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1. §
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány
nemzetpolitikáért felelõs tagja.”

2. §
Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet
alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) kormányzati tevékenység összehangolásáért,
b) közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
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c) e-közigazgatásért és
d) közigazgatás-fejlesztésért
felelõs tagja.”

3. §
(1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter felel a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért.”
(2) Az R. 7. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelõssége körében felel a központi közigazgatás fejlesztéséért.”

3. szám

s) kisebbségpolitikáért és
t) romák társadalmi integrációjáért
felelõs tagja.”

6. §
Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § A Kormány a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény szerinti eljárásokban – a 40. §
(4a) bekezdésében meghatározott eljárások kivételével –
állampolgársági ügyekért felelõs miniszterként a minisztert jelöli ki.”

7. §
4. §
Az R. 10. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért való felelõssége körében]
„i) gondoskodik a köztársasági elnök, a Kormány és
a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és
egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról,”

5. §
Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) igazságügyért,
b) helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért,
c) közigazgatás-szervezésért,
d) közigazgatás-fejlesztésért,
e) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
f) választójogi és népszavazási szabályozásért,
g) választások és népszavazások lebonyolításáért,
h) egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért,
i) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
j) társadalompolitika összehangolásáért,
k) tudománypolitika koordinációjáért,
l) minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
m) állampolgársági ügyekért,
n) anyakönyvi ügyekért,
o) kárpótlásért,
p) személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
q) egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
r) kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

Az R. 24. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a közigazgatás-szervezésért és mûködtetéséért való felelõssége körében:]
„e) gondoskodik a közigazgatási hatósági eljárásjogi
szabályozás hatályosulásának vizsgálatáról,”

8. §
Az R. a következõ 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § A Kormány a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenõrzése szakmai irányítására, valamint
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 60/N. §-a szerinti feladatok ellátására
a minisztert jelöli ki.”

9. §
Az R. 33. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[A közigazgatási és igazságügyi miniszter a társadalmi
és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelõssége körében:]
„g) gondoskodik a civil szektor erõsödését elõsegítõ
szolgáltató és fejlesztõ programok kidolgozásáról, a civil
társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai
rendszerek kialakításáról és mûködtetésérõl, valamint
gondoskodik az önkéntességgel kapcsolatos kormányzati
politika kialakításáról a hatáskörrel rendelkezõ miniszterrel együttmûködve,”

10. §
Az R. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35. § A miniszter a minõsített adatok védelmének
szakmai felügyeletéért való felelõssége körében elõkészíti

3. szám
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a minõsített adat védelmére, a minõsített adat védelmének
hatósági felügyeletére, a minõsített adatok kezelésének
hatósági engedélyezésére és felügyeletére, valamint
a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat, továbbá ellátja – a Nemzeti Biztonsági Felügyelet útján – a minõsített adatok védelmének
szakmai felügyeletével összefüggõ, jogszabályban meghatározott feladatokat.”
11. §
Az R. a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelõsségével összefüggõ feladatai ellátása során
együttmûködik a nemzeti erõforrás miniszterrel.”
12. §
Az R. 36. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A miniszter irányítja:]
„h) a Wekerle Sándor Alapkezelõt.”
13. §
Az R. 37. §-a a következõ v) ponttal egészül ki:
[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„v) – a 40. § (4a) bekezdése szerinti eljárásokban – állampolgársági ügyekért”
[felelõs tagja.]
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(1) Az R. 41. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nemzeti erõforrás miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„i) az oktatásért,”
[felelõs tagja.]
(2) Az R. 41. § m) és n) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A nemzeti erõforrás miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„m) a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért és
n) a kormányzati tudománypolitikáért”
[felelõs tagja.]
16. §
Az R. 44. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A miniszter az egészségügyért való felelõssége körében felel az egészségfejlesztési és betegségmegelõzési
feladatokért.”
17. §
Az R. 56. § (1) bekezdés a) pontja a következõ ar) alponttal egészül ki:
[A miniszter az oktatásért való felelõssége körében
a) mûködteti]
„ar) a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot,”
18. §

14. §
(1) Az R. 40. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A miniszter irányítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.”
(2) Az R. 40. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Kormány állampolgársági ügyekért felelõs miniszterként a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény 4. § (1), (2), (4)–(7) bekezdésével összefüggõ
honosítási eljárásban, a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény 5/A. §-a szerinti eljárásban, a magyar állampolgárságról történõ lemondással kapcsolatos
eljárásban, a magyar állampolgárság visszavonásával kapcsolatos eljárásban és a magyar állampolgárság igazolásával kapcsolatos eljárásban a minisztert jelöli ki.”

