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A Kormány 1263/2010. (XI. 30.) Korm. határozata
a Népmûvészet Mestere díj 2010. évi

adományozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a 2010-ben
Cse lé nyi Jó zsef nép tán cos nak,
Cse pe li Ist ván fa ra gó Né pi ipar mû vész nek,
Cz. Tóth Haj nal ka hím zõ, Grá nát al ma dí jas Né pi ipar -

mû vész nek,
Hi deg Ist ván né (La ka tos Anna) éne kes, me se mon dó -

nak,

Nagy Má ria és Vi dák Ist ván al ko tó mû vé szek nek a Nép -
mû vé szet If jú Mes te re i nek (megosztva),

Ré ti Já nos nép tán cos nak,

Schne i der Pé ter né (Ha rasz ti Má ria) bú tor fes tõ Né pi
ipar mû vész nek, a Nép mû vé szet If jú Mesterének,

Tí már Já nos (Tí már Io an) gyi me si nép ze nész nek,

Tol di Ist ván me se mon dó nak és

Ver seg hy Fe renc fa ze kas Né pi ipar mû vész nek, a Nép -
mû vé szet If jú Mesterének

a Nép mû vé szet Mes te re dí jat ado má nyoz za.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

F E L H Í V Á S !

Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra

és a 2011. évi elõ fi ze té si ára ink ra



KÖZLEMÉNYEK

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa tá jé koz tat ja az ér de kel te ket, hogy 610/2010. (XI. 10.) szá mú ha -
tá ro za tá val köz mû sor-szol gál ta tó vá nyil vá ní tot ta az Ala pít vány a Ta tai Te le ví zió Se gí té sé re (2890 Ta ta, Ba csó B.
u. 25/A) mû sor szol gál ta tót, aki nek mû sor szol gál ta tá si sza bály za tát alább kö zöl jük.

Az Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére (Tatabányai Televízió) vezetékes mûsorszolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

I.

Általános alapelvek

1. Az Ala pít vány a Ta tai Te le ví zió Se gí té sé re ve ze té kes mû sor szol gál ta tó te vé keny sé gét a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó -
zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény, a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés és a je len Mû sor szol gál ta tá si Sza bály zat alap ján köz mû -
sor szol gál ta tó ként vég zi. A mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés je len Mû sor szol gál ta tá si Sza bály zat tal együtt érvényes.

2. Az Ala pít vány a Ta tai Te le ví zió Se gí té sé re ve ze té kes mû sor szol gál ta tó a köz mû sor szol gál ta tás tör vé nyes és szak -
mai fel té te le i nek ér vény re jut ta tá sá ról a je len Mû sor szol gál ta tá si Sza bály zat ban ren del ke zik.

3. A Mû sor szol gál ta tá si Sza bály zat kö te le zõ tar ta lom mal bír az Ala pít vány a Ta tai Te le ví zió Se gí té sé re ve ze té kes
mû sor szol gál ta tó min den mun ka vég zés re irá nyu ló bár mely jog vi szony ban ál ló al kal ma zott já ra néz ve. A Mû sor szol gál -
ta tá si Sza bály zat a fog lal koz ta tá si jog vi szony lé te sí té se cél já ból meg kö tött bár mely jo gi ak tus része.

4. A Mû sor szol gál ta tá si Sza bály za tot az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let fo gad ta el, és az el fo ga dás sal egy idõ -
ben ha tály ba lé pett.

II.

A mûsorszolgáltatásra és a közmûsorszolgáltatásra vonatkozó
ál ta lá nos és spe ci á lis sza bá lyok a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról szóló 1996. évi I. tör vény ben

1. Köz mû sor szol gál ta tó:
olyan mû sor szol gál ta tó, amely az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let ál tal el fo ga dott sa ját mû sor szol gál ta tá si sza -

bály zat alap ján mû so rá ban több sé gé ben köz szol gá la ti mû sor szá mo kat szol gál tat.
2. Köz szol gá la ti mû sor:
az a mû sor, mely ben a köz szol gá la ti mû sor szá mok meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak, és amely a mû sor szol gál ta tó vé -

tel kör ze té ben élõ hall ga tó kat, né zõ ket rend sze re sen tá jé koz tat ja köz ér dek lõ dés re szá mot tar tó kér dé sek rõl.
3. Köz szol gá la ti mû sor szám:
a mû sor szol gál ta tó vé tel kör ze té ben (or szá gos, kör ze ti, he lyi) élõ hall ga tók, né zõk tá jé ko zó dá si, kul tu rá lis, ál lam pol -

gá ri, élet vi te li szük ség le te it, igé nye it szol gá ló mû sor szám, így kü lö nö sen:
a) a mû vé sze ti al ko tás, az egye te mes, a ma gyar és a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kul tú rá ját, va la -

mint a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek éle tét, a ki sebb sé gi ál lás pon to kat be mu ta tó köz lés,
b) ok ta tá si, kép zé si cé lú is me re tek köz zé té te le,
c) tu do má nyos te vé keny ség és ered mé nyek is mer te té se,
d) a val lás sza bad ság meg va ló su lá sát szol gá ló, va la mint az egy há zi és a hit éle ti te vé keny sé get be mu ta tó mû so rok,
e) a gyer mek- és if jú sá gi mû so rok,
f) a min den na pi élet vi telt se gí tõ, az ál lam pol gá rok jo gi és köz éle ti tá jé ko zó dá sát szol gá ló, az egész sé ges élet mó dot, a

kör nye zet vé del met, a ter mé szet- és táj vé del met, a köz biz ton sá got, a köz le ke dés biz ton sá got elõ se gí tõ is me re tek ter -
jesztése,

g) az élet ko ruk, tes ti, szel le mi vagy lel ki ál la po tuk, tár sa dal mi kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san hát rá nyos hely -
zet ben lé võ cso por tok szá má ra ké szí tett mû sor szám,

h) a hír szol gál ta tás.
4. A mû sor szol gál ta tás alap el vei és sza bá lyai
3. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a mû sor szol gál ta tás – e tör vény ke re tei kö zött – sza ba don gya ko rol ha tó, az in for -

má ci ók és a vé le mé nyek mû sor szol gál ta tás út ján sza ba don to váb bít ha tók, a nyil vá nos vé tel re szánt ma gyar or szá gi és
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kül föl di mû so rok sza ba don ve he tõk. A mû sor szol gál ta tó – a tör vény ke re tei kö zött – ön ál ló an ha tá roz za meg a mû sor -
szol gál ta tás tar tal mát, és azért fe le lõs ség gel tartozik.

(2) A mû sor szol gál ta tó kö te les tisz te let ben tar ta ni a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyos rend jét, te vé keny sé ge nem
sért he ti az em be ri jo go kat és nem le het al kal mas a sze mé lyek, ne mek, né pek, nem ze tek, a nem ze ti, et ni kai nyel vi és más
ki sebb sé gek, to váb bá va la mely egy ház vagy val lá si cso port el le ni gyû lö let kel té sé re.

(3) A mû sor szol gál ta tás nem irá nyul hat sem mi lyen ki sebb ség, sem bár mely több ség nyílt vagy bur kolt meg sér té sé re,
ki re kesz té sé re, an nak fa ji szem pon to kon ala pu ló be mu ta tá sá ra, el íté lé sé re.

4. § (1) A köz ér dek lõ dés re szá mot tar tó ha zai és kül föl di ese mé nyek rõl, vi ta tott kér dé sek rõl a tá jé koz ta tás nak sok ol -
da lú nak, tény sze rû nek, idõ sze rû nek, tár gyi la gos nak és ki egyen sú lyo zott nak kell len nie.

(2) A mû sor szol gál ta tás ban köz zé tett mû sor szá mok összes sé ge, il le tõ leg ezek bár mely tar ta lom vagy mû faj sze rin ti
cso port ja nem áll hat párt vagy po li ti kai moz ga lom, il let ve ezek né ze te i nek szol gá la tá ban.

(3) A mû sor szol gál ta tó po li ti kai tá jé koz ta tó és hír szol gál ta tó mû sor szá ma i ban mû sor ve ze tõ ként, hír ol va só ként, tu -
dó sí tó ként rend sze re sen köz re mû kö dõ mun ka tár sak – a mun ka vég zé sük re irá nyu ló jog vi szo nyuk tól füg get le nül – mû -
sor szol gál ta tó nál po li ti kai hír hez vé le ményt, ér té ke lõ ma gya rá za tot – ki vé ve a hír ma gya rá za tot – nem fûzhetnek.

(4) A mû sor ban köz zé tett hí rek hez fû zött vé le ményt, ér té ke lõ ma gya rá za tot e mi nõ sé gé nek és szer zõ jé nek meg ne ve -
zé sé vel, a hí rek tõl meg kü lön böz tet ve kell köz zé ten ni.

5. § (1) A val lá si vagy hit be li meg gyõ zõ dést sér tõ, az erõ sza kos vagy más mó don a nyu ga lom meg za va rá sá ra al kal -
mas ké pi vagy hang ha tá sok be mu ta tá sa elõtt a kö zön ség fi gyel mét er re a kö rül mény re fel kell hív ni.

(2) A val lá si vagy vi lág né ze ti ne ve lés re szánt, il let ve ar ra al kal mas mû sor szá mot e jel le gé nek elõ ze tes fel tün te té sé vel 
le het köz zé ten ni.

(3) Nem sza bad kis ko rú ak nak szánt mû sor szám ban erõ sza kos ma ga tar tást kö ve ten dõ pél da ként meg je le ní tõ ké pe ket
vagy han go kat köz zé ten ni.

(4) A kis ko rú ak sze mé lyi ség fej lõ dé sé re ár tal mas, így kü lö nö sen az erõ szak ön cé lú al kal ma zá sát ma ga tar tá si min ta -
ként be mu ta tó, il le tõ leg a sze xu a li tást ön cé lú an áb rá zo ló mû sor szá mot csak 23.00 és 5.00 óra kö zött le het köz zé ten ni.
Köz zé té tel elõtt er re a kö zön ség fi gyel mét fel kell hív ni.

(5) A kis ko rú ak sze mé lyi ség fej lõ dé sé re sú lyo san ár tal mas mû sor szám köz zé té te le ti los.
5. Mû sor szer ke ze ti kö ve tel mé nyek
8. § (2) Köz szol gá la ti mû sor szá mo kat a fõ mû sor idõ ben leg alább hu szon öt perc ben kell szol gál tat ni. Ha a mû sor szol -

gál ta tó a fõ mû sor idõ ben nem ad mû sort, 7.00 és 18.30 óra kö zött kell köz szol gá la ti mû sor szá mo kat szol gál tat ni leg alább 
hu szon öt perc nyi mû sor idõ ben.

6. Nyil vá nos ren dez vény köz ve tí té se
9. § (1) Ha va la mely, a kö zön ség szá má ra egyéb ként nyil vá nos ren dez vényt egy mû sor szol gál ta tó ki zá ró la gos jog gal

köz ve tít, más mû sor szol gál ta tó mû so ra, il let ve hír mû so ra a köz ve tí tés sel egy idõ ben vagy a köz ve tí tés után a ren dez -
vény rõl a szük ség le te i nek meg fe le lõ en a ren dez vény va la mely rész le tét olyan mér ték ben te he ti köz zé, hogy ne ha lad ja
meg a szer zõi jog ról szó ló tör vény nek a szer zõi mû vek rá di ó ban, il let ve te le ví zi ó ban tör té nõ sza bad fel hasz ná lá sá nak
terjedelmét.

(2) A ren dez vény rész le té nek köz zé té te le ak kor fe lel meg a mû sor, il let ve hír mû sor szük ség le te i nek, ha az nem ha lad -
ja meg az érin tett köz ve tí tés (mû sor szám) idõ tar ta má nak tíz szá za lé kát, de leg fel jebb az öt ven má sod per cet.

7. Rek lám kor lá tok és ti lal mak
10. § (1) A rek lám tény ál lí tá sa i ért – a tu da tos fél re ve ze tés ki vé te lé vel – a mû sor szol gál ta tó e tör vény sze rint fe le lõs -

ség gel nem tar to zik.
(2) Lel ki is me re ti, il le tõ leg vi lág né ze ti meg gyõ zõ dés rek lám út ján a mû sor szol gál ta tás ban nem ter jeszt he tõ.
(3) Nem ze ti ün ne pek ese mé nye i rõl, val lá si és egy há zi szer tar tá sok ról ké szí tett mû sor szá mok köz lé sét köz vet le nül

meg elõ zõ en és azt köz vet le nül kö ve tõ en rek lám nem kö zöl he tõ.
(4) A mû sor szol gál ta tó hí re ket köz lõ és idõ sze rû po li ti kai tá jé koz ta tó mû sor szá mok ban rend sze re sen sze rep lõ bel sõ

és kül sõ mun ka tár sai sem kép ben, sem hang ban nem je len het nek meg rek lám ban és po li ti kai hir de tés ben.
(5) Bur kolt, il let ve tu da to san nem ész lel he tõ rek lám nem kö zöl he tõ.
11. § (1) Vá lasz tá si idõ szak ban az or szág gyû lé si kép vi se lõk, il le tõ leg a he lyi, te rü le ti ön kor mány za ti kép vi se lõk és

pol gár mes te rek vá lasz tá sá ról, to váb bá a ki sebb sé gi ön kor mány za tok vá lasz tá sá ról és a tár sa da lom biz to sí tá si ön kor -
mány za tok vá lasz tá sá ról szó ló tör vé nyek sza bá lyai sze rint le het po li ti kai hir de tést mû sor szol gál ta tás ban köz zé ten ni.
Vá lasz tá si idõ sza kon kí vül po li ti kai hir de tés ki zá ró lag már el ren delt nép sza va zás sal össze füg gés ben közölhetõ.

(2) Kül föld re irá nyu ló mû sor szol gál ta tás ban po li ti kai hir de tés köz zé té te le ti los.
12. § (1) A rek lám, a köz ér de kû köz le mény, a jó té kony sá gi fel hí vás és po li ti kai hir de tés köz zé té te lé nek meg ren de lõ -

je, to váb bá az, aki nek ezek köz zé té te lé hez ér de ke fû zõ dik, a mû sor szol gál ta tó fe le lõs sé gét vagy sza bad sá gát érin tõ mó -
don nem be fo lyá sol hat ja a mû sor tar tal mát vagy – az idõ pont ki vé te lé vel – mû sor szám mû sor be li el he lye zé sét.
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(2) A mû sor szol gál ta tó a köz ér de kû köz le mény, a jó té kony sá gi fel hí vás és a po li ti kai hir de tés tar tal má ért e tör vény
sze rint fe le lõs ség gel nem tar to zik.

13. § (1) Nem sza bad köz zé ten ni do hány árut, fegy vert, lõ szert, rob ba nó anya got, ki zá ró lag or vo si ren del vény re
igény be ve he tõ gyógy szert, to váb bá gyó gyá sza ti el já rást nép sze rû sí tõ, is mer te tõ rek lá mot.

(2) Az al ko hol tar tal mú ita lok rek lá mo zá sát tar tal ma zó mû sor szám
a) nem szól hat kis ko rú ak hoz és nem áb rá zol hat al ko holt fo gyasz tó kis ko rút,
b) nem ösz tö nöz het túl zott al ko hol fo gyasz tás ra és nem áb rá zol hat ja a túl zott al ko hol fo gyasz tást po zi tív, az al ko hol -

fo gyasz tás tól va ló tar tóz ko dást ne ga tív meg vi lá gí tás ban,
c) nem kelt het olyan be nyo mást, hogy az ala csony al ko hol tar tal mú ita lok fo gyasz tá sa ese tén a túl zott al ko hol fo -

gyasz tás el ke rül he tõ,
d) nem ál lít hat ja, hogy az al ko hol tar tal mú ita lok fo gyasz tá sá nak bár mi lyen jó té kony egész ség ügyi ha tá sa len ne,
e) nem te he tõ köz zé fõ mû sor idõ ben, az ala csony al ko hol tar tal mú ital ki vé te lé vel,
f) nem te he tõ köz zé kis ko rú ak szá má ra ké szült mû sor szá mot köz vet le nül meg elõ zõ en, il let ve köz vet le nül azt

kö ve tõ en.
14. § (1) A rek lám nem szó lít hat fel köz vet len for má ban kis ko rú a kat, hogy szü le i ket vagy más fel nõt te ket já té kok, il -

let ve más áru vagy szol gál ta tás vá sár lá sá ra vagy igény be vé te lé re ösz tö nöz zék.
(2) A rek lám a já ték tény le ges ter mé sze tét és le he tõ sé ge it il le tõ en nem le het fél re ve ze tõ.
(3) A rek lám nem mu tat hat gyer me ke ket erõ sza kos hely zet ben és nem buz dít hat erõ szak ra.
(4) A kis ko rú ak nak szó ló rek lám nem épít het a szü lõk vagy ta ná rok irán ti bi za lom ra.
15. § (1) Rek lá mot, köz ér de kû köz le ményt, jó té kony sá gi fel hí vást, po li ti kai hir de tést
a) e jel le gé nek a köz zé té telt köz vet le nül meg elõ zõ és azt kö ve tõ meg ne ve zés sel, to váb bá
b) egyéb mû sor szá mok tól op ti kai vagy akusz ti kus mó don, jól fel is mer he tõ en, el kü lö nít ve kell köz zé ten ni.
(2) Köz ér de kû köz le mény és jó té kony sá gi fel hí vás köz zé té te le kor an nak for rá sát egy ér tel mû en meg kell ne vez ni.
A 2. § 16. pont já nak a) al pont ja sze rin ti köz ér de kû köz le mény köz zé té te lé ért a mû sor szol gál ta tó el len szol gál ta tást

nem kér het.
(3) A köz ér de kû köz le mény idõ tar ta ma a két per cet nem ha lad hat ja meg. A kor lá to zás nem vo nat ko zik a 137. § sze -

rin ti köz ér de kû köz le mény re.
17. § (1) Rek lá mot mû sor szá mok kö zött le het köz zé ten ni.
(2) A (3)–(6) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint mû sor szá mon be lül is köz zét ehe tõ rek lám úgy, hogy az

ne sért se a mû sor szám ér té két, va la mint a mû sor szám szer zõi jo gi jo go sult já nak jo gát és jo gos ér de két.
(3) Olyan mû sor szá mok ban, ame lyek ön ál ló ré szek bõl áll nak össze, to váb bá a sport- és más olyan köz ve tí té sek ben,

ame lyek ben szü ne tek van nak, a rek lám a ré szek kö zött és a szü ne tek ben köz zét ehe tõ.
(4) Nem le het rek lám mal meg sza kí ta ni vagy meg rö vi dí te ni azt a mû sor szá mot, amely
a) hír vagy idõ sze rû po li ti kai tar tal mú és idõ tar ta ma nem ha lad ja meg a har minc per cet,
b) ti zen négy év alat ti kis ko rú ak hoz szól és idõ tar ta ma nem ha lad ja meg a har minc per cet,
c) nem ze ti ün ne pek ese mé nye i rõl tu dó sít, vagy
d) val lá si, il let ve egy há zi tar tal mú.
(5) A mû sor szá mon be lül köz zé tett rek lám vagy rek lám-össze ál lí tá sok kö zött leg alább húsz perc nek kell el tel nie.
(6) A negy ven öt perc nél hosszabb film al ko tás a szer zõi jog jo go sult já nak en ge dé lyé tõl füg gõ en negy ven öt per ces

idõ sza kon ként egy szer sza kít ha tó meg rek lám mal. Ha a já ték film, te le ví zió film idõ tar ta ma leg alább húsz perc cel
hosszabb két szer vagy több ször negy ven öt per ces idõ szak nál, ak kor az to váb bi egy eset ben meg sza kít ha tó rek lám mal.
A mû sor meg sza kí tó rek lá mok kö zött leg alább húsz perc mû sor idõ nek kell el tel nie.

