
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(2) A mûsorszolgáltató a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény
szerint felelõsséggel nem tartozik.
13. § (1) Nem szabad közzétenni dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerûsítõ, ismertetõ reklámot.
(2) Az alkoholtartalmú italok reklámozását tartalmazó mûsorszám
a) nem szólhat kiskorúakhoz és nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút,
b) nem ösztönözhet túlzott alkoholfogyasztásra és nem ábrázolhatja a túlzott alkoholfogyasztást pozitív, az alkoholfogyasztástól való tartózkodást negatív megvilágításban,
c) nem kelthet olyan benyomást, hogy az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztása esetén a túlzott alkoholfogyasztás elkerülhetõ,
d) nem állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztásának bármilyen jótékony egészségügyi hatása lenne,
e) nem tehetõ közzé fõmûsoridõben, az alacsony alkoholtartalmú ital kivételével,
f) nem tehetõ közzé kiskorúak számára készült mûsorszámot közvetlenül megelõzõen, illetve közvetlenül azt
követõen.
14. § (1) A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.
(2) A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ.
(3) A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben és nem buzdíthat erõszakra.
(4) A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
15. § (1) Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést
a) e jellegének a közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá
b) egyéb mûsorszámoktól optikai vagy akusztikus módon, jól felismerhetõen, elkülönítve kell közzétenni.
(2) Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
A 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a mûsorszolgáltató ellenszolgáltatást
nem kérhet.
(3) A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a 137. § szerinti közérdekû közleményre.
17. § (1) Reklámot mûsorszámok között lehet közzétenni.
(2) A (3)–(6) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint mûsorszámon belül is közzétehetõ reklám úgy, hogy az
ne sértse a mûsorszám értékét, valamint a mûsorszám szerzõi jogi jogosultjának jogát és jogos érdekét.
(3) Olyan mûsorszámokban, amelyek önálló részekbõl állnak össze, továbbá a sport- és más olyan közvetítésekben,
amelyekben szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
(4) Nem lehet reklámmal megszakítani vagy megrövidíteni azt a mûsorszámot, amely
a) hír vagy idõszerû politikai tartalmú és idõtartama nem haladja meg a harminc percet,
b) tizennégy év alatti kiskorúakhoz szól és idõtartama nem haladja meg a harminc percet,
c) nemzeti ünnepek eseményeirõl tudósít, vagy
d) vallási, illetve egyházi tartalmú.
(5) A mûsorszámon belül közzétett reklám vagy reklám-összeállítások között legalább húsz percnek kell eltelnie.
(6) A negyvenöt percnél hosszabb filmalkotás a szerzõi jog jogosultjának engedélyétõl függõen negyvenöt perces
idõszakonként egyszer szakítható meg reklámmal. Ha a játékfilm, televíziófilm idõtartama legalább húsz perccel
hosszabb kétszer vagy többször negyvenöt perces idõszaknál, akkor az további egy esetben megszakítható reklámmal.
A mûsormegszakító reklámok között legalább húsz perc mûsoridõnek kell eltelnie.
8. Támogatott mûsorszámok
18. § (1) A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni.
(2) Támogatott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik
személy üzleti tevékenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra.
(3) A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont kivételével – nem befolyásolhatja.
(4) Nem lehet közzétenni – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám támogatójának
védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik.
(5) A politikai hírmûsorszám nem támogatható.
(6) A kizárólag áru vagy szolgáltatás megrendelésére szakosodott mûsorszolgáltatásra e § – az (5) bekezdés kivételével – nem alkalmazható.
19. § (1) Nem támogathat mûsorszámot
a) párt, politikai mozgalom,
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b) az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e törvény szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött
támogatásra.
(2) A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
9. A közmûsorszolgáltatóra vonatkozó külön szabályok
23. § (1) A közmûsorszolgáltató különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
(2) A közmûsorszolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre
számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
E feladatok ellátása során gondoskodik a 137. §-ban nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról.
(3) A közmûsorszolgáltató biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a
megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
(4) A közmûsorszolgáltató 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, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tétele,
e) Az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
24. § (1) A közmûsorszolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.
(2) A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít.
(3) Közmûsorszolgáltatásban 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 közzétehetõk.
(4) Közmûsorszolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a
közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.
(5) A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló
jogviszonyuktól független – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
(6) Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.
III.
A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
1. Az Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére vezetékes mûsorszolgáltató – a továbbiakban: mûsorszolgáltató – közmûsorszolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságra vonatkozó garanciák alapján.
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. Ennek keretében az eltérõ álláspontokat meg kell nyilvánítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlíthassa. A mûsorszolgáltató nem köteles arra, hogy a politikai pártokkal és mozgalmakkal a mûsorokban számszerûen is (másodpercben)
egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.
3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit. Ennek elõfordulása esetén a mûsorszolgáltató az alkotmányos jogvédelem eszközeivel élhet.
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4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt
népszavazás idején kívül közzé nem tesz. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót
csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyei vagy országos politikai közélet érdeklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben válhat a mûsorszám egyetlen politikai vagy eszmei
nézetrendszer kifejezõdésévé.
7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett formában teszi közzé.
8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
9. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõsében szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség, a
pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
10. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.
IV.
A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának,
a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ legyen.
2. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt és véleményt megnyilvánítson.
4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív, vagy szubjektív okból nincs
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.
6. A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi és ahol szükséges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független hírforrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû figyelemfelhívás mellett.
7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszolgáltatónak haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett eredeti álláspontjával.
10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani a nézõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett.
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11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekednie kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával fejtsék ki véleményüket.
12. Helyreigazítást, illetve kifogást kell közzétenni az érintett kérelmére, illetve akkor, ha ezt jogerõs bírói ítélet,
vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.
V.
Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
1. A mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok,
a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszi figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés
magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását, illetve a káromkodó megfogalmazásokat. Ezek használatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.
4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján Anyanyelvvédõ Bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elismertségre szert tett három személy felkérésével, akik kéthavonta értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát. Az
értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell. A bizottság tagjainak tiszteletdíj adható.
VI.
A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának követelményei
1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsorokon kívül is – sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a
nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszolgáltató köteles mellõzni a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult sztereotípiákat.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell
bemutatni és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés csak a kisebbség hagyományosan elfogadott szerepeiben történjék.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük értékelése megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.
VII.
A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása
1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a nézõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
3. A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell
az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapozatlan várakozást.
4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.
5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
6. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
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7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne hangozhassanak el.
8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre
és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.
9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé.
10. A világnézeti, illetve vallási mûsor politikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.
11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.
VIII.
A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
1. mûsorszolgáltató az alábbi mûsorszámokat látja el hangban vagy képben, vagy e kettõ együttes alkalmazásával:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájában hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet,
illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határozhatja meg. Az ajánlott korhatár 10, 14 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben – ajánlókban – és újságokban is
utalni kell.
6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell
a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs egyházat.
8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázat e minõség megjelölésével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.
IX.
A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ megismertetését és pozitív magatartásminták kialakulását.
3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem
él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe és nem teszi
ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje vagy
osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.
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4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek
arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak vagy szolgáltatást igénybevegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási ajánlatot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.
– A reklámok indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetben, illetve alkoholtartalmú ital fogyasztása közben.
– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál
alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúban valótlan elképzelést a termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele minden család költségvetésébe belefér.
X.
Reklámtevékenység, támogatás
1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet károsítását, az állatok kínzását.
3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.
4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül,
különös tekintettel
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek öltözete nem keltheti azt
a képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.
7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulniuk, melyek független forrásból származnak.
8. A reklám nem ronthatja más termék, cég vagy személy hitelét.
9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét, kezdõbetûit vagy goodwilljét.
11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.
12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent
magyar nyelven is közölni kell.
13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus ábrázolást vagy szöveget, illetve nem ábrázolhatja öncélúan a szexualitást. A reklám nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy
azt követõen reklám nem közölhetõ. A fõszerkesztõ meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.
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15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.
16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem használható fel.
XI.
A közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közlemény is ingyenes.
3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé.
Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figyelembevételével készített videóanyag lejátszásával történhet.
5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni,
ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági érdekeit veszélyezteti vagy károkozással járna.
XII.
A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.
3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni,
ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódáshoz fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el, vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi jogokat sértene vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki és nem kelthet olyan
benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban résztvevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban résztvevõk társadalmi állására, testi sajátosságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Álláspontjuk kifejezésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogosultságokat élveznek.
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XIII.
Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
1. A mûsorszolgáltató munkatársai minden, a mûsorszolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.
2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívül társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jóhírnevét.
3. A munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a politikai mûsorokban
szereplõ munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhat.
4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem veszélyeztetheti a mûsorszolgáltatói pártatlanságra vonatkozó kötelezettséget, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.
5. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység nem
folytatható és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.
6. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekre vonatkozó mûsort nem készíthet.
7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl
a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorkészítõt megválasztják, mandátuma lejártáig csak olyan mûsorban vehet részt, amely képviselõi tevékenységével összefüggésben nem áll.
8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével
végezhet.
9. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és
felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.
10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A
mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el és támogatott mûsorszám bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhet. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottságának
tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató jó
hírnevét.
13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
14. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekedni kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét levezesse. A
mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi
szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „Xné asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
asszony”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú
személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés
és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorkészítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét és kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.
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XIV.
A mûsorkészítõ szakmai szabályai
1. A közmûsorszolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom
rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelítsen a mûsorszolgáltatásban elõadódó témákhoz, mellõzze az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.
3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el és juttassa a nézõ tudomására. A mûsorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet és az ebbõl adódó kárt viselnie
kell.
4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, terrorcselekmények stb. esetében –, az áldozatok megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hozzájárultak.
Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncselekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakban „gyanúsítottként”, bírósági szakban „vádlottként” nevezze meg. A
mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjeinek nevét
csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még akkor is tilos,
ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.
7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a
bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült fotók és felvételek közzétételét
megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.
8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallásfelekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.
9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A
mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet és számot tarthat a nézõ
érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza
meg.
10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõ által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.
11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélye
mellett.
12. Névtelen kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés ízlést, illetve a személy jó hírnevét és
becsületét ne sértse.
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17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.
18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát és tekintetbe kell azt venni, hogy
az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.
XV.
A vételkörzet ellátásának irányelvei
1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlés-hatósági engedélyek alapján a lehetõségeihez mért legmagasabb
mûszaki színvonalon szolgált mûsor a vételkörzetben élõ lakosság számára.
2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A nézõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt videóés audiótechnikai színvonalon kell sugározni.
3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányos és sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.
4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.
5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell és törekednie kell arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
Tata, 2010. szeptember 20.