Az R. 62. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
[A miniszter egyéb kormányzati felelõssége körében]
„m) a Wekerle Sándor Alapkezelõ irányítása vonatkozásában a Wekerle Sándor Alapkezelõ által bonyolított,
hazai pályázati forrásból finanszírozott oktatási programok tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter
intézkedéséhez kapcsolódó egyetértési jogot gyakorol.”
19. §
Az R. 64. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti olimpiai központok vagyonkezelése tekintetében a sportigazgatási szerv feladatait a Nemzeti
Sportközpontok látja el.”
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20. §

Az R. a következõ 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A. § A miniszter a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége körében felel különösen
a fogyatékosok és megváltozott munkaképességû személyek esélyegyenlõségének, valamint a nõk és férfiak esélyegyenlõségének elõmozdításáért, továbbá a foglalkoztatási rehabilitációért.”

21. §
Az R. 65. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
[A miniszter]
„d) a családpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti különösen
da) a családok támogatásával, családpolitikai eszközök
kialakításával, mûködtetésével,
db) a kisgyermekes szülõk munkavállalásának ösztönzését és segítését szolgáló szociálpolitikai eszközökkel”
[összefüggõ jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.]

22. §
Az R. 71. § (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A miniszter – a társadalmi felzárkóztatást célzó programok kivételével – a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége körében – az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl –]
„h) ellátja a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló
törvényben foglalt hatósági feladatokat, és vezeti az abban
meghatározott hatósági nyilvántartást.”

3. szám
24. §

(1) Az R. 73. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nemzetgazdasági miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„i) egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,”
[felelõs tagja.]
(2) Az R. 73. §-a a következõ r)–y) ponttal egészül ki:
[A nemzetgazdasági miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„r) gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
s) kereskedelemért,
t) turizmusért,
u) idegenforgalomért,
v) vendéglátásért,
w) fogyasztóvédelemért,
x) építésgazdaságért és
y) belgazdaságért”
[felelõs tagja.]

25. §
(1) Az R. 78. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a külgazdaságért és a Kárpát-medencei
Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért való felelõssége
körében]
„e) felel a külgazdasági diplomata hálózat szakmai irányításáért, irányítja az OECD melletti Magyar Állandó
Képviseletet, javaslatot tesz a képviseletet vezetõ nagykövet kinevezésére, felmentésére, kezdeményezi a szakdiplomaták kinevezését, felmentését,”
(2) Az R. 78. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
[A miniszter a külgazdaságért és a Kárpát-medencei
Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért való felelõssége
körében]
„j) irányítja a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt.”

23. §
26. §
Az R. VII. Fejezete a következõ 72/A. §-sal egészül ki:
„72/A. § A miniszter a kormányzati tudománypolitikáért való felelõssége körében
a) összehangolja a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közremûködésével a kormányzati tudománypolitika kidolgozását, és
b) felel a kormányzati tudománypolitika megvalósításáért és érvényesítéséért.”

Az R. 80. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelõssége körében]
„d) e feladatköröket illetõen szakmai felügyeletet gyakorol az ÉMI Építésügyi és Minõségellenõrzõ Innovációs
Nonprofit Kft. felett,”

3. szám
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27. §

Az R. 84. §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
[A nemzeti fejlesztési miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„n) fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenõrzéséért”
[felelõs tagja.]
28. §
Az R. 87. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[A miniszter az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért és az állami vagyon felügyeletéért való felelõssége körében:]
„g) gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévõ oktatási, kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggõ fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerzõdésekben meghatározott,
a Magyar Államot érintõ jogokból és kötelezettségekbõl
fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerzõdések kezelésérõl, e feladata körében együttmûködik a fejlesztések tartalmáért szakmailag felelõs miniszterrel.”
29. §
Az R. 89. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszter az energiapolitikáért való felelõssége
körében – ezzel összefüggésben az energiastratégiával
és klíma-politikával, az energiahatékonysággal és energiatakarékossággal, a fenntartható fejlõdés feltételeinek megteremtésével, valamint a fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során –
a) az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerének vonatkozásában ellátja az üvegházhatású gázok európai
kibocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az
emisszió-kereskedelmi rendszer mûködtetésére vonatkozó feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,
b) gondoskodik a közösségi jogszabályok és a Kiotói
Jegyzõkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítésérõl, értékesítési bevételeinek felhasználásáról, szervezi a felhasználás végrehajtását,
c) kidolgozza a hosszú távú Energia Stratégiát, valamint ez alapján a Cselekvési Tervet és az energiapolitikai
programokat,
d) kidolgozza az energiahatékonysági, energiatakarékossági célkitûzések elérését szolgáló Stratégiát, valamint
ez alapján a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési
Tervet, és felügyeli annak végrehajtását,
e) kidolgozza az épület-energiahatékonyság közép- és
hosszú távú cselekvési tervét, és mûködteti az épületenergetikai programokat és épület-energiatakarékossági programokat,