8. Tá mo ga tott mû sor szá mok
18. § (1) A mû sor szám tá mo ga tó ját a köz zé té telt köz vet le nül meg elõ zõ en vagy azt kö ve tõ en meg kell ne vez ni.
(2) Tá mo ga tott mû sor szám nem hív hat fel és nem be fo lyá sol hat a tá mo ga tó vagy az ál ta la meg ha tá ro zott har ma dik

sze mély üz le ti te vé keny sé gé nek igény be vé te lé re, il le tõ leg az at tól va ló tar tóz ko dás ra.
(3) A tá mo ga tó a mû sor szol gál ta tó fe le lõs sé gét, il let ve sza bad sá gát érin tõ mó don a mû sor vagy a tá mo ga tott mû sor -

szám tar tal mát vagy mû sor be li el he lye zé sét – az idõ pont ki vé te lé vel – nem be fo lyá sol hat ja.
(4) Nem le het köz zé ten ni – a mû sor elõ ze tes ki vé te lé vel – olyan mû sor szá mot, amely ben a mû sor szám tá mo ga tó já nak 

véd je gye, meg kü lön böz te tõ jel zé se, jel sza va meg je le nik.
(5) A po li ti kai hír mû sor szám nem tá mo gat ha tó.
(6) A ki zá ró lag áru vagy szol gál ta tás meg ren de lé sé re sza ko so dott mû sor szol gál ta tás ra e § – az (5) be kez dés ki vé te lé -

vel – nem al kal maz ha tó.
19. § (1) Nem tá mo gat hat mû sor szá mot
a) párt, po li ti kai moz ga lom,
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b) az a vál lal ko zás, amely – fõ te vé keny sé ge sze rint – e tör vény sze rint nem rek lá moz ha tó ter mé ket ál lít elõ, nagy ke -
res ke del mi for ga lom ban ér té ke sít, il le tõ leg ilyen ter mé kek kel kap cso la tos szol gál ta tást nyújt. Ez a ti la lom nem vo nat ko -
zik a gyógy szer ter mék, il let ve a gyó gyá sza ti el já rás te kin te té ben érin tett vál lal ko zás ne ve és véd je gye köz lé sé hez kö tött
tá mo ga tás ra.

(2) A tá mo ga tó meg ne ve zé sé ben (fel tün te tett ne vé ben) párt ne ve, jel sza va, emb lé má ja nem sze re pel het.

9. A köz mû sor szol gál ta tó ra vo nat ko zó kü lön sza bá lyok

23. § (1) A köz mû sor szol gál ta tó kü lö nö sen kö te les a nem zet, a nem ze ti, az et ni kai, a nyel vi és más ki sebb sé gek mél -
tó sá gát és alap ve tõ ér de ke it tisz te let ben tar ta ni, nem sért he ti más nem ze tek mél tó sá gát.

(2) A köz mû sor szol gál ta tó rend sze re sen, át fo gó an, el fo gu lat la nul, hi te le sen és pon to san tá jé koz tat a köz ér dek lõ dés re 
szá mot tar tó ha zai és kül föl di ese mé nyek rõl, a vé tel kör ze té ben élõk éle tét je len tõ sen be fo lyá so ló ese mé nyek rõl, össze -
füg gé sek rõl, vi ta tott kér dé sek rõl, az ese mé nyek rõl al ko tott jel lem zõ vé le mé nyek rõl, az el té rõ vé le mé nye ket is be le ért ve. 
E fel ada tok el lá tá sa so rán gon dos ko dik a 137. §-ban nem em lí tett köz ér de kû köz le mé nyek nyil vá nos ság ra hozataláról.

(3) A köz mû sor szol gál ta tó biz to sít ja a mû sor szá mok és a né ze tek sok szí nû sé gé nek, a ki sebb sé gi ál lás pon tok nak a
meg je le ní té sét, a mû sor szá mok vál to za tos sá gá val gon dos ko dik a né zõk szé les kö re, il let ve mi nél több cso port ja ér dek lõ -
dé sé nek szín vo na las ki elé gí té sé rõl.

(4) A köz mû sor szol gál ta tó kü lö nös fi gyel met for dít

a) az egye te mes és a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek ápo lá sá ra, a kul tu rá lis sok szí nû ség ér vé nye sü lé sé re,

b) a kis ko rú ak tes ti, lel ki és er köl csi fej lõ dé sét, ér dek lõ dé sét szol gá ló, is me re te it gaz da gí tó mû sor szá mok be -
mutatására,

c) A val lá si és egy há zi, to váb bá a nem ze ti, et ni kai és más ki sebb sé gi kul tú rák ér té ke i nek meg je le ní té sé re,

d) Az élet ko ruk, tes ti, szel le mi és lel ki ál la po tuk, tár sa dal mi kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san hát rá nyos hely ze -
tû cso por tok szá má ra fon tos in for má ci ók el ér he tõ vé té te le,

e) Az or szág kü lön bö zõ te rü le te i nek tár sa dal mi, gaz da sá gi, kul tu rá lis éle tét meg je le ní tõ mû sor szá mok be mu ta tá sá ra.

24. § (1) A köz mû sor szol gál ta tó nál a rek lám idõ tar ta ma egyet len – bár mi ként szá mí tott – mû sor órá ban sem ha lad hat -
ja meg a hat per cet. A na pi mû sor idõ át la gá ban szá mí tott órán ként a rek lám idõ tar ta ma nem ha lad hat ja meg az öt per cet.

(2) A rek lám idõ tar ta má ba a rek lám tar tal mú kép er nyõ szö veg – ki vé ve a mû sor idõn kí vü li kép er nyõ szö ve get – meg -
je le ní té se is be le szá mít.

(3) Köz mû sor szol gál ta tás ban rek lám csak mû sor szá mok – össze tett mû sor szá mok ban az egyes mû sor szá mok – kö -
zött te he tõ köz zé. A sport- és más olyan köz ve tí té sek ben, ame lyek ben ter mé sze tes szü ne tek van nak, a rek lám a ré szek
kö zött és a szü ne tek ben köz zét ehe tõk.

(4) Köz mû sor szol gál ta tó mû so rá ban al ko hol tar tal mú ital nem rek lá moz ha tó. A köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó és a
köz mû sor-szol gál ta tó mû sor szá mát nem tá mo gat hat ja a fõ te vé keny sé ge sze rint al ko hol tar tal mú ital elõ ál lí tó ja és for gal -
ma zó ja.

(5) A köz mû sor-szol gál ta tás ban rend sze re sen sze rep lõ bel sõ és kül sõ mun ka tár sak – a mun ka vég zé sük re irá nyu ló
jog vi szo nyuk tól füg get len – sem kép ben, sem hang ban nem je len het nek meg mû sor szol gál ta tó nál rek lám ban, il let ve po -
li ti kai hir de tés ben.

(6) Az erõ szak ön cé lú al kal ma zá sát kö ve ten dõ ma ga tar tá si min ta ként be mu ta tó, il le tõ leg a sze xu a li tást ön cé lú an áb -
rá zo ló mû sor szá mot ti los köz zé ten ni.

III.

A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai

1. Az Ala pít vány a Ta tai Te le ví zió Se gí té sé re ve ze té kes mû sor szol gál ta tó – a to váb bi ak ban: mû sor szol gál ta tó – köz -
mû sor szol gál ta tói te vé keny sé gét a po li ti kai pár tok tól és moz gal mak tól füg get le nül foly tat ja, a Ma gyar Köz tár sa ság Al -
kot má nyá ban fog lalt, a vé le mény nyil vá ní tás és a saj tó sza bad ság ra vo nat ko zó ga ran ci ák alapján.

2. A pár tok és a po li ti kai moz gal mak te vé keny sé gé rõl és el ve i rõl a mû sor szol gál ta tó fo lya ma to san tá jé koz ta tást ad
úgy, hogy a tá jé koz ta tás ob jek tív, tárgy sze rû, ki egyen sú lyo zott és pár tat lan le gyen. En nek ke re té ben az el té rõ ál lás pon -
to kat meg kell nyil vá ní ta ni és le he tõ sé get kell ad ni ar ra, hogy a né zõ a vé le mé nye ket össze ha son lít has sa. A mû sor szol -
gál ta tó nem kö te les ar ra, hogy a po li ti kai pár tok kal és moz gal mak kal a mû so rok ban szám sze rû en is (má sod perc ben)
egyen lõ meg je le né si le he tõ sé get biztosítson.

3. A po li ti kai pár tok és moz gal mak sem köz vet ve, sem köz vet le nül nem be fo lyá sol hat ják sem ma guk, sem más ha -
son ló szer ve ze tek meg je le ní té sé nek kö rül mé nye it. En nek elõ for du lá sa ese tén a mû sor szol gál ta tó az al kot má nyos jog vé -
de lem esz kö ze i vel élhet.
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4. A mû sor szol gál ta tó po li ti kai hir de tést az or szág gyû lé si, il let ve az ön kor mány za ti vá lasz tá sok, to váb bá az el ren delt
nép sza va zás ide jén kí vül köz zé nem tesz. A po li ti kai hir de té sek köz zé té te lé nek sza bá lya i ra néz ve a mû sor szol gál ta tót
csak a jog sza bá lyok elõ írá sai kö te le zik.

5. A mû sor szol gál ta tó nem ké szít olyan mû sor szá mot, amely egyet len po li ti kai párt vagy moz ga lom né ze te it nép sze -
rû sí ti, to váb bá nem to bo roz hat po li ti kai párt vagy moz ga lom ren dez vé nye in va ló rész vé tel re.

6. A mû sor szol gál ta tó az ál ta la meg vá lasz tott for má ban sze re pel tet he ti a he lyei vagy or szá gos po li ti kai köz élet ér -
dek lõ dé sé re szá mot tar tó sze mé lyi sé ge it, azon ban eb ben az eset ben vál hat a mû sor szám egyet len po li ti kai vagy esz mei
né zet rend szer ki fe je zõ dé sé vé.

7. A mû sor szol gál ta tó a po li ti kai pár tok és moz gal mak ál tal nyil vá nos ság ra ho zott do ku men tu mo kat szer kesz tett for -
má ban te szi köz zé.

8. Po li ti kai pár tok és moz gal mak, or szág gyû lé si és ön kor mány za ti kép vi se lõk, pol gár mes te rek és al pol gár mes te rek
kom men tárt, ma gya rá za tot és jegy ze tet a mû sor szol gál ta tó mû so ra i hoz nem fûz het nek.

9. Po li ti kai pár tok és moz gal mak, or szág gyû lé si és ön kor mány za ti kép vi se lõk, pol gár mes te rek és al pol gár mes te rek
bár mely meg nyil vá nu lá sa ese tén a mû sor szol gál ta tó köz li a meg szó la ló sze mély tiszt sé gét és párt ál lá sát, il let ve az ál ta la
kép vi selt moz ga lom meg ne ve zé sét. Mel lõz ni ezt csak ak kor le het, ha a meg szó la ló sze mély po li ti kai te vé keny sé gé tõl
tel jes mér ték ben füg get len mi nõs ében szó lal meg. A mû sor szol gál ta tó még eb ben az eset ben is ra gasz kod hat a tiszt ség, a
párt ál lás, il let ve a moz ga lom meg ne ve zé sé hez.

10. A mû sor szol gál ta tó sem po li ti kai párt tól és moz ga lom tól, sem köz pon ti vagy he lyi ál lam ha tal mi vagy ál lam igaz -
ga tá si szerv tõl, sem azok tiszt ség vi se lõ i tõl köz vet len vagy köz ve tett olyan uta sí tást nem fo gad hat el, amely a mû sor szol -
gál ta tás vagy a mû sor szá mok tar tal má ra, ide jé re, mû sor kör nye ze té re, idõ tar ta má ra, to váb bá a szer kesz tés egyéb el ve i re
vo nat koz nék.

IV.

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

1.  mû sor szol gál ta tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a köz vé le ményt fog lal koz ta tó, a köz ér dek lõ dés re szá mot tar tó,
vagy a vi ta tott kér dé sek ben min den lé nye ges, a he lyi köz élet szem pont já ból be fo lyá so ló vé le mény meg is mer he tõ le -
gyen.

2. A hí rek ben, il let ve a po li ti kai mû so rok ban a vé le mé nyek ki nyil vá ní tá sá nak jo gát csak a mû sor idõ tar ta ma kor lá toz -
hat ja, de az is csak az ará nyos ság szem pont jai alap ján.

3. A mû sor szol gál ta tó kö te les ar ra, hogy a né zõ vé le mé nyé nek ki ala kí tá sá hoz szük sé ges min den lé nye ges informá -
ciót és vé le ményt meg nyil vá nít son.

4. A mû sor szol gál ta tó tö rek szik ar ra, hogy a hí rek ben, il let ve a po li ti kai mû so rok ban a he lyi köz éle tet meg ha tá ro zó
tár sa dal mi cso por tok vé le mé nye he lyet kap jon.

5. A mû sor köz zé té te lé nek nem aka dá lya, ha va la mely ál lás pont kép vi se le té re ob jek tív, vagy szub jek tív ok ból nincs
le he tõ ség. Eb ben az eset ben az aka dály oká ról a mû sor szol gál ta tó a né zõt tá jé koz tat ni kö te les.

6. A hír-, il let ve po li ti kai mû so rok ban meg je le nõ in for má ci ók for rá sát a mû sor szol gál ta tó el len õr zi és ahol szük sé -
ges, meg je lö li. Ha több in for má ció el len té tes tar ta lom mal áll ren del ke zés re, azok kö zül leg alább két, egy más tól füg get -
len hír for rás ból szár ma zó in for má ci ót kell köz zé ten ni, az el lent mon dás ra tör té nõ ki fe je zett és egy ér tel mû figyelem -
felhívás mel lett.

7. A kü lön bö zõ vé le mé nyek meg szó lal ta tá sa kor a mû sor szol gál ta tó a vé le mény nyil vá ní tás hoz fû zõ dõ al kot má nyos
jog el vei sze rint le he tõ sé get ad ar ra, hogy a meg szó la ló ál lás pont ját is mer tes se. Ez azon ban nem jár hat a sze mé lyi ség hez
fû zõ dõ jo gok sé rel mé vel, meg fo gal ma zá sá ban pe dig nem le het dur va, il let ve al kal mas ar ra, hogy más be csü le tét vagy jó
hír ne vét sért se. Ha ez – kü lö nö sen élõ mû sor ban – még is elõ for dul na, a mû sor szol gál ta tó nak ha la dék ta la nul kö zöl nie
kell, hogy ez a meg szó la ló, nem pe dig a mû sor szol gál ta tó ál lás pont ja.

8. Hír- és po li ti kai mû so rok ban a mû sor ve ze tõ sa ját párt po li ti kai ho va tar to zá sát nem fe jez he ti ki, sa ját vé le mé nyét az
el hang zott ál lás pon tok mel lett vagy el len nem is mer tet he ti.

9. Bár mely ál lás fog la lás vagy vé le mény a szer kesz tés so rán nem vál toz hat meg úgy, hogy el lent mon dás ban áll jon a
meg kér de zett ere de ti ál lás pont já val.

10. Ha a hír- vagy po li ti kai mû sor ban tar tal mi vagy tár gyi té ve dés hang zott el, azt a le he tõ leg ha ma rabb ki kell ja ví ta -
ni a né zõ fi gyel mé nek er re tör té nõ ki fe je zett és egy ér tel mû fel hí vá sa mel lett.
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11. Po li ti kai mû sor ban a mû sor ve ze tõ nek tö re ked nie kell ar ra, hogy a részt ve võk egy más em be ri mél tó sá gá nak tisz -
te let ben tar tá sá val fejt sék ki vé le mé nyü ket.

12. Hely re iga zí tást, il let ve ki fo gást kell köz zé ten ni az érin tett ké rel mé re, il let ve ak kor, ha ezt jog erõs bí rói íté let,
vagy a Pa nasz bi zott ság ha tá ro za ta elõ ír ja.

V.

Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

1. A mû sor szol gál ta tó kö te les a ma gyar nyelv he lyes és pon tos hasz ná la tá ra, ke rül ve az anya nyel vet ron tó for du la tok, 
a ma gya rul is ki fe jez he tõ ide gen sza vak in do ko lat lan és gya ko ri hasz ná la tát. Ide gen ne vek és sza vak hasz ná la ta kor a mû -
sor szol gál ta tó az adott nyelv fo ne ti kai és ki ej té si sza bá lya it ve szi fi gye lem be, ki vé ve, ha a hasz nált név vagy ki fe je zés
ma gya ros ki ej tés sel ke rült a köz tu dat ba.

2. A mû sor ve ze tõk nek fi gyel met kell ar ra for dí ta ni uk, hogy a meg szó la ló kat – sze mé lyük sé rel me nél kül – a ma gyar
nyelv he lyes hasz ná la tá ra kész tes sék.

3. A mû sor szol gál ta tó kö te les ke rül ni a dur va, a trá gár, il let ve a sze mé rem sér tõ ki fe je zé sek al kal ma zá sát, il let ve a ká -
rom ko dó meg fo gal ma zá so kat. Ezek hasz ná la tá ra csak ak kor ke rül het sor, ha a mû sor té má ja vagy mon da ni va ló ja in do -
kol ja, és a he lyet te al kal ma zott hang jel zés e té má val vagy mon da ni va ló val nem har mo ni kus ha tást ered mé nyez ne.

4. A mû sor szol gál ta tó a fõ szer kesz tõ út ján Anya nyelv vé dõ Bi zott sá got hoz lét re, a vé tel kör zet ben tár sa dal mi el is -
mert ség re szert tett há rom sze mély fel ké ré sé vel, akik két ha von ta ér té ke lik a mû sor szol gál ta tó anya nyelv hasz ná la tát. Az
ér té ke lést a szer kesz tõ sé gi ér te kez le ten is mer tet ni kell. A bi zott ság tag ja i nak tisz te let díj adható.

VI.

A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának követelményei

1. A mû sor szol gál ta tó – az er re szol gá ló spe ci á lis mû so ro kon kí vül is – sok ol da lú an és tár gyi la go san mu tat ja be a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek éle tét, kul tú rá ját és ha gyo má nya it. En nek so rán a mû sor szol gál ta tó kö te les mel lõz ni a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó, a köz gon dol ko dás ban ki ala kult szte re o tí pi á kat.

2. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lye ket a tár sa dal mi élet kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá sa i ban kell
be mu tat ni és tar tóz kod ni kell at tól, hogy a meg je le ní tés csak a ki sebb ség ha gyo má nyo san el fo ga dott sze re pe i ben tör tén -
jék.

3. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek be mu ta tá sa kor fi gyel met kell ar ra for dí ta ni, hogy ha gyo má nya ik, kul tú rá juk és
mû vé sze tük ér té ke lé se meg fe le lõ súllyal ki fe je zés hez jus son.

4. A nem ze ti és et ni kai ki sebb ség hez tar to zó sze mély nek ak kor is jo ga van sa ját nyel vén meg szó lal ni, ha a ma gyar
nyel vet egyéb ként ér ti és be szé li. Eb ben az eset ben a mû sor szol gál ta tó kö te le zett sé ge a tol má cso lás biz to sí tá sa.

VII.

A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása

1. A mû sor szol gál ta tó kul tu rá lis mû so ra i ban tö rek szik ar ra, hogy be mu tas sa a nem ze ti és egye te mes mû vé szet ér té ke -
it, va la mennyi né zõi ré teg ér dek lõ dé sé nek fi gye lem be vé te lé vel.

2. A mû sor szol gál ta tó mû so ra i ban nép sze rû sí ti a mû vé sze ti al ko tá so kat és elõ se gí ti azok be fo ga dá sát. A mû sor szol -
gál ta tó a kul tu rá lis ér té kek ter jesz té sét úgy vég zi, hogy meg kü lön böz te tést vagy ki zá ró la gos sá got nem al kal maz va, a né -
zõt a kul tu rá lis ér ték fon tos sá gá nak el is me ré sé hez se gít se hozzá.

3. A mû sor szol gál ta tó rend sze re sen be szá mol a tu do mány ered mé nye i rõl. Tu do má nyos kér dé sek ben biz to sí ta ni kell
az el té rõ vé le mé nyek meg je le ní té sét. Új tu do má nyos ered mé nyek is mer te té se a né zõ ben nem kelt het meg ala po zat lan vá -
ra ko zást.

4. Ál ta lá no san még el nem fo ga dott tu do má nyos ered mé nyek köz lé se kor az el len té tes vé le mé nyek is mer te té se nem
ke rül he tõ el. Az ered mény bi zony ta lan sá gá ra a né zõ fi gyel mét ki fe je zet ten és egy ér tel mû en fel kell hív ni.

5. A tu do má nyos ered mé nyek is mer te té se kor a kö zért he tõ ség re tö re ked ni kell. Szük ség ese tén bár mely tu do má nyos
kér dés ben igény be kell ven ni szak ér tõ sze mé lyek vagy szer ve ze tek se gít sé gét.

6. Tu do má nyos mû sor nem szol gál tat ha tó a né zõ egész sé gi ál la po tá nak köz vet len be fo lyá so lá sa cél já ból, il let ve e
cél ra mód sze rek és esz kö zök nem ajánl ha tók.
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7. A mû sor szol gál ta tó fe le lõs azért, hogy vi lág né ze ti, il let ve val lá si meg gyõ zõ dé sét sér tõ né ze tek a mû sor ban ne han -
goz has sa nak el.

8. A mû sor szol gál ta tó kö te les a vi lág né ze ti és val lá si kér dé sek ben el fo gult ság tól men te sen áb rá zol ni a vi lág né ze tek re 
és val lá sok ra vo nat ko zó né ze te ket. A mû sor szol gál ta tó mû so rá ban vi lág né ze ti vagy val lá si pro pa gan da nem foly tat ha tó.

9. A mû sor szol gál ta tó ki egyen sú lyo zott le he tõ sé get biz to sít a Ma gyar Köz tár sa ság ban be jegy zett egy há zak hit éle ti
te vé keny sé gé nek be mu ta tá sá ra. E te vé keny ség so rán az érin tett egy ház ré szé re a mû sor szol gál ta tó kon zul tá ci ós le he tõ -
sé get, il let ve rész vé telt tesz le he tõ vé.

10. A vi lág né ze ti, il let ve val lá si mû sor po li ti kai né ze tek nép sze rû sí té sé re nem szol gál hat, és nem irá nyul hat más vi -
lág né zet vagy val lás el len.

11. A szer tar tá sok tar tal má ért a mû sor szol gál ta tó nem tar to zik fe le lõs ség gel. A szer tar tá sok és más egy há zi ese mé -
nyek köz ve tí té se mû sor kör nye ze té nek ki ala kí tá sa kor fi gye lem be kell ven ni a val lá sos em ber ér zel me it és a hit élet mél tó -
sá gát.

12. Val lá si vagy vi lág né ze ti tar tal mú mû vé sze ti al ko tás köz zé té te le ese tén – kü lö nö sen, ha vi ta tott tar tal mú al ko tás -
ról van szó – a val lá sos vagy vi lág né ze ti tar ta lom ra a né zõ fi gyel mét fel kell hív ni.

VIII.

A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

1.  mû sor szol gál ta tó az aláb bi mû sor szá mo kat lát ja el hang ban vagy kép ben, vagy e ket tõ együt tes al kal ma zá sá val:
– rek lá mok,
– köz ér de kû köz le mé nyek és jó té kony sá gi fel hí vás,
– po li ti kai és vá lasz tá si hir de té sek,
– kis ko rú ak szá má ra nem aján lott mû so rok,
– tá mo ga tott mû sor szá mok,
– val lá si vagy vi lág né ze ti mû so rok,
– kom men tár és hír ma gya rá zat.
2. A rek lá mot a mû sor tól el kü lö ní tet ten, azo no sít ha tó szig nál lal kell köz zé ten ni ak kor is, ha az be szél ge tés for má já -

ban hang zik el. A szig nál min den eset ben kü lön kon fe rá lás sal pó tol ha tó.
3. Köz ér de kû köz le mény és jó té kony sá gi fel hí vás köz zé té te le ese tén min dig meg kell ne vez ni a köz zé te võ szer ve zet,

il let ve a köz le mény for rá sát. A jó té kony sá gi fel hí vás rek lá mo zás ra nem hasz nál ha tó.
4. A po li ti kai és vá lasz tá si hir de té se ket a mû sor tól el kü lö ní tet ten kell köz zé ten ni, meg je löl ve a köz zé té tel okát (or -

szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sa, nép sza va zás).
5. A kö zön ség fi gyel mét kü lön fel kell hív ni min den olyan mû sor szám ra, amely a kis ko rú fej lõ dé sét hát rá nyo san be -

fo lyá sol hat ja. A tör vény ben e kör be utalt mû so ro kon kí vül a mû sor szol gál ta tó az ilyen mû sor szá mok kö rét ma ga ha tá -
roz hat ja meg. Az aján lott kor ha tár 10, 14 és 18 év. A kor lá to zás ra a mû sor elõ ze te sek ben – aján lók ban – és új sá gok ban is
utal ni kell.

6. A tá mo ga tott mû sor szám tá mo ga tóját a köz zé té telt köz vet le nül meg elõ zõ en vagy azt kö ve tõ en egy ér tel mû en kell
meg ne vez ni. A meg ne ve zés nem jár hat együtt a tá mo ga tó rek lám já val.

7. A val lá si vagy vi lág né ze ti mû sor szá mo kat köz vet le nül meg elõ zõ en és azt kö ve tõ en egy ér tel mû en tá jé koz tat ni kell
a né zõt a mû sor jel le gé rõl. Szer tar tás vagy egy há zi ese mény köz ve tí té se kor meg kell ne vez ni a tar ta lo mért fe le lõs egy há -
zat.

8. Po li ti kai tá jé koz ta tó- és hír mû so rok ban a hí rek hez kom men tárt, jegy ze tet és ma gya rá zat e mi nõ ség meg je lö lé sé -
vel, a szer zõ meg ne ve zé sé vel és a hí rek tõl meg kü lön böz te tet ten kell köz zé ten ni.

IX.

A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések

1. A mû sor szol gál ta tó a kis ko rú ak szel le mi és er köl csi fej lõ dé sé re sú lyo san ár tal mas mû sor szá mo kat nem köz ve tít.
2. A mû sor szol gál ta tó mû so ra i val igyek szik elõ se gí te ni a kis ko rú ak szel le mi, tár sa dal mi és er köl csi fej lõ dé sét, a vi -

lág meg is mer te té sét és po zi tív ma ga tar tás min ták ki ala ku lá sát.
3. A mû sor szol gál ta tó vé di a kis ko rú ak sze mé lyi sé gi jo ga it és em be ri mél tó sá gát. Ezen be lül a mû sor szol gál ta tó nem

él vissza a kis ko rú ta pasz ta lat lan sá gá val és nem hasz nál ja ki azt, a kis ko rút nem hoz za ne vet sé ges hely zet be és nem te szi
ki sem fi zi kai, sem lel ki meg pró bál ta tás nak. Gyer mek ko rú sze mély a mû sor ban csak szü lõ je, tör vé nyes kép vi se lõ je vagy 
osz tály fõ nö ke jó vá ha gyá sá val szó lal tat ha tó meg.
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4. Kis ko rú ak szá má ra ké szült mû so rok ban dur va, sze mé rem sér tõ ki fe je zés, il let ve ká rom ko dás nem hasz nál ha tó,
még hang jel zés sel tör tént he lyet te sí tés sel sem.

5. Gyer mek ko rú sze mély sze xu á lis hely zet ben, vagy ar ra uta ló kö rül mé nyek kö zött nem sze re pel tet he tõ. A rek lá mok
köz zé té te le so rán a mû sor szol gál ta tó az aláb bi sza bá lyok meg tar tá sá ra kö te les:

– A rek lá mok (köz vet le nül) erõ sza ko san nem be szél he tik rá a kis ko rú a kat ta pasz ta lat lan sá guk és hi szé keny sé gük ki -
hasz ná lá sá val egy adott ter mék meg vé te lé re vagy szol gál ta tás igény be vé te lé re.

– A rek lá mok (köz vet le nül) erõ sza ko san nem biz tat hat ják a kis ko rú a kat, hogy szü le i ket vagy má so kat rá be szél je nek
ar ra, hogy egy adott ter mé ket meg vá sá rol ja nak vagy szol gál ta tást igény be ve gye nek, il let ve nem tar tal maz hat nak szá -
muk ra köz vet len vá sár lá si aján la tot.

– A rek lá mok nem hasz nál hat ják ki azt a kü lön le ges tisz te le tet, amit a kis ko rú ak szü le ik kel, ta ná ra ik kal vagy egyéb
sze mé lyek kel kap cso lat ban érez nek.

– A rek lá mok in do ko lat la nul nem mu tat hat nak kis ko rú a kat ve szé lyes hely zet ben, il let ve al ko hol tar tal mú ital fo -
gyasz tá sa köz ben.

– A rek lá mok nem vált hat ják ki a kis ko rú ak ban, fi a ta lok ban azt az érzést, hogy a rek lá mo zott áru nél kül tár sa ik nál
ala cso nyabb ren dû ek. Az ár fel tün te té se – pél dá ul a „csak” szó hasz ná la ta – nem kelt het a kis ko rú ban va lót lan el kép ze -
lést a ter mék tény le ges ér té két il le tõ en. A rek lám nem utal hat ar ra, hogy a ter mék meg vá sár lá sa, szol gál ta tás igénybe -
vétele min den csa lád költ ség ve té sé be belefér.

X.

Reklámtevékenység, támogatás

1. A rek lám nem él het vissza a fo gyasz tó bi zal má val, nem hasz nál hat ja ki ta pasz ta lat lan sá gát vagy tu dat lan sá gát.
2. A rek lám nem kelt het fé lel met, nem di csér he ti fel az erõ sza kos ma ga tar tást, az em be ri és ter mé sze ti kör nye zet ká -

ro sí tá sát, az ál la tok kín zá sát.
3. A rek lám nem iga zol hat hát rá nyos fa ji, val lá si vagy nem be li meg kü lön böz te tést, áb rá zo lás mód ja nem sért he ti az

em be ri mél tó sá got.
4. A rek lám nem irá nyul hat nem kel lõ mennyi ség ben ren del ke zés re ál ló áru ra, szol gál ta tás ra.
5. A rek lám nem le het túl zó, nem ve zet he ti fél re, il let ve té veszt he ti meg a fo gyasz tót sem köz vet ve, sem köz vet le nül,

kü lö nös te kin tet tel
– ter mék, szol gál ta tás leg fon to sabb tu laj don sá ga i ra,
– áru ér té ké re és a tény le ge sen fi ze ten dõ tel jes ár ra,
– a fi ze tés egyéb fel té te le i re,
– a szál lí tás ra, a cse ré re, a vissza vé tel re, a ja ví tás ra és a kar ban tar tás ra,
– a ga ran ci á lis fel té te lek re,
– a szer zõi jo gok ra és ipa ri tu laj don jo gok ra,
– a hi va ta los mi nõ sí tés re,
– a jó té kony sá gi cél ra for dí tan dó há nyad ra.
6. A rek lám nem él het vissza a mû sza ki és tu do má nyos ku ta tá si ered mé nyek kel. A rek lám nem tün tet het fel tu do má -

nyo san meg ala po zott nak olyan ál lí tá so kat, me lyek nem azok. A rek lám ban sze rep lõ sze mé lyek öl tö ze te nem kelt heti azt
a kép ze tet, hogy a ter mé ket or vos ajánl ja.

7. Az össze ha son lí tá sok nak bi zo nyít ha tó té nyen kell ala pul niuk, me lyek füg get len for rás ból szár maz nak.
8. A rek lám nem ront hat ja más ter mék, cég vagy sze mély hi te lét.
9. A rek lám nem mu tat hat be olyan sze mélyt vagy tu laj do nát, aki er re elõ ze te sen nem adott en ge délyt.
10. A rek lám nem hasz nál hat ja jog ta la nul más cég, vál la lat vagy in téz mény ne vét, kez dõ be tû it vagy go od will jét.
11. A rek lám nem má sol hat ja le más rek lá mok ál ta lá nos meg je le né sét vagy rész le te it olyan mó don, hogy az fél re ve -

ze tõ le gyen.
12. A rek lám csak ma gyar nyel vû le het. Ez alól csak a szlo gen, il let ve a rek lám dal ké pez ki vé telt, azon ban a szlo gent

ma gyar nyel ven is kö zöl ni kell.
13. A rek lám nem tar tal maz hat por nog ra fi kus áb rá zo lást vagy szö ve get, il let ve nem áb rá zol hat ja ön cé lú an a sze xu a li -

tást. A rek lám nem hasz nál hat dur va vagy a köz íz lést sér tõ sza va kat és ki fe je zé se ket.
14. Nem ze ti ün ne pek ese mé nye i rõl, il let ve egy há zi szer tar tá sok ról ké szí tett mû sor szá mo kat meg elõ zõ en vagy

azt kö ve tõ en rek lám nem kö zöl he tõ. A fõ szer kesz tõ meg ha tá roz hat egyéb olyan mû sor szá mo kat és mû sor idõ ket, ame -
lyek ben rek lám nem te he tõ köz zé.
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15. A rek lám szer zõ dé se ket vagy ma ga a mû sor szol gál tató, vagy az ez zel meg bí zott rek lám ügy nök ség kö ti meg. Ha
köz zé té tel után jut a mû sor szol gál ta tó tu do má sá ra, hogy a rek lá mot nem le he tett vol na köz ve tí te ni, kö te les ha la dék ta la -
nul a rek lám köz ve tí té sét meg szün tet ni.

16. A mû sor tá mo ga tó ja nem be fo lyá sol hat ja a mû sor szám tar tal mát, il let ve el he lye zé sét.
17. A tá mo ga tót a mû sor szám elõtt és az után egy ér tel mû en meg kell ne vez ni. A meg ne ve zés rek lá mo zás ra nem hasz -

nál ha tó fel.

XI.

A közérdekû közlemények közzététele

1. A köz ér de kû köz le mé nyek for rá sát és hi te les sé gét a mû sor szol gál ta tó el len õriz ni kö te les.
2. Ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada tot el lá tó szer ve zet ál tal kö zöl ni kí vánt köz ér de kû köz le ményt a mû sor -

szol gál ta tó in gye ne sen te szi köz zé. Mél tány lást ér dem lõ ok ese tén a ter mé sze tes sze mély ál tal köz zé ten ni kí vánt köz ér -
de kû köz le mény is in gye nes.

3. A köz ér de kû cél tá mo ga tá sá ra irá nyu ló köz ér de kû köz le ményt a mû sor szol gál ta tó té rí tés el le né ben te szi köz zé.
Té rí tés men tes köz ér de kû köz le mény csak il le té kes sze mély tõl és írás ban fo gad ha tó el.

4. A köz ér de kû köz le mény köz zé té te le vagy be mon dó ál tal tör tént fel ol va sás sal, vagy a tech ni kai elõ írá sok fi gye lem -
be vé te lé vel ké szí tett vi deó anyag le ját szá sá val tör tén het.

5. A köz ér de kû köz le ményt ha la dék ta la nul, az át vé te lé tõl szá mí tott el sõ mû sor szá mot meg elõ zõ en köz zé kell ten ni,
ha a köz zé té tel el ma ra dá sa az élet- és va gyon biz ton sá got, tár sa dal mi cso por tok vagy sze mé lyek mél tá nyol ha tó gazda -
sági ér de ke it ve szé lyez te ti vagy kár oko zás sal jár na.

XII.

A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

1. A mû sor szol gál ta tó nál mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban ál ló mû sor ké szí tõk te vé keny sé gü ket az ar ra vo nat -
ko zó jog sza bá lyok és e sza bály zat ke re te in be lül füg get le nül vég zik. A mû sor ké szí tõ a mû sor szol gál ta tó er re il le té kes
ve ze tõ in kí vül nem uta sít ha tó. A mû sor ké szí tõ nek jo ga van ar ra, hogy a jog sza bályt sér tõ vagy e sza bály zat tal el len té tes
uta sí tás vég re haj tá sát meg ta gad ja. Az uta sí tás meg ta ga dá sá nak oká ról és kö rül mé nye i rõl a mû sor szol gál ta tó il le té kes
ve ze tõ je és a mû sor ké szí tõ ál tal alá írt jegy zõ köny vet kell ha la dék ta la nul fel ven ni.

2. A fe le lõs szer kesz tõ és a fõ szer kesz tõ mû sor ér té ke lé se nem mi nõ sül a mû sor ké szí tõi füg get len ség meg sér té sé nek.
Ab ban az eset ben, ha a mû sor ér té ke lés a mû sor ké szí tõ szá má ra sé rel mes, jo ga van ezt írás ban rög zí te ni.

3. A mû sor ké szí tõ nem kö te lez he tõ meg gyõ zõ dé sé vel vagy lel ki is me re té vel el len té tes tar tal mú mû sor szám ké szí té -
sé re, vagy az ab ban va ló köz re mû kö dés re. Eb ben az eset ben a mû sor ké szí tõ nek jo ga van ne vét a mû sor szám ról le vé tet ni, 
ez azon ban nem aka dá lyoz za meg a mû sor köz zé té te lét. A mû sor ké szí tõt meg il le ti a jog sza bá lyok sze rint a szel le mi al -
ko tás hoz fû zõ dõ jog vé del me. En nek sza bá lya it a mû sor ké szí tõ fog lal koz ta tá sá ra irá nyu ló szer zõ dés ben rög zí te ni kell.