Petzke Ferenc s. k.,
kuratóriumi elnök

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények oktatói álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, annak végrehajtásáról és felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.
A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Közszolgálati Tanszékre
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens oktatási feladatai:
– a „Bevezetés a közigazgatás-tudományba” címû tárgy oktatása;
– a „Hatékonyság a közigazgatásban” címû tárgy magyar és angol nyelven való oktatása;
– az „Új közszolgálati menedzsment” címû tárgy oktatása;
– új, mesterszintû tantárgyak kidolgozása a közgazdálkodás és közpolitika területén, tananyagírás önállóan, illetve a
tanszéki kollégákkal együttmûködve;
– részvétel a tanszéken a TDK-t, illetve diplomamunkát író hallgatók témavezetésében;
– aktív pályázati tevékenység és részvétel a kar és a tanszék hazai és nemzetközi kutatásaiban.
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A kinevezésre kerülõ egyetemi docens kutatási, illetve kutatásszervezési feladatai:
– többéves kimagasló kutatási és kutatásszervezési gyakorlattal kell rendelkeznie a közpolitika-elemzés, a közigazgatás- és közpolitika-menedzsment, a közigazgatási reformok területén;
– jelen kell lennie a hazai és nemzetközi tudományos életben (folyóiratokban, illetve kiadványokban való publikációk és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel);
– képesnek kell lennie új tantárgyak, tananyagok kidolgozására;
– képesnek kell lennie nemzetközi tudományos projektekben való aktív részvételre.
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azon teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók nyújthatnak be, akik rendelkeznek:
– közgazdász egyetemi diplomával,
– legalább öt éve megszerzett PhD tudományos fokozattal,
– legalább nyolc éves felsõoktatási oktatói és kutatási tapasztalattal,
– kimagasló kutatási és oktatási gyakorlat a közpolitika-elemzés, a közigazgatási kultúra nemzetközi komparatív
vizsgálata, a közigazgatás- és közpolitika-menedzsment, a közigazgatási reformok területén,
– középfokú angol és német állami nyelvvizsgával,
– a szakterületen meglevõ tudományos kapcsolatokkal,
– publikációk által bizonyítottan jelen van a hazai és nemzetközi tudományos életben.
Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
„Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési
Szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik.
Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben kitér eddigi
szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben
végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat magyar nyelvû – hitelesített – másolatát, külsõ pályázó esetében – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadásai jegyzéket, jelentõsebb külföldi tanulmányutak felsorolását,
– pályázati jelentkezési és adatlapot,
– személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján
való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és döntést hozó testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
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A pályázatnak a KSZK honlapján való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére – bekötött vagy befûzött formában tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati példányban. A pályázat
benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot – a végzettséget igazoló oklevelek és az erkölcsi bizonyítvány kivételével – maria.czinger@uni-corvinus.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.

GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓS TANULMÁNYOK INTÉZET
határozott idejû, teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási és oktatásszervezési feladatai:
A globális kormányzással és a gazdasági és társadalmi átalakulással foglalkozó ismeretkörök oktatása, úgymint:
– globális kormányzás és a változó nemzetközi gazdasági és politikai intézményrendszer;
– a gazdasági és társadalmi átmenetek összehasonlító elemzése;
– globális piacok és társadalmi felelõsségvállalás;
– a nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok specialista és a Kulturális örökségmenedzsment és fenntartható fejlõdés szakirányú továbbképzési programokban való részvétel;
– a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvánnyal együttmûködésben megvalósuló képzések szervezésében való részvétel.
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb kutatási feladatai:
– az intézet fõ profiljának megfelelõ témákban végzett tudományos kutatómunka;
– nemzetközi és hazai tudományos konferenciákon való aktív részvétel;
– publikálás referált hazai és külföldi folyóiratokban;
– a mesterképzésben és PhD-képzésben részt vevõ hallgatók nemzetközi és hazai kutatási projektekbe történõ bekapcsolódásának elõsegítése;
– az egyetem nemzetközi kapcsolatainak építése és erõsítése.
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azon teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók nyújthatnak be, akik rendelkeznek
– egyetemi diplomával,
– nemzetközi kapcsolatok/közgazdaságtan PhD-fokozattal, amelyet kinevezését megelõzõen legalább öt évvel korábban szerzett,
– külföldi egyetemeken szerzett oktatási tapasztalattal,
– legalább nyolc év idõtartamú oktatási, illetve kutatási-fejlesztési tevékenység ellátására létesített munkavégzésre
irányuló jogviszonnyal,
– önállóan vagy társszerzõkkel publikált tudományos cikkekkel, hazai vagy nemzetközi konferenciákon tartott elõadásokkal,
– angol nyelv magas szintû ismeretével.
Elõnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik a dán és egyéb skandináv nyelvek magas szintû ismeretével.
Az egyetemi docensi kinevezés határozott idõre szól, és a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvánnyal együttmûködésben szervezett, fenti szakirányú továbbképzési programok mûködésének és kifutásának idejére
jön létre.
A kinevezés a továbbképzési programok mûködésétõl és kifutási idejétõl – lezárásától – függõen meghosszabbítható.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
„Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési
Szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik.
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Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben kitér eddigi
szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben
végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
A pályázatokhoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat magyar nyelvû – hitelesített – másolatát,
– külsõ pályázó esetében a fenti okiratok – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadásai jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanulmányutak felsorolását,
– pályázati jelentkezési és adatlapot,
– személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján
való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és döntést hozó testületek részére,
– nyilatkozatot (az egyetemen kívül) fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatnak a KSZK honlapján való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére – bekötött vagy befûzött formában tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati példányban. A pályázat
benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot – a végzettséget igazoló oklevelek és az erkölcsi bizonyítvány kivételével
– maria.czinger@uni-corvinus.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.
Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
Néptánc Tanszékén
1 fõ egyetemi tanári állás betöltésére
A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai:
– oktatási és tudományos tevékenységet folytat a tánctudomány, a mûvészetelmélet és a tanárképzés terén,
– részt vesz az oktatott szakterület tananyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítésében,
– publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével segíti elõ oktatómunkája eredményes folytatását,
– részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, az oktatók munkájának irányításában, az oktatói
és kutatói utánpótlás nevelésében,
– részt vesz a fõiskola Tánctudományi Kutatóközpontjának munkájában, egyes specifikus szakterületeinek irányításában,
– szakfelelõsi, szakirány-felelõsi, illetve tantárgyfelelõsi feladatokat lát el,
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rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi mûvelõivel,
témavezetõként vagy kutatóként részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok megvalósításában,
részt vesz a fõiskolai testületek vezetésében és munkájában,
szakterületén tudományos fórumokat, szakmai programokat szervez,
kutatói együttmûködést épít ki a fõiskola és a hazai, valamint nemzetközi tánckutató intézmények között.

Pályázati feltételek:
– az általános és összehasonlító tánctudomány, az etnokoreológia, a tánc notációs eljárásainak, valamint a táncos
mozdulatelemzés terén végzett kiemelkedõ kutatási és publikációs tevékenység,
– nemzetközi együttmûködésben végzett kutatási és publikációs tevékenység,
– a nemzetközi és hazai tánctudományi körökben végzett szakmai-közéleti és tudományszervezési tevékenység,
– eredményes kutatási pályázatok vezetése,
– széles körû hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv ismerete,
– doktori fokozat,
– legalább 15 év oktatói-kutatói gyakorlat a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– oktatási tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– az oktatói és 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 szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

Elméleti Tanszékén
1 fõ 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,
– publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével elõsegíti az oktatómunkája eredményes
folytatását,
– részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, illetve az oktatók munkájának irányításában, az
oktatói és kutatói utánpótlás nevelésében,
– tantárgyfelelõsi feladatokat lát el,
– rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi mûvelõivel,
– részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok lebonyolításában,
– részt vesz a fõiskolai testületek munkájában.
Pályázati feltételek:
– az eszme- és kultúrtörténet terén végzett jelentõs kutatási és publikációs, továbbá szakmai-közéleti tevékenység,
– a tánctudományhoz is kapcsolódó tudományos (és tudományszervezési) tevékenység,
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv ismerete,
– rendszeres elõadások és konzultációk tartása angol nyelven,
– doktori (PhD) fokozat,
– legalább 25 év oktatói-kutatói gyakorlat a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– oktatási és konzultációs tevékenységgel igazolt alkalmasság a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi és tudományos
munkájának irányítására.
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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 szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
Elméleti Tanszékén
1 fõ 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,
– publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével elõsegíti az oktatómunkája eredményes
folytatását,
– részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, illetve az oktatók munkájának irányításában, az
oktatói utánpótlás nevelésében,
– részt vesz a fõiskola Tánctudományi Kutatóközpontjának irányításában,
– szakfelelõsi, szakirány-felelõsi, illetve tantárgyfelelõsi feladatokat lát el,
– rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi mûvelõivel, részt vesz ezek szervezésében,
– témavezetõként vagy projektvezetõként részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok lebonyolításában,
– részt vesz a fõiskolai testületek vezetésében és munkájában.
Pályázati feltételek:
– a tánctudomány és a mûvészetelmélet terén végzett kiemelkedõ kutatási, szerkesztõi, publikációs és szakmai-közéleti tevékenység,
– az MTA Tánctudományi Munkabizottságában végzett tudományos és tudományszervezési tevékenység,
– díjakkal, szakmai elismerésekkel, eredményes kutatási pályázatokkal igazolt tudományos munka,
– széles körû hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv ismerete,
– doktori fokozat és habilitáció,
– legalább 15 év oktatói-kutatói gyakorlat a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– oktatási tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására.
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 szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola rektorához (1145 Budapest, Columbus u. 87.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb
felvilágosítást a fõiskola fõtitkára ad.
Szakály György
rektorhelyettes
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt 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 intézmények 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
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Budapest Fõváros
VI. kerület Terézváros
Önkormányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.