101

f) kidolgozza a bioüzemanyagok és más megújuló
üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a megújuló energiaforrásokra, illetve azok – többek között hõ- és
villamosenergia-termelési céllal történõ – felhasználására
vonatkozó Stratégiát, valamint ez alapján a Cselekvési
Tervet és programokat, és felügyeli azok végrehajtását,
g) kidolgozza a Klímapolitikai Stratégiát, valamint ez
alapján a Klímapolitikai Cselekvési Tervet, programokat,
szükséges jogszabályokat, és koordinálja azok végrehajtását,
h) ellátja az üzemanyagok minõsítésével és forgalmazásával kapcsolatos szabályozási feladatokat,
i) gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlõdés és
energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtésérõl,
j) az a)–i) pontban meghatározott feladatai során ellátja
a hazai, közösségi és nemzetközi feladatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
k) e feladatkörét illetõen szakmai felügyeletet gyakorol
az ÉMI Építésügyi és Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. felett.”

30. §
Az R. 92. § (2) bekezdés j) pont jb) és jc) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A miniszter az elektronikus hírközlésért és az audiovizuális politikáért való felelõssége körében
j) irányítja, illetve felügyeli]
„jb) – az oktatásigazgatással és -fejlesztéssel kapcsolatos programok tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter
egyetértésével – az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t,
jc) – a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló törvényben meghatározottak szerint a nemzeti erõforrás miniszterrel – a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ
Nonprofit Kft.-t,”
31. §
Az R. 96. § (1) bekezdés j)–l) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a 96. § (1) bekezdése
a következõ m) ponttal egészül ki:
[A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti különösen]
„j) a Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapotról,
k) az ágazati munkavédelmi szabályokról,
l) a mezõgazdasági termékek Európai Unión kívüli országokban és az Európai Unión belüli megismertetésérõl
és promóciójáról,
m) a vágás utáni minõsítési kötelezettség alá esõ állatok körérõl, a minõsítés rendjérõl és ezen állatok kereske-
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delmi jelölésének szabályairól és a minõsítõ hatóság kijelölésérõl szóló”
[jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás
alapján miniszteri rendeleteket ad ki.]

32. §
Az R. 97. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelõssége körében állat-egészségügyi feladatai keretében
elõkészíti különösen
a) az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának, forgalomba hozatalának, kezelésének szabályairól,
b) az állatok forgalmára, szállítására és kereskedelmére
vonatkozó szabályokról,
c) az állatállományok állat-egészségügyi védelmérõl,
d) a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének
megelõzésérõl,
e) az egyes állatgyógyászati termékek elõállításáról,
törzskönyvezésérõl, forgalomba hozataláról, forgalmazásáról és felhasználásáról,
f) az állati eredetû termékek és melléktermékek kezelésérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.”

33. §
Az R. 99. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége körében]
„i) elvégzi az Európai Mezõgazdasági Garancia Alappal (EMGA), a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközzel
(HOPE), valamint az Európai Halászati Alappal (EHA) és
a Halászati Operatív Programmal (HOP) kapcsolatos feladatokat,”

34. §
Az R. 109. § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége körében]
„e) mûködteti az Országos Környezetvédelmi Tanácsot.”

3. szám
35. §

(1) Az R. 113. § (1) bekezdése a következõ u) ponttal
egészül ki:
[A vidékfejlesztési miniszter irányítja:]
„u) a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetet,”
(2) Az R. 113. § (1) bekezdése a következõ x) ponttal
egészül ki:
[A vidékfejlesztési miniszter irányítja:]
„x) az Agrármarketing Centrumot.”
36. §
Az R. 114. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[A külügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„c) polgári hírszerzési tevékenység irányításáért”
[felelõs tagja.]
37. §
(1) Az R. 115. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége körében felel a diplomáciai és állami protokollért, ennek keretében ellátja a köztársasági elnöki látogatások elõkészítésével és lebonyolításával, valamint – a 10. § a) pontban
meghatározottak kivételével – az állam- és kormányközi
nemzetközi konferenciákkal és egyéb találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatokat.”
(2) Az R. 115. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége körében gondoskodik a (8) bekezdésben és a 10. § a) pontjában
meghatározott látogatásokkal, találkozókkal és rendezvényekkel összefüggésben a diplomáciai és protokoll-ajándékraktár mûködtetésérõl, valamint a pénzügyi elszámolás
végrehajtásáról.”
38. §
Az R. 119. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyes miniszterek megnevezésének rövidített változataiként az alábbi megnevezéseket kell használni:]
„b) a miniszterelnök általános helyettese esetében
TNM,”