4. A mû sor ké szí tõt al kot má nyos jo ga i nak gya kor lá sá ban a mû sor szol gál ta tó nem aka dá lyoz hat ja meg. A mû sor ké -
szí tõt te vé keny sé ge so rán meg il le ti a saj tó ról szó ló 1986. évi II. tör vény ben fog lalt vé de lem.

5. A mû sor ké szí tõ te vé keny sé ge so rán nem sért he ti az ál lam pol gá rok tá jé ko zó dás hoz fû zõ dõ jo gát, nem ve szé lyez -
tet he ti a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gi ér de ke it, és az ál lam pol gá rok élet- és va gyon biz ton sá gát.

6. A mû sor ké szí tõ fon tos in for má ci ó kat nem hall gat hat el, vi tás eset ben, kü lö nö sen ak kor, ha az in for má ció sze mé -
lyi sé gi jo go kat sér te ne vagy er köl csi vagy anya gi kárt okoz na, a mû sor ké szí tõ kö te les kon zul tál ni az il le té kes ve ze tõ vel.

7. A mû sor ké szí tõ nem fe le lõs azo kért a vál toz ta tá so kért, ame lye ket tud ta nél kül vagy til ta ko zá sa el le né re haj tot tak
vég re mû so rán.

8. A mû sor ké szí tõ sa ját vé le mé nyét, meg gyõ zõ dé sét vagy elõ íté le te it a mû sor ban nem fejt he ti ki és nem kelt het olyan 
be nyo mást, hogy az el hang zott ál lás pont a mû sor szol gál ta tó vé le mé nye.

9. A mû sor ké szí tõ nek a mû sor ban va ló sze mé lyes köz re mû kö dé se so rán ke rül nie kell az in du la tos meg nyil vá nu lá so -
kat, il let ve azt, hogy más in du la tos meg nyil vá nu lá so kat el fo gad jon. A mû sor ké szí tõ nek tisz te let ben kell tar ta nia a mû -
sor ban részt ve võk ál lás pont ját, il let ve sze mé lyes meg je le né sét. A mû sor ve ze tõ nem te het meg jegy zést a mû sor ban részt -
ve võk tár sa dal mi ál lá sá ra, tes ti sa já tos sá ga i ra, ne vé re, csa lá di ál la po tá ra, és nem hasz nál hat olyan ki fe je zé se ket, vagy te -
remt het olyan hely ze tet, amely ben a részt ve võk ne vet sé ges sé vál ná nak, vagy egyéb ként meg alá zó hely zet be ke rül né nek.

10. A mû sor ké szí tõ köz vet le nül részt ve het a mû sor ké szí tés el ve i nek ki ala kí tá sá ban, eh hez ész re vé te le ket fûz het. Ál -
lás pont juk ki fe je zé sé ben a mû sor ké szí tõk egyen lõ jo go sult sá go kat él vez nek.
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XIII.

Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

1. A mû sor szol gál ta tó mun ka tár sai min den, a mû sor szol gál ta tó val mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban ál ló sze -
mély.

2. A mun ka tár sak sem ma gán éle tük ben, sem mun ka he lyü kön kí vül tár sa dal mi éle tük ben nem ve szé lyez tet he tik a
mû sor szol gál ta tó jó hír ne vét.

3. A mun ka társ nem le het po li ti kai párt vagy moz ga lom ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je. A hí rek ben és a po li ti kai mû so rok ban 
sze rep lõ mun ka társ po li ti kai párt vagy moz ga lom ne vé ben köz sze rep lést nem vál lal hat.

4. A mun ka tár sak írott po li ti kai saj tó ter mék szer kesz tõi nem le het nek. Ab ban az eset ben, ha e te vé keny ség nem ve -
szé lyez tet he ti a mû sor szol gál ta tói pár tat lan ság ra vo nat ko zó kö te le zett sé get, a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ je a te vé keny ség -
re írás ban en ge délyt ad hat, amely ben sza bá lyoz ni kell a te vé keny ség re vo nat ko zó rész le tes fel té te le ket.

5. A mû sor szol gál ta tó te lep he lye in sem mi lyen párt tal vagy po li ti kai moz ga lom mal kap cso la tos te vé keny ség nem
foly tat ha tó és ilyen cél ra he lyi ség nem ad ha tó bér be.

6. Ha a mun ka társ egye sü let, vagy nem po li ti kai cél ra lét re jött tár sa dal mi szer ve zet ve ze tõ sé gi tag ja, il let ve ala pít -
vány ku ra tó ri u mi tag ja, gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do no sa vagy fel ügye lõ bi zott sá gá nak a tag ja, ezen szer ve ze tek re vo -
nat ko zó mû sort nem ké szít het.

7. Amennyi ben a mû sor ké szí tõ or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ-je lölt sé get vál lal, en nek be je len té sé tõl
a vá lasz tás nap já ig (két for du ló ese tén a szá má ra dön tést ho zó na pig) a mû sor ké szí tés ben nem ve het részt. Ha a mû sor ké -
szí tõt meg vá laszt ják, man dá tu ma le jár tá ig csak olyan mû sor ban ve het részt, amely kép vi se lõi te vé keny sé gé vel össze -
függésben nem áll.

8. A mû sor ké szí tõ más mû sor szol gál ta tó nál te vé keny sé get csak a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ jé nek írá sos en ge dé lyé vel
vé gez het.

9. A mû sor szol gál ta tó ve ze tõi, il let ve azok kö ze li hoz zá tar to zói nem le het nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, tu laj do no sai és
fel ügye lõ bi zott sá gi tag jai azon gaz dál ko dó szer ve ze tek nek, ame lyek kel a mû sor szol gál ta tó gaz da sá gi cél ra irá nyu ló
szer zõ dést köt.

10. A pénz ügyi élet ese mé nye i vel fog lal ko zó mû so rok ban a mû sor ké szí tõ benn fen tes in for má ci ó kat nem kö zöl het. A 
mû sor ké szí tõ csak a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ jé nek elõ ze tes en ge dé lyé vel nyi lat koz hat olyan pénz ügyi mû ve let rõl, il let -
ve ér ték pa pír ról, amely ben részt vett, il let ve amely a bir to ká ban van.

11. A mun ka tár sak aján dé kot a szo ká sos aján dék tár gya kon kí vül nem fo gad hat nak el és tá mo ga tott mû sor szám be vé -
te lé bõl, to váb bá mû sor szám hoz kap cso ló dó rek lám be vé tel bõl köz vet le nül nem ré sze sül het. Tá mo ga tott mû sor szám mû -
sor ké szí tõ je nem le het a tá mo ga tó gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do no sa, fe le lõs tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gá nak
tag ja, és nem áll hat a tá mo ga tó val mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban. Eze ket a ren del ke zé se ket al kal maz ni kell a
fel so rolt sze mé lyek kö ze li hoz zá tar to zó i ra is.

12. A mun ka tár sak ma ga tar tá suk kal, vi sel ke dé sük kel és kül sõ meg je le né sük kel nem sért he tik a mû sor szol gál ta tó jó
hír ne vét.

13. A mun ka társ nem hoz hat nyil vá nos ság ra olyan ada tot, amely a mû sor szol gál ta tó üz le ti ti tok kö ré be tar to zik. Az
üz le ti ti tok kö rét a mun ka társ mun ka vég zés re irá nyu ló szer zõ dé sé ben rög zí te ni kell.

14. A mû sor ké szí tõ nek min dig fi gye lem be kell azt ven nie, hogy a mû sor ban meg je le nõ sze mé lyek szá má ra a nyil vá -
nos ság nem ter mé sze tes kö zeg, ezért tö re ked ni kell ar ra, hogy a sze rep lõ sze mély ilyen irá nyú fe szült sé gét le ve zes se. A
mû sor ban sze rep lõ sze mély ta pasz ta lat lan sá gá val a mû sor ké szí tõ nem élhet vissza, kü lö nö sen kis ko rú ak és tár sa dal mi
sze rep kö rük ben ki szol gál ta tott sze mé lyek ese té ben.

15. A mû sor ké szí tõ ma ga tar tá sá ban nem te het kü lönb sé get a részt ve võk tár sa dal mi hely ze te kö zött. Ezen be lül tö re -
ked nie kell ar ra, hogy egy for ma meg szó lí tá so kat al kal maz zon a sze rep lõk irá nyá ban, azok tár sa dal mi hely ze té tõl füg get -
le nül. A meg szó lí tá sok ban a köz nyelv ben sze rep lõ ud va ri as for má kat kell hasz nál ni, ide ért ve a sze rep lõ hi va ta li rang já -
val vagy fog lal ko zá sá val tör té nõ meg szó lí tást. („X úr”, „Xné asszony”, „kis asszony”, „ál lam tit kár úr”, „pol gár mes ter
asszony”, „ta nár úr” stb.) A te ge zõdést le he tõ ség sze rint ke rül ni kell. A mû sor ké szí tõ nem hasz nál hat bi zal mas meg szó -
lí tá so kat, il let ve olyan meg szó lí tá so kat, ame lyek a sze rep lõ sze mély alá ren delt tár sa dal mi hely ze té re utal nak. Kis ko rú
sze mélyt csak 14 éves ko ra alatt le het te gez ni és ke reszt ne vén szó lí ta ni.

16. Az if jú ság szá má ra ké szült mû so rok ban, ha a mû sor ké szí tõk és sze rep lõk egy kor osz tály ba tar toz nak, a te ge zõ dés 
és az if jú ság ra jel lem zõ bi zal mas hang nem hasz ná la ta meg en ge dett.

17. A mû sor ké szí tõ kül sõ meg je le né sé ben ke rül je a szél sõ sé ge ket és ne utal jon sa ját anya gi hely ze té re. A mû sor ké -
szí tõ öl töz kö dé sé ben al kal maz kod jék ah hoz a tár sa dal mi kö zeg hez, amely nek be mu ta tá sá ra a mû sor irá nyul. A mû sor -
ké szí tõ kül sõ meg je le né sé ben is ke rül je fen sõbb sé gé nek ki fe je zõ dé sét.

18. A mû sor ké szí tõ ne hang sú lyoz za a mû sor tár gyát meg ha tá ro zó tár sa dal mi kö zeg ben va ló benn fen tes sé gét és ke -
rül je az ezek re vo nat ko zó, a né zõ ál tal nem ért he tõ ki fe je zé sek és for du la tok hasz ná la tát.
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XIV.

A mûsorkészítõ szakmai szabályai

1. A köz mû sor szol gál ta tó fel ada ta az, hogy hi te le sen, pon to san, tár gyi la go san, idõ sze rû en és ki egyen sú lyo zot tan tá -
jé koz tas son az or szág ban és a vi lág ban tör tént ese mé nyek rõl, köz ve tít se a nem ze ti és egye te mes kul tú ra és tu do mány ér -
té ke it és ered mé nye it, biz to sít son esély egyen lõ sé get a tár sa da lom tag ja i nak meg nyil vá nu lá sá ra, szol gál ja a tár sa da lom
ré te ge i nek spe ci á lis igé nye it és ér dek lõ dé sét.

2. En nek ér de ké ben a mû sor szol gál ta tó szín vo na las elõ ké szí tõ mun ká val és fel ké szül ten kö ze lít sen a mû sor szol gál ta -
tás ban elõ adó dó té mák hoz, mel lõz ze az elõ íté le te ket, a köz he lye ket és szte re o tí pi á kat.

3. A mû sor szol gál ta tó az ál ta la el kö ve tett té ve dést azon nal is mer je el és jut tas sa a né zõ tu do má sá ra. A mû sor szol gál -
ta tó a tu da tos meg té vesz tés esz kö ze i vel so ha és sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem él het és az eb bõl adó dó kárt vi sel nie 
kell.

4. A mû sor szol gál ta tó nak tar tóz kod nia kell el len õri zet len té nyek, szá mok és ada tok köz lé sé tõl. Olyan köz lés ese tén,
amely az em be ri élet re vo nat ko zik – így bal ese tek, tûz ese tek, ter ror cse lek mé nyek stb. ese té ben –, az ál do za tok meg ne ve -
zé se csak ak kor le het sé ges, ha ez hi va ta los meg erõ sí tést nyert és az ál do zat hoz zá tar to zói a köz zé té tel hez hoz zá já rul tak.
Köz is mert sze mé lyek ese té ben e ren del ke zés alól ki vé telt le het tenni.

5. Az er re ha tás kör rel ren del ke zõ ál la mi szerv ál tal el ren delt hír zár la tot a mû sor szol gál ta tó nak tisz te let ben kell tar ta -
nia, de a hír zár lat ki mon dá sát kö zöl he ti. Ha bár mely más tá jé koz ta tó esz köz út ján a hír zár lat meg sé rül, az en nek ered mé -
nye kép pen nyil vá nos ság ra ke rült hírt a for rás meg je lö lé sé vel kö zöl ni lehet.

6. A mû sor szol gál ta tó nak tisz te let ben kell tar ta nia az ár tat lan ság vé lel mé hez fû zõ dõ al kot má nyos jo got. En nek ér tel -
mé ben a mû sor szol gál ta tó sen kit nem nyil vá nít hat bûn cse lek mény el kö ve té sé ben vét kes sze méllyé mind ad dig, amíg an -
nak bû nös sé gét jog erõs bí rói íté let meg nem ál la pí tot ta. A mû sor szol gál ta tó le gyen fi gye lem mel ar ra, hogy a bûn cse lek -
mény le het sé ges el kö ve tõ jét a nyo mo za ti szak ban „gya nú sí tott ként”, bí ró sá gi szak ban „vád lott ként” ne vez ze meg. A
mû sor szol gál ta tó kö te les tisz te let ben tar ta ni a sér tett sze mé lyi sé gi jo ga it. Sze xu á lis bûn cse lek mé nyek sér tett je i nek ne vét 
csak ki fe je zett írá sos jó vá ha gyá suk ese tén sza bad köz zé ten ni. Fi a tal ko rú sér tett ne vé nek köz zé té te le még ak kor is ti los,
ha eh hez szü lõ je vagy tör vé nyes kép vi se lõ je hozzájárulna.

7. Bûn cse lek ménnyel gya nú sí tott sze mé lyek meg szó lal ta tá sa ese tén a mû sor szol gál ta tó nak ügyel nie kell ar ra, hogy a 
bûn el kö ve tés ne tûn hes sék fel po zi tív szín ben. A bûn cse lek mé nyek hely szí nén ké szült fo tók és fel vé te lek köz zé té te lét
meg elõ zõ en – amennyi ben azok al kal ma sak a né zõ fi zi kai vagy ér zel mi meg ren dü lé sé nek ki vál tá sá ra – a következ -
ményre a né zõk fi gyel mét fel kell hív ni.

8. A nem ze ti, et ni kai és egyéb ki sebb sé gek, val lás fe le ke ze tek, né pek és nem ze tek, moz gás kor lá to zot tak, fo gya té ko -
sok, bár mely kor osz tály hoz tar to zó em be rek meg ne ve zé se kor nem han goz hat el olyan ki fe je zés, amely az érin tet tek re
néz ve sér tõ.

9. A mû sor szol gál ta tó – a kri ti kai te vé keny ség ki vé te lé vel – nem nyil vá nít hat vé le ményt más mû sor szol gál ta tó ról. A
mû sor szol gál ta tó bel sõ éle té rõl in for má ci ót csak ak kor le het köz zé ten ni, ha az érin ti a köz éle tet és szá mot tart hat a né zõ
ér dek lõ dé sé re. A mû sor szol gál ta tó ne vé ben nyi lat ko zó sze mé lyek kö rét a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ je írás ban ha tá roz za
meg.

10. A sze rep lõ ket tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy a mû sor nak mi a cél ja és ki lesz a töb bi sze rep lõ. Egye nes adás ban a
sze rep lõk kel is mer tet ni kell az egye nes adás sa já tos sá ga it és a szük sé ges vi sel ke dé si sza bá lyo kat. A fel vé tel a sze rep lõ
hoz zá já ru lá sa nél kül nem hasz nál ha tó fel, azon ban a sze rep lõ nem el len õriz he ti a rész vé te lé vel ké szült mû sor szám ban
más sze rep lõ ál tal mon dot ta kat. A fe le lõs tiszt sé get be töl tött sze mélyt a mû sor ké szí tõ tör vény ben fog lalt tá jé koz ta tá si
kö te le zett sé gé re fi gyel mez tet he ti.

11. Rej tett ka me rát és mik ro font ki vé te les eset ben sza bad hasz nál ni a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ jé nek írá sos en ge dé lye
mel lett.

12. Név te len kép-, il let ve hang tor zí tást al kal ma zó köz lést vagy fel vé telt csak ak kor sza bad köz zé ten ni, ha azt kü lö nö -
sen sú lyos tár sa dal mi vagy sze mé lyes ér dek in do kol ja.

13. Ha a né zõ a mû sor ban köz vet le nül kö zöl he ti né ze te it, a te le fo ná lók kö zött vá lo gat ni nem sza bad. Eb ben az eset -
ben a mû sor ve ze tõ nek kell is mer tet nie a hí vá sok ban nem meg nyil vá nult ál lás pon to kat.

14. A mû so rok szer kesz té si fo lya ma ta a sze rep lõk mon da ni va ló ját nem mó do sít hat ja. Utó lag fel vett kér dést nem sza -
bad a mû sor ban olyan lát szat tal kö zöl ni, mint ha az a hely szí nen hang zott vol na el.

15. Ti tok vé de lem kö ré be, il let ve a sze mé lyes ada tok vé del mé re vo nat ko zó tör vény ben fog lalt ada tok tár gyá ba esõ
kér dés re a sze rep lõ sze mély a vá lasz adást meg ta gad hat ja.

16. A sze rep lõ sze mé lyek ma gán éle té re vo nat ko zó kér dés csak ak kor te he tõ fel, ha a kér dés fel te vé sé be a sze mély
elõ ze te sen be le egye zett. Még eb ben az eset ben is ügyel ni kell ar ra, hogy a kér dés íz lést, il let ve a sze mély jó hír ne vét és
be csü le tét ne sért se.
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17. Köz vé le mény-ku ta tá si ered mé nye ket és sta tisz ti ká kat mû sor ban fel hasz nál ni csak pon to san, a for rás meg je lö lé -
sé vel és az ada tok ma ni pu lá lá sa nél kül sza bad.

18. Ar chív anyag fel hasz ná lá sa kor egy ér tel mû en meg kell je löl ni an nak idõ tar ta mát és te kin tet be kell azt ven ni, hogy
az ar chív anyag ban sze rep lõ sze mé lyek ál lás pont já nak meg vál to zá sa foly tán jo ga ik és jo gos ér de ke ik ne sé rül je nek.

XV.

A vételkörzet ellátásának irányelvei

1. A mû sor szol gál ta tó a reá vo nat ko zó táv köz lés-ha tó sá gi en ge dé lyek alap ján a le he tõ sé ge i hez mért leg ma ga sabb
mû sza ki szín vo na lon szol gált mû sor a vé tel kör zet ben élõ la kos ság szá má ra.