Budapest,
XVIII. kerület
PestszentlõrincPestszentimre
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1184 Budapest,
Üllõi út 400.

Terézvárosi
Önkormányzat
Óvodája
Játékvár
1062 Budapest,
Lendvay u. 24.
Intézményvezetõ
Kerekerdõ Óvoda
1183 Budapest,
Attila u. 9.
Óvodavezetõ

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
feletti óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Szakirányú felsõfokú iskolai v. és szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga.
5 év szgy.
Lf: az intézmény irányítási, ellenõrzési, munkáltatói feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti fel-

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A megbízás 2016. július 31-ig
szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 nap.
ÁEI: 2011. augusztus 1.
A megbízás 2016. július 31-ig
szól.
Ill, vp.: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 90 nap.
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A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Köztársaság
Utcai Óvoda
2700 Cegléd,
Köztársaság u. 18.
Óvodavezetõ

A pályázatot 3 példányban kell
adat ellátása, takarékos
gazdálkodás, kapcsolattar- nyomtatott formában benyújtani
és a godane@bp18.hu e-mail
tás a fenntartóval.
címre elküldeni.
Csatolandó: vpr., szakmai ön., a
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban
részt vevõk a pályázati anyagát
megismerhessék, továbbá, hogy
a pályázó személyét érintõ tárgyalás nyílt vagy zárt ülés keretében történjen, b., om.
Pc: Budapest, XVIII. kerület
Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzat Jegyzõje
1184 Budapest, Üllõi út 400.
f: Goda Andrásné
Telefon: 296-1396
Szakirányú felsõfokú v.,
ÁEI: 2011. augusztus 1.
pedagógus szakvizsga,
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
5 év szgy.
Ill, p.: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: 2011. június 30.
Csatolandó: om., b., nyilatkozat,
melyben a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatát, hogy a benyújtott
pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ.
Pc: Polgármesteri Hivatal
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Pesti Úti Óvoda
2700 Cegléd,
Pesti út 10.
Óvodavezetõ
A Központi Mûvészeti
Óvoda és Bölcsõde
Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási
Intézmény
9730 Kõszeg,
Várkör 42.
Óvodapedagógus,
megbízott óvodavezetõ

Fõiskolán szerzett óvodapedagógusi v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: mûvészeti óvodában szerzett szgy.

Szivárvány Óvoda
1181 Budapest,
Dolgozó u. 16.
Óvodavezetõ
Bóbita Óvoda
1181 Budapest,
Kondor B. sétány 2.
Óvodavezetõ

Cegléd Város
Önkormányzata
2700 Cegléd,
Kossuth tér 1.
Pest megye

Ady Endre Utcai Óvoda
2700 Cegléd,
Ady Endre u. 3–5.
Óvodavezetõ
Kõrösi Úti Óvoda
2700 Cegléd,
Kõrösi út 6–8.
Óvodavezetõ

Kõszeg Város és
Vonzáskörzete
Többcélú
Kistérségi Társulása
9730 Kõszeg
Kossuth Lajos u. 15.

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A megbízás 5 nevelési évre,
2016. július 31-ig szól.
Ill, p.: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: legkésõbb a Társulási Tanács júniusi ülésén.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
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A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Közgyûlése

Aranykörte Óvoda
(Nyíregyháza,
Körte u. 41.)
Óvodavezetõ
Bóbita Óvoda
(Nyíregyháza,
Vécsey köz 4–6.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagógusi v., 5 év szgy., pedagógus szakvizsga és
sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Százszorszép Óvoda
(Nyíregyháza,
Kállói u. 109/A)
Óvodavezetõ

fejlesztési elképzelésekkel, om.,
b., eddigi munkaviszonyokról,
közalkalmazotti jogviszonyokról
szóló igazolások, nyilatkozat,
melyben a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Pc: „óvodavezetõi pályázat” és
az intézmény nevének megjelölésével, 3 példányban Kõszeg
Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Tanácsa Társulási Tanács Elnöke
9730 Kõszeg,
Kossuth Lajos u. 15.
ÁEI: 2011. augusztus 1.
A megbízás 2011. augusztus 1-jétõl 2016. július 31-ig,
5 nevelési évre szól.
Ill, vp: Kjt. szerint,
megegyezéssel.
Pbhi: 2011. április 1.
Pehi: 2011. június 30.
Csatolandók: Korm. rendelet
szerint, hitelesített om., b., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, valamint a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Pc: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Címzetes Fõjegyzõjéhez
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Igazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Budapest,
XVIII. kerület
PestszentlõrincPestszentimre
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1184 Budapest,
Üllõi út 400.

Ady Endre
Általános Iskola
1188 Budapest,
Ady E. u. 46–48.
Iskolaigazgató

Szakirányú felsõfokú iskolai v. és szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga.
5 év szgy.
Lf: az intézmény irányítási, ellenõrzési, munkáltatói feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti fel-

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A megbízás 2016. július 31-ig
szól.
Ill, vp.: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 90 nap.
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A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Dohnányi Ernõ
Zeneiskola
1183 Budapest,
Gyöngyvirág u. 7–9.
Iskolaigazgató
Gulner Gyula
Általános Iskola
1183 Budapest,
Gulner Gy. u. 2.
Iskolaigazgató
Kapocs Általános
és Magyar–Angol
Két Tannyelvû Iskola
1188 Budapest,
Kapocs u. 56.
Iskolaigazgató
Vajk-sziget
Általános Iskola
1183 Budapest,
Vajk u. 16–20.
Iskolaigazgató
Karinthy Frigyes
Gimnázium
1183 Budapest,
Thököly u. 7.
Iskolaigazgató

Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1221 Budapest,
Városház tér 11.

Herman Ottó
Általános Iskola
1222 Budapest,
Dévényi u. 62.
1222 Budapest,
Pannónia u. 50.
Iskolaigazgató
Lf: a Közokt.tv.
54. §-ban foglaltak
szerint.