3. szám
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Az R. 120. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„c) gazdasági társaságok felett gyakorolt szakmai felügyelet: a többségi állami tulajdonban lévõ gazdasági társaságokra vonatkozó azon jogosultságok összessége, amelyet az egyes miniszterek a nemzeti fejlesztési miniszterrel
kötött megállapodásban határoznak meg.”
40. §
(1) Az R.
a) 1. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnök” szövegrész
helyébe a „miniszterelnök” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében a „Miniszterelnök” szövegrész
helyébe a „miniszterelnök” szöveg,
c) 1. § (3) bekezdésében a „Miniszterelnök” szövegrész
helyébe a „miniszterelnök” szöveg
lép.
(2) Az R.
a) 2. § (7) bekezdésében a „miniszterelnöki jóváhagyásra felterjeszti” szövegrész helyébe a „jóváhagyja” szöveg,
b) 2. § (8) bekezdésében a „megteszi” szövegrész helyébe a „megteszi a szükséges intézkedéseket” szöveg
lép.
(3) Az R. 4. § b) pontjában a „valamint az” szövegrész
helyébe a „valamint” szöveg lép.
(4) Az R.
a) 6. § (2) bekezdésében a „véleményez valamennyi jogszabálytervezetet, továbbá:” szövegrész helyébe a „véleményez – az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével –
valamennyi jogszabálytervezetet, továbbá:” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdés c) pontjában a „lebonyolítja minisztériumok” szövegrész helyébe a „lebonyolítja a minisztériumok” szöveg,
c) 6. § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
d) 6. § (4) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
e) 6. § (5) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben és
a 7. § (1) bekezdésében” szöveg,
f) 6. § (5) bekezdés d) pontjában az „az személyügy”
szövegrész helyébe az „a személyügy” szöveg,
g) 6. § (6) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
h) 6. § (7) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
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i) 6. § (8) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
j) 6 § (8) bekezdésének a) pontjában a „nyomdakész
megjelentetésre történõ elõkészítésérõl” szövegrész helyébe a „nyomdakész formában történõ megjelentetésrõl,
a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztésérõl”
szöveg
lép.
(5) Az R.
a) 7. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében az „a kormányzati minõségpolitikát” szövegrész helyébe az „a közigazgatási minõségpolitikát” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdésében a „törvény és kormányrendelet” szövegrész helyébe a „törvény vagy kormányrendelet” szöveg,
d) 7. § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter a (2a) bekezdésben” szöveg,
e) 7. § (3) bekezdés k) pontjában az „az adminisztratív
terhek” szövegrész helyébe a „felel az adminisztratív terhek” szöveg,
f) 7. § (3) bekezdés l) pontjában az „a jogi szabályozásból” szövegrész helyébe a „felel a jogi szabályozásból”
szöveg,
g) 7. § (3) bekezdés m) pontjában az „a jogalkotás során”
szövegrész helyébe a „felel a jogalkotás során” szöveg
lép.
(6) Az R.
a) 8. § (1) bekezdésében a „miniszter meghatározza”
szövegrész helyébe a „miniszter az e-közigazgatásért való
felelõssége körében meghatározza” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében a „törvény és kormányrendelet” szövegrész helyébe a „törvény vagy kormányrendelet” szöveg,
c) 8. § (2) bekezdésében az „e-közigazgatásért való felelõssége” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben meghatározott feladata” szöveg
lép.
(7) Az R. 10. § a) pontjában a „körül teendõket,” szövegrész helyébe a „körüli teendõket, e körben gondoskodik a miniszterelnöki látogatások elõkészítésével és lebonyolításával, a miniszterelnöki találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatok ellátásáról,” szöveg lép.
(8) Az R.
a) 14. § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai
feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe az „igazságügyért való felelõssége körében” szöveg,
b) 14. § (2) bekezdés a) pontjában a „deregulációt” szövegrész helyébe a „technikai deregulációt” szöveg
lép.