2. Mû sza ki hi ba ese tén azon nal tá jé koz tat ni kell a né zõ ket a hi bá ról, an nak oka i ról és vár ha tó idõ tar ta má ról. A né zõ -
tõl min den eset ben el né zést kell kér ni. A mû sor szol gál ta tó mû so ra it a jog sza bá lyok ban és a szab vá nyok ban elõ írt vi deó-
és au dió tech ni kai szín vo na lon kell su gá roz ni.

3. A mû sor szol gál ta tó együtt mû kö dik a he lyi ön kor mány zat tal, a mû sor szol gál ta tás tar tal má nak ará nyos és sok szí nû -
sé ge ér de ké ben, to váb bá jog sza bály ban elõ írt kö te le zett sé gé nek sé rel me nél kül se gít sé get nyújt a he lyi nyil vá nos ság fó -
ru ma i nak meg te rem té sé hez.

4. A mû sor szol gál ta tó a né zõ vel rend sze res kap cso la tot tart. A kap cso lat tar tás köz vet len for má in kí vül a mû sor szol -
gál ta tó rend sze re sen nyil vá nos ság ra hoz za mû sor szer ke ze tét és a mû so rok tar tal mát, to váb bá mû sor is me re tek kel és mû -
sor aján la tok kal se gí ti a né zõk vá lasz tá sát.

5. A mû sor vál toz ta tás jo gát a mû sor szol gál ta tó fenn tart ja.
6. A mû sor ral kap cso la tos né zõi pa naszt köz lõ le ve lek re a mû sor szol gál ta tó nak vá la szol nia kell és tö re ked nie kell ar -

ra, hogy hi va ta los el já rás ra az ügy ben ne ke rül jön sor.

Ta ta, 2010. szep tem ber 20.

 Petz ke Fe renc s. k.,
ku ra tó ri u mi el nök

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény ek ok ta tói álláshelyeinek be töl té sé re

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX.
tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, an nak vég re haj tá sá ról és fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let tar tal maz za.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Köz szol gá la ti Tan szék re
tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens ok ta tá si fel ada tai:
– a „Be ve ze tés a köz igaz ga tás-tu do mány ba” címû tárgy ok ta tá sa;
– a „Ha té kony ság a köz igaz ga tás ban” címû tárgy ma gyar és an gol nyel ven va ló ok ta tá sa;
– az „Új köz szol gá la ti me nedzs ment” címû tárgy ok ta tá sa;
– új, mes ter szin tû tan tár gyak ki dol go zá sa a köz gaz dál ko dás és köz po li ti ka te rü le tén, tan anyag írás ön ál ló an, il let ve a

tan szé ki kol lé gák kal együtt mû köd ve;
– rész vé tel a tan szé ken a TDK-t, il let ve dip lo ma mun kát író hall ga tók té ma ve ze té sé ben;
– ak tív pá lyá za ti te vé keny ség és rész vé tel a kar és a tan szék ha zai és nem zet kö zi ku ta tá sa i ban.
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A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens ku ta tá si, il let ve ku ta tás szer ve zé si fel ada tai:
– több éves ki ma gas ló ku ta tá si és ku ta tás szer ve zé si gya kor lat tal kell ren del kez nie a köz po li ti ka-elem zés, a köz igaz -

ga tás- és köz po li ti ka-me nedzs ment, a köz igaz ga tá si re for mok te rü le tén;

– je len kell len nie a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben (fo lyó ira tok ban, il let ve ki ad vá nyok ban va ló publiká -
ciók és nem zet kö zi tu do má nyos kon fe ren ci á kon való rész vé tel);

– ké pes nek kell len nie új tan tár gyak, tan anya gok ki dol go zá sá ra;

– ké pes nek kell len nie nem zet kö zi tu do má nyos pro jek tek ben va ló ak tív rész vé tel re.

A pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:

Pá lyá za tot azon tel jes mun ka idõ ben, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott ok ta tók nyújt hat nak be, akik ren del -
kez nek:

– köz gaz dász egye te mi dip lo má val,

– leg alább öt éve meg szer zett PhD tu do má nyos fo ko zat tal,

– leg alább nyolc éves fel sõ ok ta tá si ok ta tói és ku ta tá si ta pasz ta lat tal,

– ki ma gas ló ku ta tá si és ok ta tá si gya kor lat a köz po li ti ka-elem zés, a köz igaz ga tá si kul tú ra nem zet kö zi kom pa ra tív
vizs gá la ta, a köz igaz ga tás- és köz po li ti ka-me nedzs ment, a köz igaz ga tá si re for mok te rü le tén,

– kö zép fo kú an gol és né met ál la mi nyelv vizs gá val,

– a szak te rü le ten meg le võ tu do má nyos kap cso la tok kal,

– pub li ká ci ók ál tal bi zo nyí tot tan je len van a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben.

Az egye te mi do cen si ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

A pá lyá zat ra vo nat ko zó ál ta lá nos tud ni va lók:

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben és a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem 
„Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend szer” Fog lal koz ta tá si Sza bály za tá ban fog lalt fel té te lek nek (Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat II/1.) és a ka ri sza bály za tok ban rög zí tett fel té te lek nek. A pá lyá za tok el bí rá lá sa a tör vé nyi elõ írás és a Bu da -
pes ti Cor vi nus Egye tem sza bály za tai sze rint tör té nik.

Az egye te mi do cen si pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó rész le tes szak mai, tu do má nyos te vé keny sé gét tar tal ma zó ma gyar nyel vû élet raj zát, amely ben ki tér ed di gi 
szak mai, ok ta tói és tu do má nyos mun ká já ra, ku ta tá si te vé keny sé gé re, el ért ered mé nye i re, szak mai szer ve ze tek ben
vég zett mun ká já nak is mer te té sé re, szak mai dí ja i ra,

– ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek ben vég zett te vé keny sé gé nek le írá sát, a nem zet kö zi tu do má nyos élet ben va ló rész -
vé te lét, pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek is mer te té sét,

– a tan szék ál tal mû velt tu do mány te rü let ok ta tá sá nak fej lesz té sé re és ku ta tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it,

– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát.

Az ok ta tói pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– egye te mi vég zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen nyelv-is me re tet, egyéb szak mai ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat ma -
gyar nyel vû – hi te le sí tett –  má so la tát, kül sõ pá lyá zó ese té ben – köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – má so la tát,

– szak mai pub li ká ci ós jegy zé ket, tu do má nyos kon fe ren ci á kon tar tott elõ adá sai jegy zé ket, je len tõ sebb kül föl di ta nul -
mány utak fel so ro lá sát,

–  pá lyá za ti je lent ke zé si és adat la pot,

– sze mé lyi adat la pot (a pá lyá za ti anyag tól el kü lö ní tet ten, 1 pél dány ban),

– tu do má nyos te vé keny ség nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges adat la pot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul pá lyá za ti anya gá nak meg is me ré sé hez, va la mint a BCE hon lap ján
 való köz zé té tel hez – a vo nat ko zó jog sza bály és az egye te mi sza bá lyok sze rint – az er re jo go sult bi zott sá gok, vé le -
mé nye zõ és dön tést hozó tes tü le tek ré szé re,

– nyi lat ko za tot az egye te men kí vül fenn ál ló mun ka vi szo nyá ról, köz al kal ma zot ti/köz tiszt vi se lõi jog vi szo nya i ról,
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya i ról, azok tar tal má ról és idõ be li be ha tá rolt sá gá ról,

– és min den olyan ok ira tot, ame lyet a pá lyá zó a pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já ból fon tos nak tart.
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A pá lyá zat nak a KSZK hon lap ján va ló köz zé té tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem rek to -
rá nak cí mez ve be ér kez nie (sze mé lyes be nyúj tás ese té ben mun ka idõ ben az egye tem Hu mán Erõ for rás Iro da ré szé re – be -
kö tött vagy be fû zött for má ban tar ta lom jegy zék sze rin ti össze ál lí tás ban – 1 ere de ti és 3 má so la ti pél dány ban. A pá lyá zat
be nyúj tá sá val egy ide jû leg a pá lyá za ti anya got – a vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek és az er köl csi bi zo nyít vány ki vé te lé -
vel – ma ria.czin ger@uni-cor vi nus.hu elekt ro ni kus cím re is meg kell kül de ni.

GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓS TANULMÁNYOK INTÉZET
ha tá ro zott ide jû, tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott
egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens fõbb ok ta tá si és ok ta tás szer ve zé si fel ada tai:
A glo bá lis kor mány zás sal és a gaz da sá gi és tár sa dal mi át ala ku lás sal fog lal ko zó is me ret kö rök ok ta tá sa, úgy mint:

– glo bá lis kor mány zás és a vál to zó nem zet kö zi gaz da sá gi és po li ti kai in téz mény rend szer;
– a gaz da sá gi és tár sa dal mi át me ne tek össze ha son lí tó elem zé se;
– glo bá lis pi a cok és tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lás;
– a nem zet kö zi gaz da sá gi (és üz le ti) kap cso la tok spe ci a lis ta és a Kul tu rá lis örök ség me nedzs ment és fenn tart ha tó fej -

lõ dés szak irá nyú to vább kép zé si prog ra mok ban való rész vé tel;
– a Tár sa da lom tu do má nyok és Eu ró pa-ta nul má nyok In té ze te Ala pít vánnyal együtt mû kö dés ben meg va ló su ló kép zé -

sek szer ve zé sé ben való rész vé tel.

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens fõbb ku ta tá si fel ada tai:
– az in té zet fõ pro fil já nak meg fe le lõ té mák ban vég zett tu do má nyos ku ta tó mun ka;
– nem zet kö zi és ha zai tu do má nyos kon fe ren ci á kon va ló ak tív rész vé tel;
– pub li ká lás re fe rált ha zai és kül föl di fo lyó ira tok ban;
– a mes ter kép zés ben és PhD-kép zés ben részt ve võ hall ga tók nem zet kö zi és ha zai ku ta tá si pro jek tek be tör té nõ be kap -

cso ló dá sá nak elõ se gí té se;
– az egye tem nem zet kö zi kap cso la ta i nak épí té se és erõ sí té se.

A pá lyázóval szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
Pá lyá za tot azon tel jes mun ka idõ ben, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott ok ta tók nyújt hat nak be, akik ren del -
kez nek

– egye te mi dip lo má val,
– nem zet kö zi kap cso la tok/köz gaz da ság tan PhD-fo ko zat tal, ame lyet ki ne ve zé sét meg elõ zõ en leg alább öt év vel ko -

ráb ban szer zett,
– kül föl di egye te me ken szer zett ok ta tá si ta pasz ta lat tal,
– leg alább nyolc év idõ tar ta mú ok ta tá si, il let ve ku ta tá si-fej lesz té si te vé keny ség el lá tá sá ra lé te sí tett mun ka vég zés re

irá nyu ló jog vi szonnyal,
– ön ál ló an vagy társ szer zõk kel pub li kált tu do má nyos cik kek kel, ha zai vagy nem zet kö zi kon fe ren ci á kon tar tott elõ -

adá sok kal,
– an gol nyelv ma gas szin tû is me re té vel.
Elõnyt je lent, ha a pá lyá zó ren del ke zik a dán és egyéb skan di náv nyel vek ma gas szin tû is me re té vel.

Az egye te mi do censi ki ne ve zés ha tá ro zott idõ re szól, és a Tár sa da lom tu do má nyok és Eu ró pa-ta nul má nyok In té ze te Ala -
pít vánnyal együtt mû kö dés ben szer ve zett, fen ti szak irá nyú to vább kép zé si prog ra mok mû kö dé sé nek és ki fu tá sá nak ide jé re 
jön lét re.
A ki ne ve zés a to vább kép zé si prog ra mok mû kö dé sé tõl és ki fu tá si ide jé tõl – le zá rá sá tól – füg gõ en meg hosszab bít ha tó.

A pá lyá zat ra vo nat ko zó ál ta lá nos tud ni va lók:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben és a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem 
„Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend szer” Fog lal koz ta tá si Sza bály za tá ban fog lalt fel té te lek nek (Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat II/1.) és a ka ri sza bály za tok ban rög zí tett fel té te lek nek. A pá lyá za tok el bí rá lá sa a tör vé nyi elõ írás és a Bu da -
pes ti Cor vi nus Egye tem sza bály za tai sze rint tör té nik.
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Az egye te mi do cen si pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai, tu do má nyos te vé keny sé gét tar tal ma zó ma gyar nyel vû élet raj zát, amely ben ki tér ed di gi 

szak mai, ok ta tói és tu do má nyos mun ká já ra, ku ta tá si te vé keny sé gé re, el ért ered mé nye i re, szak mai szer ve ze tek ben
vég zett mun ká já nak is mer te té sé re, szak mai dí ja i ra,

– ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek ben vég zett te vé keny sé gé nek le írá sát, a nem zet kö zi tu do má nyos élet ben va ló rész -
vé te lét, pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek is mer te té sét,

– a tan szék ál tal mû velt tu do mány te rü let ok ta tá sá nak fej lesz té sé re és ku ta tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it,
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát.

A pá lyá za tok hoz mel lé kel ni kell:
– egye te mi vég zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen nyelv-is me re tet, egyéb szak mai ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat ma -

gyar nyel vû – hi te le sí tett – má so la tát,
– kül sõ pá lyá zó ese té ben a fen ti ok ira tok – köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – má so la tát,
– szak mai pub li ká ci ós jegy zé ket, tu do má nyos kon fe ren ci á kon tar tott elõ adá sai jegy zé két, je len tõ sebb kül föl di ta nul -

mány utak fel so ro lá sát,
– pá lyá za ti je lent ke zé si és adat la pot,
– sze mé lyi adat la pot (a pá lyá za ti anyag tól el kü lö ní tet ten, 1 pél dány ban),
– tu do má nyos te vé keny ség nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges adat la pot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul pá lyá za ti anya gá nak meg is me ré sé hez, va la mint a BCE hon lap ján

 való köz zé té tel hez – a vo nat ko zó jog sza bály és az egye te mi sza bá lyok sze rint – az er re jo go sult bi zott sá gok, vé le -
mé nye zõ és dön tést hozó tes tü le tek ré szé re,

– nyi lat ko za tot (az egye te men kí vül) fenn ál ló mun ka vi szo nyá ról, köz al kal ma zot ti/köz tiszt vi se lõi jog vi szo nya i ról,
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya i ról, azok tar tal má ról és idõ be li be ha tá rolt sá gá ról,

– és min den olyan ok ira tot, ame lyet a pá lyá zó a pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já ból fon tos nak tart.

A pá lyá zat nak a KSZK hon lap ján va ló köz zé té tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem rek to -
rá nak cí mez ve be ér kez nie (sze mé lyes be nyúj tás ese té ben mun ka idõ ben az egye tem Hu mán Erõ for rás Iro da ré szé re – be -
kö tött vagy be fû zött for má ban tar ta lom jegy zék sze rin ti össze ál lí tás ban – 1 ere de ti és 3 má so la ti pél dány ban. A pá lyá zat
be nyúj tá sá val egy ide jû leg a pá lyá za ti anya got – a vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek és az er köl csi bi zo nyít vány ki vé te lé vel
– ma ria.czin ger@uni-cor vi nus.hu elekt ro ni kus cím re is meg kell kül de ni.
A pá lyá za tok kal kap cso lat ban rész le tes szak mai fel vi lá go sí tást a Köz gaz da ság tu do má nyi Kar Dé ká ni Hi va ta la (te le fon:
482-5274) ad, egyéb a pá lyá zat össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso la tos in for má ció, az elõ írt mel lék le tek a fen ti
e-ma il cí men, il le tõleg a 482-7123 te le fon szá mon kér he tõk.

Dr. Mé szá ros Ta más s. k.,
rek tor

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pá lyá za tot hir det a
Nép tánc Tan szé kén
1 fõ egye te mi ta ná ri ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada tai:
– ok ta tá si és tu do má nyos te vé keny sé get foly tat a tánc tu do mány, a mû vé szet el mé let és a ta nár kép zés te rén,
– részt vesz az ok ta tott szak te rü let tan anya gá nak fo lya ma tos tar tal mi és mód szer ta ni kor sze rû sí té sé ben,
– pub li ká ci ós te vé keny sé ge ré vén új ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé vel se gí ti elõ ok ta tó mun ká ja ered mé nyes foly -

ta tá sát,
– részt vesz az ok ta tó mun ka és a tu do má nyos mun ka szer ve zé sé ben, az ok ta tók mun ká já nak irá nyí tá sá ban, az ok ta tói

és ku ta tói után pót lás ne ve lé sé ben,
– részt vesz a fõ is ko la Tánc tu do má nyi Ku ta tó köz pont já nak mun ká já ban, egyes spe ci fi kus szak te rü le te i nek irá nyí tá -

sá ban,
– szak fe le lõ si, szak irány-fe le lõ si, il let ve tan tárgy fe le lõ si fel ada to kat lát el,
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– rend sze res kap cso la tot tart szak te rü le té nek bel- és kül föl di mû ve lõ i vel,
– té ma ve ze tõ ként vagy ku ta tó ként részt vesz ok ta tá si, il let ve tu do má nyos cé lú pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban,
– részt vesz a fõ is ko lai tes tü le tek ve ze té sé ben és mun ká já ban,
– szak te rü le tén tu do má nyos fó ru mo kat, szak mai prog ra mo kat szer vez,
– ku ta tói együtt mû kö dést épít ki a fõ is ko la és a ha zai, va la mint nem zet kö zi tánc ku ta tó in téz mé nyek kö zött.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– az ál ta lá nos és össze ha son lí tó tánc tu do mány, az et no ko re o ló gia, a tánc no tá ci ós el já rá sa i nak, va la mint a tán cos

moz du lat elem zés te rén vég zett ki emel ke dõ ku ta tá si és pub li ká ci ós te vé keny ség,
– nem zet kö zi együtt mû kö dés ben vég zett ku ta tá si és pub li ká ci ós te vé keny ség,
– a nem zet kö zi és ha zai tánc tu do má nyi kö rök ben vég zett szak mai-köz éle ti és tu do mány szer ve zé si te vé keny ség,
– ered mé nyes ku ta tá si pá lyá za tok ve ze té se,
– szé les kö rû ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso la tok és az eh hez szük sé ges ide gen nyelv is me re te,
– dok to ri fo ko zat,
– leg alább 15 év ok ta tói-ku ta tói gya kor lat a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko lán,
– ok ta tá si te vé keny sé gé vel iga zol ta, hogy al kal mas a hall ga tók, il let ve ok ta tók ta nul má nyi, il let ve tu do má nyos mun -

ká já nak irá nyí tá sá ra.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– ed di gi szak mai, ok ta tói, il let ve tu do má nyos mun kás sá gát, an nak ered mé nye it,
– az ok ta tói és tu do má nyos te vé keny sé gé re vo nat ko zó jö võ be ni ter ve it, cél ki tû zé se it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bá lyok ban és a fõ is ko lai sza -

bály za tok ban rög zí tett bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer jék.