A pályázatot 3 példányban kell
adat ellátása, takarékos
gazdálkodás, kapcsolattar- nyomtatott formában benyújtani
és a godane@bp18.hu e-mail
tás a fenntartóval.
címre elküldeni.
Csatolandó: vpr., szakmai ön., a
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati eljárásban részt
vevõk a pályázati anyagát megismerhessék, továbbá, hogy a pályázó személyét érintõ tárgyalás
nyílt vagy zárt ülés keretében
történjen, b., om.
Pc: Budapest, XVIII. kerület
Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzat Jegyzõje
1184 Budapest,
Üllõi út 400.
f: Goda Andrásné
Telefon: 296-1396

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, 5 év
szgy. Elõny: angol- vagy
németnyelv-ismeret.
Lf: az intézmény irányítási, ellenõrzési, munkáltatói feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti feladat ellátása, takarékos
gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.
Szakirányú pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú v.,
pedagógus szakvizsga (új
intézményvezetõ esetén),
a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga, 5 év szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A magasabb vezetõi megbízás
2016. július 31-ig, 5 év idõtartamra szól.
Ill: Kjt. szerint.
p: Korm. rendelet alapján.
Pbhi: 2011. január 8.
Pehi: 2011. április 30.
A pályázatot írásban 4 példányban kell benyújtani.
Kérjük a borítékon feltüntetni:
28967/2010/XII, Herman Ottó
Általános Iskola
intézményvezetõ
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Csatolandó: b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, om., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó
igazolások, nyilatkozat arról,
hogy szakértõi véleményezéshez,
valamint a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Pc/f: Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Iroda,
Sályi László irodavezetõ
1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon: 229-2559

Nádasdy Kálmán
Alapfokú Mûvészeti és
Általános Iskola
1222 Budapest,
Nagytétényi út 31–33.
1221 Budapest,
Szent István tér 1.
Iskolaigazgató
Lf: a Közokt.tv.
54. §-ban foglaltak
szerint.

Szakirányú pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
v., pedagógus szakvizsga
(új intézményvezetõ esetén), a szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
szerzett 5 év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga, 5 év szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A magasabb vezetõi megbízás
2016. július 31-ig, 5 év idõtartamra szól.
Ill: Kjt. szerint.
p: Korm. rendelet alapján.
Pbhi: 2011. január 8.
Pehi: 2011. április 30.
A pályázatot írásban 4 példányban kell benyújtani.
Kérjük a borítékon feltüntetni:
28968/2010/XII, Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola intézményvezetõ
Csatolandó: b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, om., korábbi
munkaviszonyokra vonatkozó
igazolások, nyilatkozatot arról,
hogy szakértõi véleményezéshez,
valamint a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Pc/f: Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Iroda,
Sályi László irodavezetõ
1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon: 229-2559
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Cegléd Város
Önkormányzata
2700 Cegléd,
Kossuth tér 1.
Pest megye

Várkonyi István
Általános Iskola
és Óvoda 2700 Cegléd,
Széchenyi út 14/D
Igazgató

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése

Szõlõskerti Általános
Iskola, Diákotthon
és Gyermekek Átmeneti
Otthona
(Nyírszõlõs,
Kollégium u. 54.)
Intézményvezetõ

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
Ill, p.: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: 2011. június 30.
Csatolandó: om., b., nyilatkozat,
melyben a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatát, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel
közölhetõ.
Pc: Polgármesteri Hivatal
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Felsõfokú pedagógus v. és ÁEI: 2011. augusztus 1.
szakképzettség, 5 év
A megbízás 2011. auguszszgy., pedagógus szaktus 1-jétõl 2016. július 31-ig,
vizsga és sikeres pályázó- 5 nevelési évre szól.
nak vagyonnyilatkozatIll, vp: Kjt. szerint,
tételi kötelezettség.
megegyezéssel.
Pbhi: 2011. április 1.
Pehi: 2011. június 30.
Csatolandók: Korm. rendelet
szerint, hitelesített om., b., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, valamint a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Pc: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Címzetes Fõjegyzõjéhez
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.
Szakirányú felsõfokú v.,
pedagógus szakvizsga,
5 év szgy.

Széchenyi István
Közgazdasági
Szakközépiskola
(Nyíregyháza,
Városmajor u. 4.)
Intézményvezetõ

Egyetemen szerzett pedagógus v., 5 év szgy., pedagógus szakvizsga, és a
sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Vasvári Pál Gimnázium
(Nyíregyháza
Kiss E. u. 8.)
Intézményvezetõ

Egyetemen szerzett
pedagógus v., 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga, és
a sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A megbízás 2011. augusztus 1-jétõl 2016. július 31-ig,
5 nevelési évre szól.
Ill, vp: Kjt. szerint,
megegyezéssel.
Pbhi: 2011. április 1.
Pehi: 2011. június 30.
Csatolandók: Korm. rendelet
szerint, hitelesített om., b., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
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Westsik Vilmos
Élelmiszeripari
Szakközépiskola és
Szakiskola
(Nyíregyháza,
Semmelweis u. 15.)
Intézményvezetõ

Egyetemen szerzett
pedagógus v., 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga,
és a sikeres pályázónak
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Pc: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Címzetes Fõjegyzõjéhez
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Zay Anna Gimnázium
és Egészségügyi
Szakközépiskola
(Nyíregyháza,
Család u. 11.)
Intézményvezetõ

Egyetemen szerzett pedagógus v., 5 év szgy., pedagógus szakvizsga, és a
sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A megbízás 2011. augusztus 1-jétõl 2016. július 31-ig,
5 nevelési évre szól.
Ill, vp: Kjt. szerint,
megegyezéssel.
Pbhi: 2011. április 1.
Pehi: 2011. június 30.
Csatolandók: Korm. rendelet
szerint, hitelesített om., b., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, valamint a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Pc: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Címzetes Fõjegyzõjéhez
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1
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3

4

Budapest Fõváros
VI. kerület
Terézváros
Önkormányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.

Terézvárosi Nevelési
Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
1062 Budapest,
Bajza u. 46.
Intézményvezetõ

A pedagógiai szakszolgálat intézményében
pedagógus munkakör betöltésére jogosító
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, pszichológus végzettség esetén
klinikai, neuro-pszichológiai vagy tanácsadói pszichológus szakvizsga,
legalább 5 év feletti pedagógiai szakszolgálati
munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A megbízás 2016. július 31-ig
szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 nap.
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt 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 intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Pedagógus

1
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ÁEI: 2011. március 1.
A megbízás határozott idõre,
2011. június 15-ig, részmunkaidõre szól.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.
f: Fenyvesi Gyöngyi igazgató
ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre,
2011. június 15-ig szól.
Csatolandó: szakmai ön, b.
Pc: Blaskovits Oszkár
Általános Iskola

Levéli Német
Nemzetiségi
Általános Iskola
9221 Levél, Fõ u. 10.
Telefon: (96) 569-012

Német nemzetiségi
szakos tanár,
vagy német
szakos tanár

Fõiskolai tanári diploma,
fõiskolai v. és szakképzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

Nagytarcsai
Blaskovits Oszkár
Általános Iskola

Számítástechnika–technika szakos tanár – és
napközis nevelõi feladatok

Fõiskolai v., 3–5 év szgy.