104

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

(9) Az R.
a) 15. § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai
feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe az „igazságügyért való felelõssége körében” szöveg,
b) 15. § (5) bekezdés c) pontjában a „személyiadat-nyilvántartásért” szövegrész helyébe a „személyiadat- és lakcímnyilvántartásért” szöveg,
c) 15. § (5) bekezdés e) pontjában az „az a közigazgatási” szövegrész helyébe az „a közigazgatási” szöveg,
d) 15. § (5) bekezdés f) pontjában az „iparjogvédelemért” szövegrész helyébe az „igazságügyért” szöveg
lép.
(10) Az R. 16. § (1) bekezdés b) pontjában az „a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetéséért felelõs hatóság” szövegrész helyébe az „a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv”
szöveg lép.
(11) Az R. 17. § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe
az „igazságügyért való felelõssége körében” szöveg lép.
(12) Az R.
a) 18. § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai
feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe az „igazságügyért való felelõssége körében” szöveg,
b) 18. § (2) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai
feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe az „igazságügyért való felelõssége körében” szöveg
lép.
(13) Az R. 19. § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe
az „igazságügyért való felelõssége körében” szöveg lép.
(14) Az R. 20. §-ában az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe az „igazságügyért való felelõssége körében” szöveg lép.
(15) Az R.
a) 21. § (2) bekezdésében az „igazságszolgáltatással
kapcsolatos feladatai” szövegrész helyébe az „igazságügyért való felelõssége” szöveg,
b) 21. § (4) bekezdésében az „igazságszolgáltatással
kapcsolatos feladatai” szövegrész helyébe az „igazságügyért való felelõssége” szöveg
lép.
(16) Az R. 25. § b) pontjában a „feloszlatását” szövegrész helyébe a „feloszlatására vonatkozó országgyûlési
elõterjesztés benyújtását” szöveg lép.
(17) Az R. 26. §-ában a „közigazgatás fejlesztéséért”
szövegrész helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg
lép.
(18) Az R. 29. § (1) bekezdésében az „a társadalmi
esélyegyenlõség elõmozdításának részeként, az egyenlõ
bánásmód biztosítása és a területi és társadalmi különbségek hatékony csökkentése érdekében” szövegrész helyébe
az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért való felelõssége körében” szöveg lép.