El mé le ti Tan szé kén
1 fõ egye te mi ta ná ri ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada tai:
– ok ta tá si és tu do má nyos te vé keny sé get foly tat a mû vé szet el mé le ti és a ta nár kép zés te rén,
– részt vesz az ok ta tott szak te rü let tan anya gá nak fo lya ma tos tar tal mi és mód szer ta ni kor sze rû sí té sé ben,
– pub li ká ci ós te vé keny sé ge ré vén új ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé vel elõ se gí ti az ok ta tó mun ká ja ered mé nyes

foly ta tá sát,
– részt vesz az ok ta tó mun ka és a tu do má nyos mun ka szer ve zé sé ben, il let ve az ok ta tók mun ká já nak irá nyí tá sá ban, az

ok ta tói és ku ta tói után pót lás ne ve lé sé ben,
– tan tárgy fe le lõ si fel ada to kat lát el,
– rend sze res kap cso la tot tart szak te rü le té nek bel- és kül föl di mû ve lõ i vel,
– részt vesz ok ta tá si, il let ve tu do má nyos cé lú pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá ban,
– részt vesz a fõ is ko lai tes tü le tek mun ká já ban.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– az esz me- és kul túr tör té net te rén vég zett je len tõs ku ta tá si és pub li ká ci ós, to váb bá szak mai-köz éle ti te vé keny ség,
– a tánc tu do mány hoz is kap cso ló dó tu do má nyos (és tu do mány szer ve zé si) te vé keny ség,
– ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso la tok és az eh hez szük sé ges ide gen nyelv is me re te,
– rend sze res elõ adá sok és kon zul tá ci ók tar tá sa an gol nyel ven,
– dok to ri (PhD) fo ko zat,
– leg alább 25 év ok ta tói-ku ta tói gya kor lat a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko lán,
– ok ta tá si és kon zul tá ci ós te vé keny ség gel iga zolt al kal mas ság a hall ga tók, il let ve ok ta tók ta nul má nyi és tu do má nyos

mun ká já nak irá nyí tá sá ra.
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– ed di gi szak mai, ok ta tói, il let ve tu do má nyos mun kás sá gát, an nak ered mé nye it,
– az ok ta tó, ne ve lõ, il let ve tu do má nyos te vé keny sé gé re vo nat ko zó jö võ be ni ter ve it, cél ki tû zé se it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bá lyok ban és a fõ is ko lai sza -

bály za tok ban rög zí tett bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer jék.

El mé le ti Tan szé kén
1 fõ egye te mi ta ná ri ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada tai:
– ok ta tá si és tu do má nyos te vé keny sé get foly tat a mû vé szet el mé le ti és a ta nár kép zés te rén,
– részt vesz az ok ta tott szak te rü let tan anya gá nak fo lya ma tos tar tal mi és mód szer ta ni kor sze rû sí té sé ben,
– pub li ká ci ós te vé keny sé ge ré vén új ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé vel elõ se gí ti az ok ta tó mun ká ja ered mé nyes

foly ta tá sát,
– részt vesz az ok ta tó mun ka és a tu do má nyos mun ka szer ve zé sé ben, il let ve az ok ta tók mun ká já nak irá nyí tá sá ban, az

ok ta tói után pót lás ne ve lé sé ben,
– részt vesz a fõ is ko la Tánc tu do má nyi Ku ta tó köz pont já nak irá nyí tá sá ban,
– szak fe le lõ si, szak irány-fe le lõ si, il let ve tan tárgy fe le lõ si fel ada to kat lát el,
– rend sze res kap cso la tot tart szak te rü le té nek bel- és kül föl di mû ve lõ i vel, részt vesz ezek szer ve zé sé ben,
– té ma ve ze tõ ként vagy pro jekt ve ze tõ ként részt vesz ok ta tá si, il let ve tu do má nyos cé lú pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá ban,
– részt vesz a fõ is ko lai tes tü le tek ve ze té sé ben és mun ká já ban.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– a tánc tu do mány és a mû vé szet el mé let te rén vég zett ki emel ke dõ ku ta tá si, szer kesz tõi, pub li ká ci ós és szak mai-köz -

éle ti te vé keny ség,
– az MTA Tánc tu do má nyi Mun ka bi zott sá gá ban vég zett tu do má nyos és tu do mány szer ve zé si te vé keny ség,
– dí jak kal, szak mai el is me ré sek kel, ered mé nyes ku ta tá si pá lyá za tok kal iga zolt tu do má nyos mun ka,
– szé les kö rû ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso la tok és az eh hez szük sé ges ide gen nyelv is me re te,
– dok to ri fo ko zat és ha bi li tá ció,
– leg alább 15 év ok ta tói-ku ta tói gya kor lat a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko lán,
– ok ta tá si te vé keny sé gé vel iga zol ta, hogy al kal mas a hall ga tók, il let ve ok ta tók ta nul má nyi, il let ve tu do má nyos mun -

ká já nak irá nyí tá sá ra.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– ed di gi szak mai, ok ta tói, il let ve tu do má nyos mun kás sá gát, an nak ered mé nye it,
– az ok ta tó, ne ve lõ, il let ve tu do má nyos te vé keny sé gé re vo nat ko zó jö võ be ni ter ve it, cél ki tû zé se it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bá lyok ban és a fõ is ko lai sza -

bály za tok ban rög zí tett bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer jék.

A pá lyá za to kat az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül a Ma gyar Tánc -
mû vé sze ti Fõ is ko la rek to rá hoz (1145 Bu da pest, Co lum bus u. 87.) kell be nyúj ta ni. A pá lyá za tok kal kap cso lat ban bõ vebb 
fel vi lá go sí tást a fõ is ko la fõ tit ká ra ad.

Sza kály György
rek tor he lyet tes
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:
ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvodavezetõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu da pest Fõ vá ros
VI. ke rü let Te réz vá ros
Ön kor mány za ta
1067 Bu da pest,
Eöt vös u. 3.

Te réz vá ro si
Ön kor mány zat
Óvo dá ja
Já ték vár
1062 Bu da pest,
Lend vay u. 24.
In téz mény ve ze tõ

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
fe let ti óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 2016. jú li us 31-ig
szól.
Ill: Kjt. sze rint.
Pbhi: a KSzK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap.

Bu da pest,
XVIII. ke rü let
Pest szent lõ rinc-
Pest szen tim re
Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
1184 Bu da pest,
Ül lõi út 400.

Ke rek er dõ Óvo da
1183 Bu da pest,
At ti la u. 9.
Óvo da ve ze tõ

Szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai v. és szak kép zett ség. 
Pe da gó gus szak vizs ga.
5 év szgy.
Lf: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta -
tói fel ada ta i nak el lá tá sa,
ala pí tó ok irat sze rin ti fel-

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 2016. jú li us 31-ig
szól.
Ill, vp.: Kjt. sze rint.
Pbhi: a KSzK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a KSzK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 90 nap.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Szi vár vány Óvo da
1181 Bu da pest,
Dol go zó u. 16.
Óvo da ve ze tõ

Bó bi ta Óvo da
1181 Bu da pest,
Kon dor B. sé tány 2.
Óvo da ve ze tõ

adat el lá tá sa, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, kap cso lat tar -
tás a fenn tar tó val.

A pá lyá za tot 3 pél dány ban kell
nyom ta tott for má ban be nyúj ta ni
és a go da ne@bp18.hu e-ma il
cím re el kül de ni.
Csa to lan dó: vpr., szak mai ön., a
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lé sek, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá za ti el já rás ban
részt ve võk a pá lyá za ti anya gát
meg is mer hes sék, to váb bá, hogy
a pá lyá zó sze mé lyét érin tõ tár -
gya lás nyílt vagy zárt ülés ke re -
té ben tör tén jen, b., om.
Pc: Bu da pest, XVIII. ke rü let
Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re
Ön kor mány zat Jegy zõ je
1184 Bu da pest, Ül lõi út 400.
f: Go da And rás né
Te le fon: 296-1396

Ceg léd Vá ros
Ön kor mány za ta
2700 Ceg léd,
Kos suth tér 1.
Pest me gye

Ady End re Ut cai Óvo da
2700 Ceg léd,
Ady End re u. 3–5.
Óvo da ve ze tõ

Kõ rö si Úti Óvo da
2700 Ceg léd,
Kõ rö si út 6–8.
Óvo da ve ze tõ

Köz tár sa ság
Ut cai Óvo da
2700 Ceg léd,
Köz tár sa ság u. 18.
Óvo da ve ze tõ

Pes ti Úti Óvo da
2700 Ceg léd,
Pes ti út 10.
Óvo da ve ze tõ

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
pe da gó gus szak vizs ga,
5 év szgy.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A ve ze tõi meg bí zás 5 év re szól.
Ill, p.: Kjt. sze rint.
Pbhi: a KSzK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. jú ni us 30.
Csa to lan dó: om., b., nyi lat ko zat,
mely ben a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá -
lyá za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul,
nyi lat ko za tát, hogy a be nyúj tott
pá lyá zat tar tal ma har ma dik sze -
méllyel kö zöl he tõ.
Pc: Pol gár mes te ri Hi va tal
2700 Ceg léd, Kos suth tér 1.

Kõ szeg Vá ros és
Von zás kör ze te
Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lá sa
9730 Kõ szeg
Kos suth La jos u. 15.

A Köz pon ti Mû vé sze ti
Óvo da és Böl csõ de
Több cé lú Kö zös
Igaz ga tá sú Köz ok ta tá si
In téz mény
9730 Kõ szeg,
Vár kör 42.
Óvo da pe da gó gus,
meg bí zott óvo da ve ze tõ

Fõ is ko lán szer zett óvo da -
pe da gó gu si v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
bün tet len elõ élet.
Elõny: mû vé sze ti óvo dá -
ban szer zett szgy.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 5 ne ve lé si év re,
2016. jú li us 31-ig szól.
Ill, p.: Kjt. sze rint.
Pbhi: a KSzK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: leg ké sõbb a Tár su lá si Ta -
nács jú ni u si ülé sén.
Csa to lan dó: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re épü lõ
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

fej lesz té si el kép ze lé sek kel, om.,
b., ed di gi mun ka vi szo nyok ról,
köz al kal ma zot ti jog vi szo nyok ról 
szó ló iga zo lá sok, nyi lat ko zat,
mely ben a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá -
lyá za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul.
Pc: „óvo da ve ze tõi pá lyá zat” és
az in téz mény ne vé nek meg je lö -
lé sé vel, 3 pél dány ban Kõ szeg
Vá ros és Von zás kör ze te Több -
célú Kis tér sé gi Ta ná csa Tár su lá -
si Ta nács El nö ke
9730 Kõ szeg,
Kos suth La jos u. 15.

Nyír egy há za
Me gyei Jo gú Vá ros
Köz gyû lé se

Arany kör te Óvo da
(Nyír egy há za,
Kör te u. 41.)
Óvo da ve ze tõ

Bó bi ta Óvo da
(Nyír egy há za,
Vé csey köz 4–6.
Óvo da ve ze tõ

Száz szor szép Óvo da
(Nyír egy há za,
Kál lói u. 109/A)
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., 5 év szgy., pe da -
gó gus szak vizs ga és
si ke res pá lyá zó nak va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 2011. au gusz -
tus 1-jé tõl 2016. jú li us 31-ig,
5 ne ve lé si év re szól.
Ill, vp: Kjt. sze rint,
meg egye zés sel.
Pbhi: 2011. áp ri lis 1.
Pe hi: 2011. jú ni us 30.
Csa to lan dók: Korm. ren de let
sze rint, hi te le sí tett om., b., ko -
ráb bi mun ka vi szo nyok ra vo nat -
ko zó iga zo lá sok, va la mint a
pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy 
hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá -
za ti el já rás ban részt ve võk a pá -
lyá zat tar tal mát meg is mer he tik.
Pc: Nyír egy há za Me gyei Jo gú
Vá ros Cím ze tes Fõ jegy zõ jé hez
4401 Nyír egy há za,
Kos suth tér 1.

Igazgató

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu da pest,
XVIII. ke rü let
Pest szent lõ rinc-
Pest szen tim re
Ön kor mány zat Pol gár -
mes te ri Hi va ta la
1184 Bu da pest,
Ül lõi út 400.

Ady End re
Ál ta lá nos Is ko la
1188 Bu da pest,
Ady E. u. 46–48.
Is ko la igaz ga tó

Szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai v. és szak kép zett ség. 
Pe da gó gus szak vizs ga.
5 év szgy.
Lf: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta -
tói fel ada ta i nak el lá tá sa,
ala pí tó ok irat sze rin ti fel-

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 2016. jú li us 31-ig
szól.
Ill, vp.: Kjt. sze rint.
Pbhi: a KSzK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a KSzK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 90 nap.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Doh ná nyi Er nõ
Ze ne is ko la
1183 Bu da pest,
Gyöngy vi rág u. 7–9.
Is ko la igaz ga tó

Gul ner Gyu la
Ál ta lá nos Is ko la
1183 Bu da pest,
Gul ner Gy. u. 2.
Is ko la igaz ga tó

Ka pocs Ál ta lá nos
és Ma gyar– An gol
Két Tan nyel vû Is ko la
1188 Bu da pest,
Ka pocs u. 56.
Is ko la igaz ga tó

Vajk-szi get
Ál ta lá nos Is ko la
1183 Bu da pest,
Vajk u. 16–20.
Is ko la igaz ga tó

Ka rint hy Fri gyes
Gim ná zi um
1183 Bu da pest,
Thö köly u. 7.
Is ko la igaz ga tó

adat el lá tá sa, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, kap cso lat tar -
tás a fenn tar tó val.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, 5 év
szgy. Elõny: an gol- vagy
né met nyelv-is me ret.
Lf: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta -
tói fel ada ta i nak el lá tá sa,
ala pí tó ok irat sze rin ti fel -
adat el lá tá sa, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, kap cso lat tar -
tás a fenn tar tó val.

A pá lyá za tot 3 pél dány ban kell
nyom ta tott for má ban be nyúj ta ni
és a go da ne@bp18.hu e-ma il
cím re el kül de ni.
Csa to lan dó: vpr., szak mai ön., a
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lé sek, nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá za ti el já rás ban részt
ve võk a pá lyá za ti anya gát meg is -
mer hes sék, to váb bá, hogy a pá -
lyá zó sze mé lyét érin tõ tár gya lás
nyílt vagy zárt ülés ke re té ben
tör tén jen, b., om.
Pc: Bu da pest, XVIII. ke rü let
Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re
Ön kor mány zat Jegy zõ je
1184 Bu da pest,
Ül lõi út 400.
f: Go da And rás né
Te le fon: 296-1396

Bu da fok-Té tény
Bu da pest XXII. ke rü let
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
1221 Bu da pest,
Vá ros ház tér 11.

Her man Ot tó
Ál ta lá nos Is ko la
1222 Bu da pest,
Dé vé nyi u. 62.
1222 Bu da pest,
Pan nó nia u. 50.
Is ko la igaz ga tó
Lf: a Kö zokt.tv.
54. §-ban fog lal tak
sze rint.

Szak irá nyú pe da gó gus-
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú v.,
pe da gó gus szak vizs ga (új
in téz mény ve ze tõ ese tén),
a szak ké pe sí tés nek meg -
fe le lõ mun ka kör ben szer -
zett 5 év szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, bün -
tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak vizs ga, 5 év szak mai
ta pasz ta lat.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás
2016. jú li us 31-ig, 5 év idõ tar -
tam ra szól.
Ill: Kjt. sze rint.
p: Korm. ren de let alap ján.
Pbhi: 2011. ja nu ár 8.
Pe hi: 2011. áp ri lis 30.
A pá lyá za tot írás ban 4 pél dány -
ban kell be nyúj ta ni.
Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni:
28967/2010/XII, Her man Ottó
Ál ta lá nos Is kola
intézményve zetõ
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Ná das dy Kál mán
Alap fo kú Mû vé sze ti és
Ál ta lá nos Is ko la
1222 Bu da pest,
Nagy té té nyi út 31–33.
1221 Bu da pest,
Szent Ist ván tér 1.
Is ko la igaz ga tó
Lf: a Kö zokt.tv.
54. §-ban fog lal tak
sze rint.

Szak irá nyú pe da gó -
gus-mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges fel sõ fo kú
v., pe da gó gus szak vizs ga
(új in téz mény ve ze tõ ese -
tén), a szak ké pe sí tés nek
meg fe le lõ mun ka kör ben
szer zett 5 év szgy., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa,
bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak vizs ga, 5 év szak mai
ta pasz ta lat.

Csa to lan dó: b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz-
tési el kép ze lé sek kel, om., ko ráb-
bi mun ka vi szo nyok ra vo nat ko zó
iga zo lá sok, nyi lat ko zat ar ról,
hogy szak ér tõi vé le mé nye zés hez,
va la mint a pá lyá za ti anyag ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá -
lyá za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul.
Pc/f: Bu da fok-Té tény Bu da pest
XXII. ke rü let Ön kor mány za ta
Pol gár mes te ri Hi va tal Hu mán po -
li ti kai Iro da,
Sá lyi Lász ló iro da ve ze tõ
1221 Bu da pest, Vá ros ház tér 11.
Te le fon: 229-2559

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás
2016. jú li us 31-ig, 5 év idõ tar -
tam ra szól.
Ill: Kjt. sze rint.
p: Korm. ren de let alap ján.
Pbhi: 2011. ja nu ár 8.
Pe hi: 2011. áp ri lis 30.
A pá lyá za tot írás ban 4 pél dány -
ban kell be nyúj ta ni.
Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni:
28968/2010/XII, Ná das dy Kál -
mán Alap fo kú Mû vé sze ti és Ál -
ta lá nos Is ko la intézmény vezetõ
Csa to lan dó: b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lé sek kel, om., ko ráb bi
mun ka vi szo nyok ra vo nat ko zó
iga zo lá sok, nyi lat ko za tot ar ról,
hogy szak ér tõi vé le mé nye zés hez, 
va la mint a pá lyá za ti anyag ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá -
lyá za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul.
Pc/f: Bu da fok-Té tény
Bu da pest XXII. ke rü let
Ön kor mány za ta
Pol gár mes te ri Hi va tal
Hu mán po li ti kai Iro da,
Sá lyi Lász ló iro da ve ze tõ
1221 Bu da pest, Vá ros ház tér 11.
Te le fon: 229-2559
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Ceg léd Vá ros
Ön kor mány za ta
2700 Ceg léd,
Kos suth tér 1. 
Pest me gye

Vár ko nyi Ist ván
Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo da 2700 Ceg léd,
Szé che nyi út 14/D
Igaz ga tó

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
pe da gó gus szak vizs ga,
5 év szgy.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A ve ze tõi meg bí zás 5 év re szól.
Ill, p.: Kjt. sze rint.
Pbhi: a KSzK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. jú ni us 30.
Csa to lan dó: om., b., nyi lat ko zat,
mely ben a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a
pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez hoz zá já rul, nyi lat-
ko za tát, hogy a be nyúj tott pá lyá-
zat tar tal ma har ma dik sze méllyel
kö zöl he tõ.
Pc: Pol gár mes te ri Hi va tal
2700 Ceg léd, Kos suth tér 1.