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Fekete László
Zeneiskola – Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.

Ütõtanár
Határozatlan idejû
részmunkaidõs
jogviszony.

2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.
Tóthné Seres Katalin igazgató
Telefon: (28) 546-616
ÁEI: 2011. szeptember 1.
Fõiskolai v., magyar
állampolgárság, büntetlen Részmunkaidõ, heti 11 óra.
elõélet, cselekvõképesség. Ill: Kjt. szerint.
Útiköltség-térítés.
A pályázatot postai úton, illetve
személyesen kell benyújtani
Szõkéné Csorba Erzsébet
igazgatónál
Csatolandó: om., szakmai ön., b.
Pc: Fekete László Zeneiskola –
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
5350 Tiszafüred, Piac tér 4.
f: Szõkéné Csorba Erzsébet
intézményvezetõ
Telefon: (59) 511-275

Bizonyítvány-nyomtatványok érvénytelenítése
A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola (7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.) irattári selejtezése folyamán a következõ sorszámú üres bizonyítvány-nyomtatványokat semmisítette meg:
Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nyomtatvány száma

Nyomtatvány neve

Tü. 570

Bizonyítvány

Nyomtatvány sorszáma
PTH 184939
PTH 184974
PTH 184975
PTH 184992
PTH 184999
PTL 244969
PTL 244970
PTL 244971
PTL 244972
PTL 244973
PTL 244974
PTL 244975
PTL 252991
PTL 252992
PTL 252993
PTL 252995
PTL 252996
PTL 252997

Banó Andrea s. k.,
igazgató
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Bizonyítvány letiltása
A Minerva Érettségizettek Szakközépiskolája (1131 Budapest, Fiastyúk u. 4–8.) által 2009. 06. 15-én kiállított, PTO
003635 sorszámú bizonyítvány elveszett. Használata érvénytelen.

Stelkovics-Mérõ Diána s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
A nemzeti erõforrás miniszter pályázatot hirdet a 2011. évi
Felsõoktatási Minõségi Díj elnyerésére
A pályázat célja
A pályázat célja – a Kormány 221/2006. (XI. 15.) rendelete alapján – a minõségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedõ teljesítményt nyújtó és folyamatos fejlõdést mutató felsõoktatási intézmények és szervezeti egységeik
elismerése.
Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Köztársaság államilag elismert felsõoktatási intézményei és azok szervezeti egységei (a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt intézmények).
A Felsõoktatási Minõségi Díjat pályázat útján azok a felsõoktatási intézmények és szervezeti egységeik nyerhetik el,
amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
a) a folyamatos, stratégai jellegû minõségfejlesztés a felsõoktatási intézmény és szervezeti egységei mûködésének
meghatározó részét képezi és ennek társadalmi megítélés szerint is jelentõs eredményei születtek;
b) az Európai Minõségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló folyamatos
minõségfejlesztést;
c) folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevõ partnerek elégedettségének alakulását;
d) gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres
megoldások átvételét.
A pályázók vállalják, hogy a Felsõoktatási Minõségi Díj elnyerése esetén a teljes pályázatukat és a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat – az elismerés átvételét követõ egy hónapon belül – közzéteszik az intézmény honlapján.
A pályázati eljárás költsége:
– felsõoktatási intézmények számára 400 ezer Ft,
– felsõoktatási intézmények szervezeti egységei számára 200 ezer Ft.
A pályázat benyújtása
A pályázat önértékelésen alapul.
A pályázónak be kell mutatnia adottságait az alábbi szempontok szerint:
a) vezetés: az intézmény küldetésének és jövõképének megvalósítását segítõ vezetõi tevékenység és a vezetés értékrendjének kialakítása, irányítási rendszerének biztosítása, mûködtetésének továbbfejlesztése a munkatársak közremûködésével;
b) stratégia: az intézmény küldetésének és jövõképének megvalósításában alkalmazott módszerek, különös tekintettel a hosszú távú tervekre, azok oktatási, kutatási programjaira;
c) emberi erõforrások: a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek egyéni, csoportos és intézményi szinten alkalmazott fejlesztése; a munkatársak tevékenységeivel kapcsolatos oktatási, kutatási programok és folyamatok támogatásának megtervezése a hatékony mûködés érdekében;
d) partnerkapcsolatok és erõforrások: az intézmény külsõ partnerkapcsolatainak, belsõ erõforrásainak, stratégiai
programjának megtervezése és menedzselése az intézményi folyamatok hatékony mûködése érdekében;
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e) folyamatok: az oktatási, kutatási programok támogatása, a partneri elégedettség elérése, a partnerek számára nyújtott értékek növelése céljából alkalmazott folyamatok módszereinek megtervezése és menedzselése az intézményben.
A pályázónak be kell mutatnia az elért eredményeket az alábbi szempontok szerint:
a) a közvetlen partnerek elégedettsége: a felsõoktatási intézmény és szervezeti egységei által elért eredmények a partnerek elégedettsége terén tervezett és teljesített célokat illetõen, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva;
b) a munkatársak elégedettsége: a felsõoktatási intézmény és szervezeti egységei által megvalósított eredmények a
munkatársak elégedettsége terén tervezett és elért célokat illetõen, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva;
c) társadalmi hatás: a társadalom és a külsõ partnerek véleménye és elégedettsége a felsõoktatási intézménnyel, szervezeti egységeivel és azok tevékenységével kapcsolatban;
d) kulcsfontosságú eredmények: a felsõoktatási intézmény és szervezeti egységei által tervezett célok, elért eredmények és teljesítmények, más kiválasztott intézmények eredményeivel való összehasonlításban.
A pályázó pályázási szándékát 2011. február 28-án 14 óráig a geza.agg@nefmi.gov.hu e-mail címre kell bejelentenie.
A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a pályázó melyik kategóriában kíván pályázni (intézmény, vagy intézmény szervezeti egysége), valamint a pályázattal megbízott kapcsolattartó személy elérési adatait (beosztás, telefon, e-mail cím).
A pályázatokat 2011. április 25-én 14 óráig kell benyújtani kettõ példányban nyomtatott formában (egy eredeti és egy
másolat) és egy CD lemezen a következõ címre:
Nemzeti Erõforrás Minisztérium Tudománypolitikai Fõosztály „Felsõoktatási Minõségi Díj pályázat” 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Postai úton történõ beküldés esetén a postára adás legkésõbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott idõ lehet.
Amennyiben a pályázatot postai úton küldik meg, úgy kérjük, hogy azt e-mailben elõre jelezzék.
A pályázati eljárás költségét az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 10032000-01744277-00000000 számú bankszámlájára kell átutalni „FMD 2011 pályázat” megjelöléssel. A pályázati eljárási költség befizetését igazoló dokumentumot a
pályázathoz csatolni kell.
A határidõn túl beérkezett pályázatokat a NEFMI-nek nem áll módjában befogadnia.
A benyújtott pályázat terjedelme felsõoktatási intézmények esetében nem haladhatja meg az 50, szervezeti egységek
esetében pedig a 30 oldalt. A pályázatnak önmagában elbírálhatónak kell lennie, a melléklet csak az illusztrációt szolgálhatja.
Amennyiben felsõoktatási intézmény szervezeti egysége pályázik, akkor az intézmény rektorának a véleményét is
csatolni kell a pályázathoz.
A pályázó tudomásul veszi az értékelést.
A pályázatok elbírálásának rendje
A beérkezett pályázatokat a Felsõoktatási Minõségi Díj és Minõségfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
bírálja el szakértõk bevonásával. Az elbírálás alapja a pályázatban benyújtott önértékelés. A bírálat részeként sor kerülhet helyszíni szemlére.
A díj két kategóriában kerül elbírálásra:
– felsõoktatási intézmény és
– felsõoktatási intézmény szervezeti egysége (kar, centrum).
Mindkét kategóriában egy Felsõoktatási Minõségi Díj, valamint Arany, Ezüst és Bronz Fokozatú Elismerõ Oklevél
adható ki.
A Bizottság által elõterjesztett javaslat alapján a Felsõoktatási Minõségi Díj és az Elismerõ Oklevél odaítélésérõl a
nemzeti erõforrás miniszter dönt.
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bizalmasan kezelik.
A pályázat eredményhirdetése
A Felsõoktatási Minõségi Díjban részesült pályázók oklevelet és plakettet kapnak, amelyek tartalmazzák az intézmény, illetve szervezeti egysége nevét, a „2011. ÉVI FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGI DÍJ,, és „A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTERÉTÕL” szöveget. Az Elismerõ Oklevélben részesült pályázók oklevelet kapnak, amelyek tartalmazzák az intézmény, illetve a szervezeti egysége nevét, a „2011. ÉVI
FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGI DÍJ PÁLYÁZATÁN ARANY, vagy EZÜST, vagy BRONZ FOKOZATÚ
ELISMERÕ OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT” és „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ERÕFORRÁS
MINISZTERÉTÕL” szöveget.
A Díjjal pénzjutalom nem jár.
A Felsõoktatási Minõségi Díjban részesült intézmény vagy szervezeti egység a címet az adományozás évére való utalással használhatja, legközelebb 5 év múlva pályázhat újra a Díjra. Az Elismerõ Oklevélben részesült pályázók a következõ évben újra pályázhatnak a Díjra.
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A 2011. évi Felsõoktatási Minõségi Díjat a nemzeti erõforrás miniszter a tanév végén adományozza és ünnepélyes keretek között adja át. A díjazottak neve megjelenik a Magyar Közlönyben, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet honlapján.
A pályázatra egyebekben a Felsõoktatási Minõségi Díjról szóló 221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet alkalmazandó.
Budapest, 2010. december 8.
Nemzeti erõforrás miniszter
Ez a pályázati felhívás megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, valamint
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet honlapján.