3. szám

(19) Az R.
a) 30. §-ában az „a társadalmi felzárkózásért” szövegrész helyébe az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért” szöveg,
b) 30. § c) pontjában az „ÚMFT” szövegrész helyébe
az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” szöveg
lép.
(20) Az R.
a) 31. §-ában a „közigazgatási és igazságügyi miniszter
a roma integrációért” szövegrész helyébe a „miniszter
a romák társadalmi integrációjáért” szöveg,
b) 31. § f) pontjában az „érintõ a hazai” szövegrész helyébe az „érintõ hazai” szöveg
lép.
(21) Az R. 32. §-ában a „közigazgatási és igazságügyi
miniszter az egyházakkal kapcsolatos feladatok ellátása
körében” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.
(22) Az R. 34. §-ában a „közigazgatási és igazságügyi
miniszter a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában” szövegrész helyébe a „miniszter a kisebbségpolitikáért” szöveg lép.
(23) Az R.
a) 36. § (1) bekezdés a) pontjában a „Szolgáltatások”
szövegrész helyébe a „Közszolgáltatások” szöveg,
b) 36. § (1) bekezdés c) pontjában a „területi államigazgatási hivatalokat” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szöveg
lép.
(24) Az R. 37. § a) pontjában az „a bûncselekmények áldozatainak segítéséért” szövegrész helyébe az „áldozatsegítésért” szöveg lép.
(25) Az R.
a) 39. § (1) bekezdés c) pontjában a „hírszerzési” szövegrész helyébe a „polgári hírszerzési” szöveg,
b) 39. § (1) bekezdésében a „jogszabályokat” szövegrész helyébe a „szóló jogszabályokat” szöveg,
c) 39. § (2) bekezdés e) pontjában a „vagyongazdálkodásról” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatok
vagyongazdálkodásáról” szöveg,
d) 39. § (2) bekezdésében a „jogszabályokat” szövegrész helyébe a „szóló jogszabályokat” szöveg,
e) 39. § (3) bekezdésében az „Az építésügyért való felelõssége körében a miniszter” szövegrész helyébe az
„A miniszter” szöveg,
f) 39. § (5) bekezdésében a „Katasztrófavédelemért”
szövegrész helyébe az „A katasztrófák elleni védekezésért” szöveg,
g) 39. § (5) bekezdés e) pontjában a „kritikus elemivel”
szövegrész helyébe a „kritikus elemeivel” szöveg,
h) 39. § (5) bekezdésében a „jogszabályokat” szövegrész helyébe a „szóló jogszabályokat” szöveg,
i) 39. § (6) bekezdés a) pontjában a „Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériummal” szövegrész helyébe a „közigazgatási és igazságügyi miniszterrel” szöveg
lép.
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(26) Az R.
a) 40. § (2) bekezdés a) pontjában a „21. § p) pont” szövegrész helyébe a „26. § p) pont” szöveg,
b) 40. § (3) bekezdésében a „katasztrófa védelemért”
szövegrész helyébe a „katasztrófák elleni védekezésért”
szöveg,
c) 40. § (5) bekezdés c) pontjában a „nemzeti erõforrásokért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „nemzeti
erõforrás miniszterrel” szöveg,
d) 40. § (5) bekezdés g) pontjában a „(VÁTI)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: VÁTI)” szöveg,
e) 40. § (5) bekezdés i) pontjában a „mûködtetésével, továbbá” szövegrész helyébe a „mûködtetésével kapcsolatos
feladatokat, továbbá” szöveg,
f) 40. § (6) bekezdés h) pontjában az „és Kiadót” szövegrész helyébe a „Kulturális Nonprofit Kft.-t” szöveg
lép.
(27) Az R. 42. § d) pontjában a „társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszternek” szövegrész
helyébe a „közigazgatási és igazságügyi miniszternek”
szöveg lép.
(28) Az R.
a) 45. § a) pontjában a „szakképzésért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „szakképesítésért felelõs miniszter”
szöveg,
b) 45. § c) pontjában a „humánerõforrás-monitoringrendszert” szövegrész helyébe a „humánerõforrás-monitoring rendszer” szöveg
lép.
(29) Az R. 46. § (1) bekezdés j) pontjában az „– a környezetvédelemért felelõs miniszterrel, valamint törvényben adott felhatalmazás alapján az élelmiszer-biztonságért
felelõs miniszterrel együttesen –” szövegrész helyébe az
„– a vidékfejlesztési miniszter közremûködésével –” szöveg lép.
(30) Az R. 48. § (2) bekezdésében az „államháztartási
törvénybõl” szövegrész helyébe az „államháztartásról
szóló törvénybõl” szöveg lép.
(31) Az R.
a) 49. § (1) bekezdés c) pontjában a „pénzügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági
miniszterrel” szöveg,
b) 49. § (2) bekezdés c) pontjában a „pénzügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági
miniszterrel” szöveg
lép.
(32) Az R.
a) 51. § b) pontjában a „külügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „külügyminiszterrel” szöveg,
b) 51. § c) pontjában a „külügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „külügyminiszterrel” szöveg,
c) 51. § d) pontjában a „központi” szövegrész helyébe
az „a központi” szöveg
lép.
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(33) Az R.
a) 52. § c) pontjában a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „miniszterrel és a miniszterelnök általános helyettesével” szöveg,
b) 52. § o) pontjában a „külügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „külügyminiszterrel, a miniszterelnök általános helyettesével” szöveg
lép.
(34) Az R. 53. §-ában az „a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatai tekintetében – a külügyekért
felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „– a külügyminiszterrel” szöveg lép.