Nyír egy há za Me gyei
Jo gú Vá ros Köz gyû lé se

Szõ lõs ker ti Ál ta lá nos
Is ko la, Di ák ott hon
és Gyer me kek Át me ne ti
Ott ho na
(Nyír szõ lõs,
Kol lé gi um u. 54.)
In téz mény ve ze tõ

Szé che nyi Ist ván
Köz gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la
(Nyír egy há za,
Vá ros ma jor u. 4.)
In téz mény ve ze tõ

Vas vá ri Pál Gim ná zi um
 (Nyír egy há za
 Kiss E. u. 8.)
In téz mény ve ze tõ

Fel sõ fo kú pe da gó gus v. és 
szak kép zett ség, 5 év
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga és si ke res pá lyá zó -
nak va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség.

Egye te men szer zett pe da -
gó gus v., 5 év szgy., pe -
da gó gus szak vizs ga, és a
si ke res pá lyá zó nak va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség.

Egye te men szer zett
pe da gó gus v., 5 év szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga, és
a si ke res pá lyá zó nak va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 2011. au gusz -
tus 1-jé tõl 2016. jú li us 31-ig,
5 ne ve lé si év re szól.
Ill, vp: Kjt. sze rint,
meg egye zés sel.
Pbhi: 2011. áp ri lis 1.
Pe hi: 2011. jú ni us 30.
Csa to lan dók: Korm. ren de let
sze rint, hi te le sí tett om., b., ko -
ráb bi mun ka vi szo nyok ra vo nat -
ko zó iga zo lá sok, va la mint a
pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy 
hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá -
za ti el já rás ban részt ve võk a pá -
lyá zat tar tal mát meg is mer he tik.
Pc: Nyír egy há za Me gyei Jo gú
Vá ros Cím ze tes Fõ jegy zõ jé hez
4401 Nyír egy há za,
Kos suth tér 1.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 2011. au gusz -
tus 1-jé tõl 2016. jú li us 31-ig,
5 ne ve lé si év re szól.
Ill, vp: Kjt. sze rint,
meg egye zés sel.
Pbhi: 2011. áp ri lis 1.
Pe hi: 2011. jú ni us 30.
Csa to lan dók: Korm. ren de let
sze rint, hi te le sí tett om., b., ko-
ráb bi mun ka vi szo nyok ra vo nat-
ko zó iga zo lá sok, va la mint a pá-
lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

West sik Vil mos
Élel mi szer ipa ri
Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la
(Nyír egy há za,
Sem mel we is u. 15.)
In téz mény ve ze tõ

Zay An na Gim ná zi um
és Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko la
(Nyír egy há za,
Csa lád u. 11.)
In téz mény ve ze tõ

Egye te men szer zett
pe da gó gus v., 5 év szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
és a si ke res pá lyá zó nak
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség.

Egye te men szer zett pe da -
gó gus v., 5 év szgy., pe -
da gó gus szak vizs ga, és a
si ke res pá lyá zó nak va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség.

hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá -
za ti el já rás ban részt ve võk a pá -
lyá zat tar tal mát meg is mer he tik.
 Pc: Nyír egy há za Me gyei Jo gú
Vá ros Cím ze tes Fõ jegy zõ jé hez
4401 Nyír egy há za,
Kos suth tér 1.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 2011. au gusz-
tus 1-jé tõl 2016. jú li us 31-ig,
5 ne ve lé si év re szól.
Ill, vp: Kjt. sze rint,
meg egye zés sel.
Pbhi: 2011. áp ri lis 1.
Pe hi: 2011. jú ni us 30.
Csa to lan dók: Korm. ren de let
sze rint, hi te le sí tett om., b., ko -
ráb bi mun ka vi szo nyok ra vo nat -
ko zó iga zo lá sok, va la mint a
pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy 
hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá -
za ti el já rás ban részt ve võk a pá -
lyá zat tar tal mát meg is mer he tik.
 Pc: Nyír egy há za Me gyei Jo gú
Vá ros Cím ze tes Fõ jegy zõ jé hez
4401 Nyír egy há za,
Kos suth tér 1.

Egyéb vezetõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu da pest Fõ vá ros
VI. ke rü let
Te réz vá ros
Ön kor mány za ta
1067 Bu da pest,
Eöt vös u. 3.

Te réz vá ro si Ne ve lé si
Ta nács adó és Egy sé ges
Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
1062 Bu da pest,
Baj za u. 46.
In téz mény ve ze tõ

A pe da gó gi ai szak szol gá -
lat in téz mé nyé ben
pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé re jo go sí tó
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, pszi cho -
ló gus vég zett ség ese tén
kli ni kai, ne u ro-pszi cho ló -
gi ai vagy ta nács adói pszi -
cho ló gus szak vizs ga,
leg alább 5 év fe let ti pe da -
gó gi ai szak szol gá la ti
mun ka kör ben
szer zett szgy.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 2016. jú li us 31-ig
szól.
Ill: Kjt. sze rint.
Pbhi: a KSzK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap.
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. 
évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé -
nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb jog -
sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:
ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Pedagógus

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Le vé li Né met
Nem ze ti sé gi
Ál ta lá nos Is ko la
9221 Le vél, Fõ u. 10.
Te le fon: (96) 569-012

Né met nem ze ti sé gi
sza kos ta nár,
vagy né met
sza kos ta nár

Fõ is ko lai ta ná ri dip lo ma,
fõ is ko lai v. és szak kép -
zett ség, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. már ci us 1.
A meg bí zás ha tá ro zott idõ re,
2011. jú ni us 15-ig, rész mun ka -
idõ re szól.
A pá lyá za tot írás ban, pos tai úton 
kell be nyúj ta ni.
Csa to lan dó: szak mai ön., om., b.
f: Feny ve si Gyön gyi igaz ga tó

Nagy tar csai
Blas ko vits Osz kár
Ál ta lá nos Is ko la

Szá mí tás tech ni ka–tech -
ni ka sza kos ta nár – és
nap kö zis ne ve lõi fel ada -
tok

Fõ is ko lai v., 3–5 év szgy. ÁEI: azon nal.
A meg bí zás ha tá ro zott idõ re,
2011. jú ni us 15-ig szól.
Csa to lan dó: szak mai ön, b.
Pc: Blas ko vits Osz kár
Ál ta lá nos Is ko la
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

2142 Nagy tar csa,
Mú ze um kert u. 2–4.
Tóth né Se res Ka ta lin igaz ga tó
Te le fon: (28) 546-616

Fe ke te Lász ló
Ze ne is ko la – Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény
5350 Ti sza fü red,
Pi ac tér 4.

Ütõ ta nár
Ha tá ro zat lan ide jû
rész mun ka idõs
jog vi szony.

Fõ is ko lai v., ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. szep tem ber 1.
Rész mun ka idõ, he ti 11 óra.
Ill: Kjt. sze rint.
Úti költ ség-té rí tés.
A pá lyá za tot pos tai úton, il let ve
sze mé lye sen kell be nyúj ta ni
Szõ ké né Csor ba Er zsé bet
igaz ga tó nál
Csa to lan dó: om., szak mai ön., b. 
Pc: Fe ke te Lász ló Ze ne is ko la –
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény
5350 Ti sza fü red, Pi ac tér 4.
f: Szõ ké né Csor ba Er zsé bet
in téz mény ve ze tõ
Te le fon: (59) 511-275

Bi zo nyít vány-nyom tat vá nyok érvénytelenítése

A Rad nó ti Mik lós Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la (7633 Pécs, Esz ter gár La jos út 6.) irat tá ri se lej te zé se fo lya mán a kö -
vet ke zõ sor szá mú üres bi zo nyít vány-nyom tat vá nyo kat sem mi sí tet te meg:

Ssz. Nyom tat vány szá ma Nyom tat vány ne ve Nyom tat vány sor szá ma

 1

Tü. 570 Bi zo nyít vány

PTH 184939

 2 PTH 184974

 3 PTH 184975

 4 PTH 184992

 5 PTH 184999

 6 PTL 244969

 7 PTL 244970

 8 PTL 244971

 9 PTL 244972

10 PTL 244973

11 PTL 244974

12 PTL 244975

13 PTL 252991

14 PTL 252992

15 PTL 252993

16 PTL 252995

17 PTL 252996

18 PTL 252997

Ba nó And rea s. k.,
igaz ga tó
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Bi zo nyít vány le til tá sa

A Mi ner va Érett sé gi zet tek Szak kö zép is ko lá ja (1131 Bu da pest, Fi as tyúk u. 4–8.) ál tal 2009. 06. 15-én ki ál lí tott, PTO
003635 sor szá mú bi zo nyít vány el ve szett. Hasz ná la ta ér vény te len.

Stel ko vics-Mé rõ Di á na s. k.,
igaz ga tó

A köz löny zá rá sa után ér ke zett pá lyá za ti fel hí vá sok

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter pá lyá za tot hir det a 2011. évi
Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj el nye ré sé re

A pá lyá zat cél ja
A pá lyá zat cél ja – a Kor mány 221/2006. (XI. 15.) ren de le te alap ján – a mi nõ ség fej lesz tés mód sze re i nek al kal ma zá sá -

ban ki emel ke dõ tel je sít ményt nyúj tó és fo lya ma tos fej lõ dést mu ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és szer ve ze ti egy sé ge ik
el is me ré se.

Pá lyá za ti fel té te lek
Pá lyá za tot nyújt hat nak be a Ma gyar Köz tár sa ság ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta tá si in téz mé nyei és azok szer ve ze ti egy -

sé gei (a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt in téz mé nyek).
A Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Dí jat pá lyá zat út ján azok a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és szer ve ze ti egy sé ge ik nyer he tik el,

ame lyek ele get tesz nek az aláb bi fel té te lek nek:
a) a fo lya ma tos, stra té gai jel le gû mi nõ ség fej lesz tés a fel sõ ok ta tá si in téz mény és szer ve ze ti egy sé gei mû kö dé sé nek

meg ha tá ro zó ré szét ké pe zi és en nek tár sa dal mi meg íté lés sze rint is je len tõs ered mé nyei szü let tek;
b) az Eu ró pai Mi nõ sé gi Díj kö ve tel mény rend sze ré vel össz hang ban tá mo gat ják az ön ér té ke lé sen ala pu ló fo lya ma tos

mi nõ ség fej lesz tést;
c) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé rik és ér té ke lik a szol gál ta tá sa i kat igény be ve võ part ne rek elé ge dett sé gé nek ala ku -

lá sát;
d) gya kor lat ban al kal maz zák az egy más tól va ló ta nu lást, az össze ha son lí tá son ala pu ló fej lesz tést, va la mint a si ke res

meg ol dá sok át vé te lét.
A pá lyá zók vál lal ják, hogy a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj el nye ré se ese tén a tel jes pá lyá za tu kat és a pá lyá zat ki dol go -

zá sa ál tal nyert ta pasz ta la ta i kat – az el is me rés át vé te lét kö ve tõ egy hó na pon be lül – köz zét eszik az in téz mény hon lap ján.
A pá lyá za ti el já rás költ sé ge:
– fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra 400 ezer Ft,
– fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szer ve ze ti egy sé gei szá má ra 200 ezer Ft.
A pá lyá zat be nyúj tá sa
A pá lyá zat ön ér té ke lé sen ala pul.
A pá lyá zó nak be kell mu tat nia adott sá ga it az aláb bi szem pon tok sze rint:
a) ve ze tés: az in téz mény kül de té sé nek és jö võ ké pé nek meg va ló sí tá sát se gí tõ ve ze tõi te vé keny ség és a ve ze tés ér ték -

rend jé nek ki ala kí tá sa, irá nyí tá si rend sze ré nek biz to sí tá sa, mû köd te té sé nek to vább fej lesz té se a mun ka tár sak köz re mû kö -
dé sé vel;

b) stra té gia: az in téz mény kül de té sé nek és jö võ ké pé nek meg va ló sí tá sá ban al kal ma zott mód sze rek, kü lö nös te kin tet -
tel a hosszú tá vú ter vek re, azok ok ta tá si, ku ta tá si prog ram ja i ra;

c) em be ri erõ for rá sok: a mun ka tár sak szak mai is me re te i nek és ké pes sé ge i nek egyé ni, cso por tos és in téz mé nyi szin -
ten al kal ma zott fej lesz té se; a mun ka tár sak te vé keny sé ge i vel kap cso la tos ok ta tá si, ku ta tá si prog ra mok és fo lya ma tok tá -
mo ga tá sá nak meg ter ve zé se a ha té kony mû kö dés ér de ké ben;

d) part ner kap cso la tok és erõ for rá sok: az in téz mény kül sõ part ner kap cso la ta i nak, bel sõ erõ for rá sa i nak, stra té gi ai
prog ram já nak meg ter ve zé se és me ne dzse lé se az in téz mé nyi fo lya ma tok ha té kony mû kö dé se ér de ké ben;
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e) fo lya ma tok: az ok ta tá si, ku ta tá si prog ra mok tá mo ga tá sa, a part ne ri elé ge dett ség el éré se, a part ne rek szá má ra nyúj -
tott ér té kek nö ve lé se cél já ból al kal ma zott fo lya ma tok mód sze re i nek meg ter ve zé se és me ne dzse lé se az in téz mény ben.

A pá lyá zó nak be kell mu tat nia az el ért ered mé nye ket az aláb bi szem pon tok sze rint:
a) a köz vet len part ne rek elé ge dett sé ge: a fel sõ ok ta tá si in téz mény és szer ve ze ti egy sé gei ál tal el ért ered mé nyek a part -

ne rek elé ge dett sé ge te rén ter ve zett és tel je sí tett cé lo kat il le tõ en, er re ki vá lasz tott in téz mé nyek ered mé nye i vel össze ha -
son lít va;

b) a mun ka tár sak elé ge dett sé ge: a fel sõ ok ta tá si in téz mény és szer ve ze ti egy sé gei ál tal meg va ló sí tott ered mé nyek a
mun ka tár sak elé ge dett sé ge te rén ter ve zett és el ért cé lo kat il le tõ en, er re ki vá lasz tott in téz mé nyek ered mé nye i vel össze -
ha son lít va;

c) tár sa dal mi ha tás: a tár sa da lom és a kül sõ part ne rek vé le mé nye és elé ge dett sé ge a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel, szer -
ve ze ti egy sé ge i vel és azok te vé keny sé gé vel kap cso lat ban;

d) kulcs fon tos sá gú ered mé nyek: a fel sõ ok ta tá si in téz mény és szer ve ze ti egy sé gei ál tal ter ve zett cé lok, el ért ered mé -
nyek és tel je sít mé nyek, más ki vá lasz tott in téz mé nyek ered mé nye i vel va ló össze ha son lí tás ban.

A pá lyá zó pá lyá zá si szán dé kát 2011. feb ru ár 28-án 14 órá ig a ge za.agg@nef mi.gov.hu e-ma il cím re kell be je len te nie.
A be je len tés nek tar tal maz nia kell, hogy a pá lyá zó me lyik ka te gó ri á ban kí ván pá lyáz ni (in téz mény, vagy in téz mény szer -
ve ze ti egy sé ge), va la mint a pá lyá zat tal meg bí zott kap cso lat tar tó sze mély el éré si ada ta it (be osz tás, te le fon, e-ma il cím).

A pá lyá za to kat 2011. áp ri lis 25-én 14 órá ig kell be nyúj ta ni ket tõ pél dány ban nyom ta tott for má ban (egy ere de ti és egy
má so lat) és egy CD le me zen a kö vet ke zõ cím re:

Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Tu do mány po li ti kai Fõ osz tály „Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj pá lyá zat” 1055 Bu da -
pest, Sza lay u. 10–14.

Pos tai úton tör té nõ be kül dés ese tén a pos tá ra adás leg ké sõb bi dá tu ma a pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott idõ le het.
Amennyi ben a pá lyá za tot pos tai úton kül dik meg, úgy kér jük, hogy azt e-ma il ben elõ re je lez zék.

A pá lyá za ti el já rás költ sé gét az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet 10032000-01744277-00000000 szá mú bank szám -
lá já ra kell át utal ni „FMD 2011 pá lyá zat” meg je lö lés sel. A pá lyá za ti el já rási költ ség be fi ze té sét iga zo ló do ku men tu mot a
pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

A ha tár idõn túl be ér ke zett pá lyá za to kat a NEF MI-nek nem áll mód já ban be fo gad nia.
A be nyúj tott pá lyá zat ter je del me fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben nem ha lad hat ja meg az 50, szer ve ze ti egy sé gek

ese té ben pe dig a 30 ol dalt. A pá lyá zat nak ön ma gá ban el bí rál ha tó nak kell len nie, a mel lék let csak az il luszt rá ci ót szol gál -
hat ja.

Amennyi ben fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti egy sé ge pá lyá zik, ak kor az in téz mény rek to rá nak a vé le mé nyét is
csa tol ni kell a pá lyá zat hoz.

A pá lyá zó tu do má sul ve szi az ér té ke lést.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je
A be ér ke zett pá lyá za to kat a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj és Mi nõ ség fej lesz té si Bi zott ság (a to váb bi ak ban: Bi zott ság)

bí rál ja el szak ér tõk be vo ná sá val. Az el bí rá lás alap ja a pá lyá zat ban be nyúj tott ön ér té ke lés. A bí rá lat ré sze ként sor ke rül -
het hely szí ni szem lé re.

A díj két ka te gó ri á ban ke rül el bí rá lás ra:
– fel sõ ok ta tá si in téz mény és
– fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti egy sé ge (kar, cent rum).
Mind két ka te gó ri á ban egy Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj, va la mint Arany, Ezüst és Bronz Fo ko za tú El is me rõ Ok le vél

ad ha tó ki.
A Bi zott ság ál tal elõ ter jesz tett ja vas lat alap ján a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj és az El is me rõ Ok le vél oda íté lé sé rõl a

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter dönt.
A pá lyá za tok ér té ke lé se és a dön té si fo lya mat so rán nyert üz le ti in for má ci ó kat a köz re mû kö dõk bi zal ma san ke ze lik.
A pá lyá zat ered mény hir de té se
A Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj ban ré sze sült pá lyá zók ok le ve let és pla ket tet kap nak, ame lyek tar tal maz zák az in téz -

mény, il let ve szer ve ze ti egy sé ge ne vét, a „2011. ÉVI FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGI DÍJ,, és „A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTERÉTÕL” szö ve get. Az El is me rõ Ok le vél ben ré sze sült pá lyá -
zók ok le ve let kap nak, ame lyek tar tal maz zák az in téz mény, il let ve a szer ve ze ti egy sé ge ne vét, a „2011. ÉVI
FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGI DÍJ PÁLYÁZATÁN ARANY, vagy EZÜST, vagy BRONZ FOKOZATÚ
ELISMERÕ OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT” és „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ERÕFORRÁS
MINISZTERÉTÕL” szö ve get.