Pályázat a 2010. évi Legkiemelkedõbb Innováció elismerésére
A Magyar Innovációs Alapítvány – a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatallal, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen – immár 19. alkalommal teszi közzé a
2010. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.
Az év legjelentõsebb innovációját elismerõ Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedõ innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, Technológiai Innovációs Díjak, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2005 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezési Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2011. március végén kerül sor az Országházban.
Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2010. évben kiemelkedõ mûszaki, gazdasági innovációs
teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentõs üzleti hasznot értek el. Az innováció
kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.
Az elbírálás során a 2010-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb mûszaki, gazdasági elõnyök szempontjai
mellett az innováció eredetiségét, újszerûségét, illetve társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat
kidolgozottságának színvonalát.
Elõzõ Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthetõ le.
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményrõl (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon.
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevõk véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.).
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességérõl.
Beadási határidõ: 2011. február 9., 12 óra
A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a
Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. II. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekbõl
áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.
Bõvebb információ: www.innovacio.hu
Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében:
Prof. Závodszky Péter
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény dékáni tisztségeinek betöltésére
A PANNON EGYETEM pályázatot hirdet
a GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére
A dékán feladata a karon folyó képzési, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenység szervezése és ellenõrzése.
Pályázhat az a teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanár vagy egyetemi docens, aki hazai és nemzetközi szinten szakterületének elismert képviselõje, többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlattal, tapasztalattal és egy világnyelv
legalább középfokú ismeretével rendelkezik. A pályázat elbírálásakor a további nyelvismeret elõnyt jelent. Képes a kar
átfogó irányítására, különösen a karon folyó képzési programok megvalósítására, fejlesztésére, a tudományos kutatás
feltételeinek javítására, a kari gazdálkodás felügyeletére, a szervezeti egységek összehangolt irányítására, a kar
képviseletére, a hatékony mûködés biztosítására, a hazai és nemzetközi kapcsolatok bõvítésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell az egyetemi szabályzat elõírásain túlmenõen az alábbiakat:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi és tudományos
életben való részvételét,
– a karon oktatott szakok helyzetének stratégiai értékelését,
– elképzeléseit a szakok stratégiai pozíciójának javítására,
– az elkövetkezõ idõszakra tervezett szakindítási elképzeléseit, az ehhez tartozó nagyléptékû megvalósíthatósági
elemzést,
– az oktatás szervezésével és koordinálásával kapcsolatos elképzeléseit,
– a kutatás koordinálásával és finanszírozásával kapcsolatos terveit,
– elképzeléseit a gazdálkodási tevékenység ésszerûsítésére,
– személyügyi elgondolásainak alapelveit,
– vezetõi elveit és vezetési stílusát,
– referenciáit szervezetek irányításával kapcsolatosan.
A pályázat benyújtási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. június 30. napjáig kerül sor.
A dékáni megbízás 2011. július 1-jétõl legfeljebb 4 év idõtartamra szól.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon beszerezhetõk [8200 Veszprém, Egyetem u. 10.; tel.: 06 (88) 624-236].

A MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére
A dékán feladata a karon folyó képzési és tudományos kutatási, igazgatási és gazdálkodási tevékenység irányítása,
összehangolása, ellenõrzése.
Pályázatot nyújthat be a karon dolgozó, bölcsészettudományi, társadalomtudományi vagy neveléstudományi területen
minõsített teljes munkaidõs egyetemi tanár vagy egyetemi docens, aki szakterületének elismert képviselõje, jelentõs tudományos és szakmai kapcsolatokkal, valamint megfelelõ vezetõi gyakorlattal rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó vezetési elveit, valamint stratégiai elképzeléseit az Egyetem és a kar helyzetérõl:
– a kar tevékenységének szélesebb körû megismertetésérõl a hazai és nemzetközi tudományos életben,
– a karon oktatott szakokról, a doktori képzésrõl, az elkövetkezõ idõszakra tervezett szakindításokról és szaklétesítésekrõl,
– a kutatás koordinálásáról és finanszírozásáról,
– a gazdálkodási tevékenységrõl, a gazdasági erõforrások bõvítésérõl,
– az emberi erõforrások hasznosításáról, a kar személyügyi tevékenységének alapelveirõl.
A pályázat benyújtási határideje: az oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. június 30. napjáig kerül sor.
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A megbízás 2011. július 1-jétõl 2015. június 30-ig szól.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Pannon Egyetem Humánpolitikai Szabályzatának 8.1. (6)–(7) bekezdésében elõírtak mellett a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10.; tel.: 06 (88) 624-236].
Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt 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 intézmények 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

1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakör-típusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Igazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Magyarországi Evangélikus Egyház Országos
Presbitériuma megbízásából az Oktatási és Iskolai
Osztály
1085 Budapest,
Üllõi út 24.

Evangélikus Mezõgazdasági, Kereskedelmi,
Informatikai Szakképzõ
Iskola és Kollégium
9731 Kõszeg,
Árpád tér 1.
Intézményvezetõ

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, legalább 5 év
pedagógusi vagy egyetemi oktatói gyakorlat, legalább 5 év – a Kt. 18. §
(6) bekezdésben
meghatározott kivétellel
– pedagógus munkakörben szerzett szgy., a nevelési-oktatási
intézményben, pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, evangélikus
vallás, 5 éve megfelel az
egyházközségi tagság
feltételeinek, konfirmáció, lelkészi ajánlás.

ÁEI: 2011. augusztus 1.
A megbízás 6 év
idõtartamra szól.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2011. február 28.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását tartalmazó önéletrajzát,
részletes szakmai ön., vpr.
és szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, hiteles om., b.,
lelkészi ajánlást gyülekezeti lelkészétõl, lelkész esetében az illetékes püspöktõl,
konfirmációi emléklap hiteles másolata, vagy konfirmációigazolás.
Pc: Magyarországi
Evangélikus Egyház
Országos Iroda Oktatási és
Iskolai Osztály,
Hajdó Ákos
1085 Budapest, Üllõi út 24.
A borítékra írják rá:
„Igazgatói pályázat” és az
intézmény nevét.
f: Magyarországi Evangélikus Egyház
Oktatási és Iskolai Osztály,
1085 Budapest, Üllõi út 24.
Hajdó Ákos osztályvezetõ
Telefon: 429-2035
A magasabb vezetõi
megbízás 5 évre,
2011. július 02-tõl 2016.
június 30-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint
és 300% magasabb vp.
Pbhi: 2011. március 14.
Pehi: 2011. április 28.
A pályázatot „Pályázat a
Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági
és Informatikai
Szakközépiskola

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
1071 Budapest, Városligeti fasor 17–21.
Intézményvezetõ
Bonyhádi
Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnázium
7150 Bonyhád,
Kossuth u. 4.
Intézményvezetõ

Jászárokszállás Városi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
5123 Jászárokszállás,
Deák Ferenc u. 59.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Büntetlen elõélet, egyetemi szintû tanári v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
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A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Lf: ellátja az intézmény
vezetésével összefüggõ
feladatokat.

igazgatói állására” megjelöléssel kell személyesen
vagy postai úton, zárt borítékban benyújtani.
Csatolandó: b., om., szgy.
igazolás, részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel.
Pc: Gergely Zoltán
polgármester
5123 Jászárokszállás,
Árpád tér 1.
f: Jászárokszállás város
polgármestere
Telefon: (57) 531-050

Pályázati felhívás egyéb álláshely betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt 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 intézmények 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
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Egyéb
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Biatorbágy Város oktatási intézményeinek és az
önkormányzat számára
közoktatási szakértõi feladatok ellátása.
Határozatlan idejû megbízás.

Országos szakértõi névjegyzékben való részvétel [a 38/2009. (XII. 29.)
OKM rendelet alapján]
Szakterületek: óvodai
nevelés, általános iskolai
nevelés, oktatás, német
nemzetiségi oktatás, sajátos nevelési igényû tanulók nevelése, oktatása,
mûvészeti nevelés.

Pbhi: a közlönyben történõ
közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: Biatorbágy Város Képviselõ-testülete 126/2008.
(06-26.) Öh. számú határozata
alapján, mely a képviselõ-testület pályázatainak általános
kellékeirõl szól.
Csatolandó: referenciák, tevékenység bemutatása, szakértõi
engedély másolata, nyilatkozat a pályázótól a pályázati
anyagok nyilvánossá tételérõl, átalánydíj megjelölését a
rendelkezésre álló idõkerettel.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat közoktatás szakértõi feladatok ellátására” megjelöléssel, 1 példányban kell
benyújtani, személyesen vagy
postai úton.
Pc: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross G.
u. 2/A.
f: Biatorbágy város jegyzõje
Telefon: (23) 310-174/112,
113, 142-es melléken.

Biatorbágy Város
Képviselõ-testülete
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 3990 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

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
dr. 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 2100 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: 2100 forint áfával) ................ példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................................................
Utca, házszám: .............................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .............................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét
Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé
nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ
„harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler
Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl
a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944
decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az
esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ
jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom,
hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó
és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd
az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe?
A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 2898 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 2499 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

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2499 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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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2011. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2011. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
151 452 Ft/év
45 612 Ft/év
36 036 Ft/év

Magyar Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Szociális Közlöny

Oktatási és Kulturális Közlöny
Gazdasági és Munkaügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny

38 304 Ft/év
59 976 Ft/év
14 112 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.
A CD 2011. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 147 600 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

216 600 Ft
285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

492 600 Ft
837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2011. évi éves elõfizetési díjai*
(Áraink az áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

102 000 Ft
180 000 Ft
225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

369 000 Ft
480 000 Ft
813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok
hivatalos számítógépes gyûjteményének 2011. évi éves elõfizetési díjai*
(Áraink az áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

150 000 Ft
255 000 Ft
330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

540 000 Ft
690 000 Ft
1 185 000 Ft

* A Magyar Közlöny elõfizetõk 25% kedvezményben részesülnek az MHJ DVD 2011-re vonatkozó elõfizetési árából.

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).
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