(35) Az R. 55. §-ában a „kormányrendelet, felhatalmazása” szövegrész helyébe a „kormányrendelet felhatalmazása” szöveg lép.
(36) Az R.
a) 56. § (1) bekezdés a) pont al) alpontjában a „Felsõoktatási” szövegrész helyébe a „Felsõoktatási és” szöveg,
b) 56. § (1) bekezdés a) pont an) alpontjában a „Rektori”
szövegrész helyébe a „Magyar Rektori” szöveg,
c) 56. § (1) bekezdés a) pont ao) alpontjában az „Akkreditációs” szövegrész helyébe a „Felsõoktatási Akkreditációs” szöveg
lép.
(37) Az R. 58. §-ában az „a közoktatásért” szövegrész
helyébe az „az oktatásért” szöveg lép.
(38) Az R.
a) 59. §-ában az „a felsõoktatásért” szövegrész helyébe
az „az oktatásért” szöveg,
b) 59. § f) pontjában a „felsõoktatási kivételével” szövegrész helyébe a „felsõoktatási intézmények kivételével”
szöveg,
c) 59. § h) pontjában a „valósítását” szövegrész helyébe
a „megvalósítását” szöveg
lép.
(39) Az R. 60. §-ában az „az iskolai nevelés-oktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakaszáért” szövegrész helyébe az „az oktatásért” szöveg lép.
(40) Az R. 63. § (1) bekezdésében a „sportért való felelõssége körében elõkészíti különösen – a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló országgyûlési határozatban
foglaltak alapulvételével –” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti különösen”
szöveg lép.
(41) Az R. 64. § (2) bekezdésében a „sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során” szövegrész helyébe
a „sportpolitikáért való felelõssége körében” szöveg lép.
(42) Az R. 67. §-ában a „szociál-, nyugdíj- és családpolitikai feladatai” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a családpolitikáért való felelõssége” szöveg lép.
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(43) Az R. 68. §-ában a „kábítószer-megelõzéssel kapcsolatos és kábítószerügyi koordinációs feladatai” szövegrész helyébe a „kábítószer-megelõzésért és kábítószerügyi
koordinációs feladatokért való felelõssége” szöveg lép.
(44) Az R. 69. §-ában a „gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatai” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság
védelméért való felelõssége” szöveg lép.
(45) Az R. 70. §-ában a „gyermek- és ifjúságpolitikai
feladatai” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelõssége” szöveg lép.
(46) Az R.
a) 71. § (1) bekezdésében a „foglalkoztatási rehabilitációval, valamint a fogyatékos és megváltozott munkaképességû személyek esélyegyenlõségével és társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatai” szövegrész helyébe
a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége” szöveg,
b) 71. § (1) bekezdés d) pontjában a „képzési” szövegrész helyébe a „rehabilitációs” szöveg, az „az Alap rehabilitációs alaprészének” szövegrész helyébe az „a Munkaerõ-piaci Alap rehabilitációs alaprészének” szöveg,
c) 71. § (2) bekezdésében a „nõk és férfiak társadalmi
egyenlõségének elõmozdításával kapcsolatos feladatai”
szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége” szöveg
lép.
(47) Az R. 73. § j) pontjában a „gazdaságfejlesztésért”
szövegrész helyébe a „gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.
(48) Az R.
a) 75. § (1) bekezdésében az „a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért és a versenyképesség megteremtéséért” szövegrész helyébe a „valamint a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért” szöveg,
b) 75. § (4) bekezdésében a „nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés” szövegrész helyébe a „nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért” szöveg,
c) 75. § (4) bekezdésében a „jogszabályokat” szövegrész helyébe a „szóló jogszabályokat” szöveg
lép.
(49) Az R.
a) 77. §-ában az „a belgazdaság irányításáért” szövegrész helyébe az „a kereskedelemért, a turizmusért, a vendéglátásért, a fogyasztóvédelemért és a belgazdaságért”
szöveg,
b) 77. § c) pontjában a „belgazdaság” szövegrész helyébe a „kereskedelem, a turizmus, a vendéglátás, a fogyasztóvédelem és a belgazdaság” szöveg
lép.
(50) Az R. 80. § a) pontjában a „társasházról” szövegrész helyébe a „társasházakról” szöveg lép.
(51) Az R.
a) 81. § (1) bekezdés a) pontjában a „különösen a munkaviszonnyal” szövegrész helyébe a „különösen – a mezõgazdasági foglalkoztatás tekintetében a vidékfejlesztési miniszter együttmûködésével – a munkaviszonnyal” szöveg,
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b) 81. § (1) bekezdés o) pontjában a „minimális bér”
szövegrész helyébe a „kötelezõ legkisebb munkabér” szöveg,
c) 81. § (1) bekezdés r) pontjában a „humánerõforrás”
szövegrész helyébe a „nemzeti erõforrás” szöveg,
d) 81. § (3) bekezdés k) pontjában a „társadalmi és civil
kapcsolatok fejlesztéséért felelõs” szövegrész helyébe
a „közigazgatási és igazságügyi” szöveg
lép.
(52) Az R. 83. § b) pontjában a „minisztériumokkal”
szövegrész helyébe a „miniszterekkel” szöveg lép.
(53) Az R. 84. § g) pontjában a „bányászatért” szövegrész helyébe a „bányászati ügyekért” szöveg lép.
(54) Az R.
a) 85. §-ában a „fejlesztéspolitikáért és a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért” szövegrész helyébe a „fejlesztéspolitikáért, a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért”