A Díj jal pénz ju ta lom nem jár.
A Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj ban ré sze sült in téz mény vagy szer ve ze ti egy ség a cí met az ado má nyo zás évé re va ló uta -

lás sal hasz nál hat ja, leg kö ze lebb 5 év múl va pá lyáz hat új ra a Díj ra. Az El is me rõ Ok le vél ben ré sze sült pá lyá zók a kö vet -
ke zõ év ben új ra pá lyáz hat nak a Díjra.
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A 2011. évi Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Dí jat a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter a tan év vé gén ado má nyoz za és ün ne pé lyes ke -
re tek kö zött ad ja át. A dí ja zot tak ne ve meg je le nik a Ma gyar Köz löny ben, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben, a Nem -
ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, va la mint az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet honlapján.

A pá lyá zat ra egye bek ben a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj ról szó ló 221/2006. (XI. 15.) Korm. ren de let alkalmazandó.

Bu da pest, 2010. de cem ber 8.
Nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Ez a pá lyá za ti fel hí vás meg je le nik az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben, a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, va la mint
az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet hon lap ján.

Pályázat a 2010. évi Legkiemelkedõbb Innováció elismerésére

A Ma gyar In no vá ci ós Ala pít vány – a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um mal, a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um mal, a
Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal lal, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal lal, az Ipar fej lesz té si Köz ala pít vánnyal kö zö -
sen – im már 19. al ka lom mal te szi köz zé a

2010. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pá lyá za tot.

Az év leg je len tõ sebb in no vá ci ó ját el is me rõ In no vá ci ós Nagy díj mel lett a ki emel ke dõ in no vá ci ós tel je sít mé nye ket to -
váb bi hat ka te gó ri á ban is el is me rik: Ipa ri-, Ag rár-, Kör nye zet vé del mi-, Tech no ló gi ai In no vá ci ós Dí jak, va la mint a Ma -
gyar Sza ba dal mi Hi va tal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.

A leg ered mé nye sebb, 2005 után ala pí tott in no va tív mik ro- vagy kis vál lal ko zás a Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség In no -
vá ci ós Kü lön dí ját kap ja. A dí ja zot tak egyi ke meg kap ja az Ipar fej lesz té si Köz ala pít vány Szervezési Innovációs Díját is.

A dí jak ün ne pé lyes át adá sá ra 2011. már ci us vé gén ke rül sor az Or szág ház ban.
Kik ve het nek részt?
Azok a Ma gyar or szá gon be jegy zett vál lal ko zá sok, ame lyek a 2010. év ben ki emel ke dõ mû sza ki, gaz da sá gi in no vá ci ós 

tel je sít ménnyel (új ter mé kek, új el já rá sok, új szol gál ta tá sok ér té ke sí té se) je len tõs üz le ti hasz not ér tek el. Az in no vá ció
ki in du lá si alap ja ku ta tás-fej lesz té si ered mény, sza ba da lom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az el bí rá lás so rán a 2010-ben el ért több let ered mény/több let ár be vé tel, egyéb mû sza ki, gaz da sá gi elõ nyök szem pont jai 
mel lett az in no vá ció ere de ti sé gét, új sze rû sé gét, illetve tár sa dal mi hasz nos sá gát is ér té ke lik, va la mint a pályázat
kidolgozottságának színvonalát.

Elõ zõ Nagy díj Pá lyá za to kon dí ja zott in no vá ci ó val új ból pá lyáz ni nem lehet.
A je lent ke zés hez szük sé ges do ku men tu mok:
1. 1 ol da las össze fog la ló, amely a www.in no va cio.hu/nagy dij ol dal ról tölt he tõ le.
2. Rész le tes le írás a meg va ló sí tás ról, az el ért pi a ci, il let ve gaz da sá gi ered mény rõl (több let ered mény, több let éves ár -

be vé tel, pi a ci ré sze se dés nö ve ke dés stb.), maximum 10 A/4-es ol da lon.
3. Re fe ren ci ák iga zo lá sa (szak vé le mény, ve võk vé le mé nye, fo tó, vi deo film, szak cikk stb.).
4. Nyi lat ko zat a kö zölt ada tok, in for má ci ók, va la mint a szel le mi tu laj don vé del mi jo gok hitelességérõl.

Be adá si ha tár idõ: 2011. feb ru ár 9., 12 óra

A pá lyá za to kat pdf-ben, az egy ol da las össze fog la lót doc for má tum ban kell el jut tat ni adat hor do zón vagy e-ma il ben, a
Ma gyar In no vá ci ós Ala pít vány tit kár sá gá ra: 1036 Bu da pest, Ár pád fe je de lem út ja 79. II. em., innovacio@innovacio.hu.

A bí rá ló bi zott ság a Ma gyar In no vá ci ós Ala pít vány Ku ra tó ri u ma ál tal fel kért tu dó sok ból, gaz da sá gi szak em be rek bõl
áll, el nö ke a nemzetgazdasági miniszter.

Bõ vebb in for má ció: www.in no va cio.hu
Ma gyar In no vá ci ós Ala pít vány Ku ra tó ri u ma ne vé ben:

Prof. Zá vodsz ky Pé ter
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Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény dé ká ni tiszt sé ge i nek be töl té sé re

A PANNON EGYETEM pá lyá za tot hir det
a GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
dé ká ni tiszt sé gé nek be töl té sé re

A dé kán fel ada ta a ka ron fo lyó kép zé si, ku ta tá si, igaz ga tá si és gaz da sá gi te vé keny ség szer ve zé se és el len õr zé se.
Pá lyáz hat az a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott egye te mi ta nár vagy egye te mi do cens, aki ha zai és nem zet kö zi szin -

ten szak te rü le té nek el is mert kép vi se lõ je, több éves fel sõ ok ta tá si ve ze tõi gya kor lat tal, ta pasz ta lat tal és egy vi lág nyelv
leg alább kö zép fo kú is me re té vel ren del ke zik. A pá lyá zat el bí rá lá sa kor a to váb bi nyelv is me ret elõnyt je lent. Ké pes a kar
át fo gó irá nyí tá sá ra, kü lö nö sen a ka ron fo lyó kép zé si prog ra mok meg va ló sí tá sá ra, fej lesz té sé re, a tu do má nyos ku ta tás
fel té te le i nek ja ví tá sá ra, a ka ri gaz dál ko dás fel ügye le té re, a szer ve ze ti egy sé gek össze han golt irányítására, a kar
képviseletére, a hatékony mûködés biztosítására, a hazai és nemzetközi kapcsolatok bõvítésére.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell az egye te mi sza bály zat elõ írá sa in túl me nõ en az aláb bi a kat:
– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri besorolását,
– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it,
– szak mai, il le tõ leg ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si, ed di gi ve ze tõi tevékenységét,
– ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, a nem zet kö zi és tu do má nyos

élet ben való részvételét,
– a ka ron ok ta tott sza kok hely ze té nek stra té gi ai ér té ke lé sét,
– el kép ze lé se it a sza kok stra té gi ai po zí ci ó já nak javítására,
– az el kö vet ke zõ idõ szak ra ter ve zett szak in dí tá si el kép ze lé se it, az eh hez tar to zó nagy lép té kû meg va ló sít ha tó sá gi

elemzést,
– az ok ta tás szer ve zé sé vel és ko or di ná lá sá val kap cso la tos el kép ze lé se it,
– a ku ta tás ko or di ná lá sá val és fi nan szí ro zá sá val kap cso la tos terveit,
– el kép ze lé se it a gaz dál ko dá si te vé keny ség éssze rû sí té sé re,
– sze mély ügyi el gon do lá sa i nak alap el ve it,
– ve ze tõi el ve it és ve ze té si stí lu sát,
– re fe ren ci áit szer ve ze tek irá nyí tá sá val kap cso la to san.
A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. jú ni us 30. nap já ig ke rül sor.
A dé ká ni meg bí zás 2011. jú li us 1-jé tõl leg fel jebb 4 év idõ tar tam ra szól.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok és to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá -

gon be sze rez he tõk [8200 Veszp rém, Egye tem u. 10.; tel.: 06 (88) 624-236].

A MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
dé ká ni tiszt sé gé nek be töl té sé re

A dé kán fel ada ta a ka ron fo lyó kép zé si és tu do má nyos ku ta tá si, igaz ga tá si és gaz dál ko dá si te vé keny ség irá nyí tá sa,
össze han go lá sa, el len õr zé se.

Pá lyá za tot nyújt hat be a ka ron dol go zó, böl csé szet tu do má nyi, tár sa da lom tu do má nyi vagy ne ve lés tu do má nyi te rü le ten 
mi nõ sí tett tel jes mun ka idõs egye te mi ta nár vagy egye te mi do cens, aki szak te rü le té nek el is mert kép vi se lõ je, je len tõs tu -
do má nyos és szak mai kap cso la tok kal, va la mint meg fe le lõ ve ze tõi gya kor lat tal ren del ke zik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó ve ze té si el ve it, va la mint stra té gi ai el kép ze lé se it az Egye tem és a kar hely ze -
té rõl:

– a kar te vé keny sé gé nek szé le sebb kö rû meg is mer te té sé rõl a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben,
– a ka ron ok ta tott sza kok ról, a dok to ri kép zés rõl, az el kö vet ke zõ idõ szak ra ter ve zett szak in dí tá sok ról és szak lé te sí té -

sek rõl,
– a ku ta tás ko or di ná lá sá ról és fi nan szí ro zá sá ról,
– a gaz dál ko dá si te vé keny ség rõl, a gaz da sá gi erõ for rá sok bõvítésérõl,
– az em be ri erõ for rá sok hasz no sí tá sá ról, a kar sze mély ügyi te vé keny sé gé nek alap el ve i rõl.
A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: az ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. jú ni us 30. nap já ig ke rül sor.

2. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 87



A meg bí zás 2011. jú li us 1-jé tõl 2015. jú ni us 30-ig szól.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Pan non Egye tem Hu mán po li ti kai Sza bály za tá -

nak 8.1. (6)–(7) be kez dé sé ben elõ ír tak mel lett a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon sze rez he tõk be [8200
Veszp rém, Pf. 158, Egyetem u. 10.; tel.: 06 (88) 624-236].

Dr. Ré dey Ákos s. k.,
rek tor

Pá lyá za ti fel hí vás ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lye i nek be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.

(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok
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Igaz ga tó

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Ma gyar or szá gi Evangé -
likus Egy ház Or szá gos
Pres bi té ri u ma meg bí zá sá -
ból az Ok ta tá si és Is ko lai
Osz tály
1085 Bu da pest,
Ül lõi út 24.

Evan gé li kus Me zõ gaz da -
sá gi, Ke res ke del mi,
In for ma ti kai Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um
9731 Kõ szeg,
Ár pád tér 1.
In téz mény ve ze tõ

Bu da pest-Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um

1071 Bu da pest, Város -
ligeti fa sor 17–21.

In téz mény ve ze tõ

Bony há di
Pe tõ fi Sán dor
Evangé likus Gim ná zi um
7150 Bony hád,
Kos suth u. 4.
In téz mény ve ze tõ 

Egye te mi szin tû ta ná ri
v. és szak kép zett ség, to -
váb bá pe da gó gus szak -
vizs ga,  leg alább 5 év 
pe da gó gu si vagy egye te -
mi ok ta tói gya kor lat, leg -
alább 5 év – a Kt. 18. §
(6) be kez dés ben
meg ha tá ro zott kivétel lel  
– pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., a ne -
ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben, pe da gó -
gus mun ka kör ben fenn -
ál ló, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, il let ve
a meg bí zás sal egy ide jû -
leg pe da gó gus mun ka -
kör ben tör té nõ
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, evan gé li kus
val lás, 5 éve meg fe lel az
egy ház köz sé gi tag ság
fel té te le i nek, kon fir má -
ció, lel ké szi ajánlás.

ÁEI: 2011. au gusz tus 1.
A meg bí zás 6 év
idõ tar tam ra szól.
Pbhi: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. feb ru ár 28.
Ill: Kjt. sze rint.
Csa to lan dó: pá lyá zó je len -
le gi mun ka he lyét, be osz tá -
sát tar tal ma zó ön élet raj zát,
rész le tes szak mai ön., vpr.
és szak mai hely zet elem zés -
re épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lé sek, hi te les om., b.,
lel ké szi aján lást gyü le ke ze -
ti lel ké szé tõl, lel kész ese té -
ben az il le té kes püs pök tõl,
kon fir má ci ói em lék lap hi te -
les má so la ta, vagy kon fir -
má ció iga zo lás.
Pc: Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház
Or szá gos Iro da Ok ta tá si és
Is ko lai Osz tály,
Haj dó Ákos
1085 Bu da pest, Ül lõi út 24.
A bo rí ték ra ír ják rá:
„Igaz ga tói pá lyá zat” és az
in téz mény ne vét.
f: Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház
Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály,
1085 Bu da pest, Ül lõi út 24.
Haj dó Ákos osz tály ve ze tõ
Te le fon: 429-2035

Jász árok szál lás Vá ro si
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

De ák Fe renc Gim ná zi um, 
Köz gaz da sá gi és In for -
ma ti kai Szak kö zép is ko la
5123 Jász árok szál lás,
De ák Fe renc u. 59.
Igaz ga tó
(ma ga sabb ve ze tõ)
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.

Bün tet len elõ élet, egye -
te mi szin tû ta ná ri v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga,  má sod -
szor és to váb bi 
al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén a pe da gó -
gus-szak vizs ga
ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.

A ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zás 5 év re,
2011. jú li us 02-tõl 2016.
jú ni us 30-ig szól.
Tel jes mun ka idõ.
Ill: Kjt. sze rint 
és 300% ma ga sabb vp.
Pbhi: 2011. már ci us 14.
Pe hi: 2011. áp ri lis 28.
A pá lyá za tot „Pá lyá zat a
De ák Fe renc Gim ná zi um,
Köz gaz da sá gi 
és In for ma ti kai
Szak kö zép is ko la
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Lf: el lát ja az in téz mény
ve ze té sé vel össze füg gõ
fel ada to kat.

igaz ga tói ál lá sá ra” meg -
jelölés sel kell sze mé lye sen
vagy pos tai úton, zárt bo -
rítékban be nyúj ta ni.
Csa to lan dó: b., om., szgy.
iga zo lás, rész le tes szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re
épü lõ fej lesz té si  el kép ze lé -
sek kel.
Pc: Ger gely Zol tán
pol gár mes ter

5123 Jász árok szál lás,
Ár pád tér 1.
f: Jász árok szál lás vá ros
pol gár mes te re
Te le fon: (57) 531-050

Pá lyá za ti fel hí vás egyéb ál lás he ly be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

90 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2. szám

1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te -
ma ti kus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett ál l mó -
dunk ban meg je len tet ni.



Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.

(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Egyéb

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bi a tor bágy Vá ros
Képviselõ-testü lete

Bi a tor bágy Vá ros ok ta tá -
si in téz mé nye i nek és az
ön kor mány zat szá má ra
köz ok ta tá si szak ér tõi fel -
ada tok el lá tá sa.

Ha tá ro zat lan ide jû meg -
bí zás.

Or szá gos szak ér tõi név -
jegy zék ben va ló rész vé -
tel [a 38/2009. (XII. 29.) 
OKM ren de let alap ján]

Szak te rü le tek: óvo dai
ne ve lés, ál ta lá nos is ko lai 
ne ve lés, ok ta tás, né met
nem ze ti sé gi ok ta tás, sa -
já tos ne ve lé si igé nyû ta -
nu lók ne ve lé se, ok ta tá sa, 
mû vé sze ti ne ve lés.

Pbhi: a köz löny ben tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.

Pe hi: Bi a tor bágy Vá ros Kép -
vi se lõ-tes tü le te 126/2008.
(06-26.) Öh. szá mú ha tá ro za ta 
alap ján, mely a kép vi se lõ-tes -
tü let pá lyá za ta i nak ál ta lá nos
kel lé ke i rõl szól.

Csa to lan dó: re fe ren ci ák, te vé -
keny ség be mu ta tá sa, szak ér tõi 
en ge dély má so la ta, nyi lat ko -
zat a pá lyá zó tól a pá lyá za ti
anya gok nyil vá nos sá té te lé -
rõl, áta lány díj meg je lö lé sét a
ren del ke zés re ál ló idõ ke ret tel.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban,
„Pá lyá zat köz ok ta tás szak ér -
tõi fel ada tok el lá tá sá ra” meg -
je lö lés sel, 1 pél dány ban kell
be nyúj ta ni, sze mé lye sen vagy 
pos tai úton. 

Pc: Bi a tor bágy Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal

2051 Bi a tor bágy, Ba ross G.
u. 2/A.

f: Bi a tor bágy vá ros jegy zõ je

Te le fon: (23) 310-174/112,
113, 142-es mel lé ken.

2. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 91



92 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2. szám

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban
A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben

– em be ri jog-dog ma ti kai
ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás -
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras -
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi -
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le -
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szó l a könyv. Meg sok min den  másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 3990 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 3990 fo rint áfá val) .................................. pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam
cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va -
sót, mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin -
tést ad nak, kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és
szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 2100 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban
(te l.: 318-8411), illetve meg rendelhetõ a  kiadó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2100 fo rint áfá val) ................ pél dány ban, és ké rem,
jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .............................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz -
hez vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel -
tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét
Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so -
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo -
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la -
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le -
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma -
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 2898 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jo gi összeg zés – 1846-ban lá tott nap vi lá got.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 2499 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.:
318-8411), illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de -
les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ár a: 2499 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi 
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket
 folyamatosnak te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2011. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány -
számot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és utcacím-megjelö -
léssel).  Kérjük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és példány számváltozás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg -
küldeni. Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról  kizár ó l a g az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke -
dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó
ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv -
ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6.) le het sé ges ( levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó ,
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2011. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 45 612 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 36 036 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 38 304 Ft/év
Gaz da sá gi és Mun ka ügyi Köz löny 59 976 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 14 112 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 147 600 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 285 600 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 492 600 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai*

(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 102 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 369 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 480 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jog sza bály tár ral, cég fi gye lés sel és ví rus vé del mi rend szer rel ki bõ ví tett ha tá lyos jog sza bá lyok

 hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai*
(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 150 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 255 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 330 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 540 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 690 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 1 185 000 Ft

* A Ma gyar Köz löny elõ fi ze tõk 25% ked vez mény ben ré sze sül nek az MHJ DVD 2011-re vo nat ko zó elõ fi ze té si árá ból.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
A Nem ze ti Erõforrás Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja. A szer kesz té sért fe le lõs: Má tyás né dr. Pa tócs Andrea.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Sza lay u. 10–14. Te le fon: 795-4722, fax: 795-0230.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.; www.mhk.hu).
Fe le lõs ki adó: Bárt fai-Ma ger And rea ügy ve ze tõ igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mel lék.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.;
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a  www.mhk.hu/kozlonybolt 
 internetcímen. 
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411).
2011. évi éves elõ fi ze té si díj: 38 304 Ft áfá val,  féléves elõ fi ze té si díj: 19 152 Ft áfá val, egy pél dány ár a 505 Ft áfával.
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11.0006 – Nyom ta a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