szöveg,
b) 85. § b) pontjában az „a nyomon követi” szövegrész
helyébe a „nyomon követi” szöveg,
c) 85. § d) pontjában az „és a Tanács” szövegrész helyébe az „és annak” szöveg,
d) 85. § j) pontjában az „irányítja a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséget és ellátja a döntései elleni jogorvoslati” szövegrész helyébe az „ellátja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntéseivel összefüggésben a panaszeljáráshoz kapcsolódó” szöveg,
e) 85. § n) pont nd) alpontjában a „közremûködõs szervezeti tevékenység tekintetében az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságát” szövegrész helyébe a „közremûködõi szervezeti tevékenység tekintetében a Wekerle Sándor Alapkezelõt” szöveg,
f) 85. § o) pont ob) alpontjában a „VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „VÁTI” szöveg
lép.
(55) Az R.
a) 86. § (2) bekezdésében a „körében mûködteti” szövegrész helyébe a „körében” szöveg,
b) 86. § (2) bekezdés a) pontjában a „Magyarországi Régiók Brüsszeli Irodáját” szövegrész helyébe a „Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét” szöveg,
c) – e rendelettel átszámozott – 86. § (2) bekezdés
l) pontjában a „munkáját,” szövegrész helyébe a „munkáját.” szöveg
lép.
(56) Az R.
a) 87. § b) pontjában a „szervezettekkel” szövegrész helyébe a „szervezetekkel” szöveg,
b) 87. § e) pontjában a „felügyeli” szövegrész helyébe
az „irányítja” szöveg
lép.
(57) Az R.
a) 90. §-ában a „bányászatért” szövegrész helyébe
a „bányászati ügyekért” szöveg,
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b) 90. § b) pont bc) alpontjában a „Geofizikiai” szövegrész helyébe a „Geofizikai” szöveg
lép.
(58) Az R.
a) 92. § (1) bekezdésében az „az informatikáért és a közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosításáért viselt” szövegrész helyébe az „az informatikáért,
a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért és az ûrkutatásért való” szöveg,
b) 92. § (1) bekezdés f) pontjában a „tevékenységét”
szövegrész helyébe a „tevékenysége felett” szöveg,
c) 92. § (1) bekezdés g) pontjában az „(f) pontban” szövegrész helyébe az „f) pontban” szöveg,
d) 92. § (1) bekezdés i) pontjában a „kivéve az (f)
3. pont alatti” szövegrész helyébe a „kivéve az f) pont
fc) alpontban meghatározott” szöveg,
e) 92. § (1) bekezdés m) pontjában az „irányítja a” szövegrész helyébe az „irányítja” szöveg,
f) 92. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Magyar” szöveg lép,
g) 92. § (1) bekezdés m) pont mc) alpontjában a „Koping-Datorg” szövegrész helyébe a „Kopint-Datorg” szöveg,
h) 92. § (2) bekezdésében az „elektronikus hírközlésért
és az audiovizuális politikáért” szövegrész helyébe
az „elektronikus hírközlésért, audiovizuális politikáért, informatikáért és postaügyért” szöveg
lép.
(59) Az R. 94. § j) pontjában a „halgazdálkodásért” szövegrész helyébe a „halgazdálkodásért,” szöveg lép.
(60) Az R.
a) 96. § (2) bekezdésében a „rendeleteteket” szövegrész
helyébe a „rendeleteket” szöveg,
b) 96. § (3) bekezdés b) pontjában az „ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett élésérõl”
szövegrész helyébe az „ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztésérõl”
szöveg
lép.
(61) Az R.
a) 97. § (1) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Programról” szövegrész helyébe az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról” szöveg,
b) 97. § (5) bekezdésében a „természetvédelemért és”
szövegrész helyébe a „természetvédelemért való felelõssége, valamint az” szöveg,
c) 97. § (6) bekezdésében a „nemzeti erõforrás” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági” szöveg,
d) 97. § (6) bekezdés b) pontjában a „valamint a bor és
zöldség-gyümölcs minõség-ellenõrzésrõl” szövegrész helyébe az „a zöldség-gyümölcs ellenõrzésrõl, valamint
a borminõsítésrõl és -ellenõrzésrõl” szöveg,
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e) 97. § (13) bekezdésében a „vadgazdálkodásért,” szövegrész helyébe a „vadgazdálkodásért való felelõssége,
valamint a” szöveg
lép.
(62) Az R.
a) 99. § (1) bekezdés a) pontjában a „követelményrendszerét,” szövegrész helyébe a „követelményrendszerét, kialakítja az agrár- és élelmiszergazdaságot érintõ pénzügyi
rendszereket,” szöveg,
b) 99. § (2) bekezdés c) pontjában a „Natura 2000-rel kapcsolatos politikát” szövegrész helyébe a „Natura 2000 hálózatba tartozó területek finanszírozási rendszerét” szöveg
lép.
(63) Az R. 100. § c) pontjában a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel” szöveg lép.
(64) Az R. 105. § a) pontjában az „erdõtörvényben,
a természetvédelmi törvényben” szövegrész helyébe
az „erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról
szóló törvényben, a természet védelmérõl szóló törvényben” szöveg lép.
(65) Az R. 106. § e) pontjában az „az érdekelt minisztériummal” szövegrész helyébe az „a feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ miniszterrel” szöveg lép.
(66) Az R. 109. § (2) bekezdésében a „nemzetgazdasági
miniszterrel” szövegrész helyébe az „a nemzeti fejlesztési
miniszterrel” szöveg lép.
(67) Az R. 110. §-ában a „környezetvédelemért, természetvédelemért” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért való felelõssége, valamint a természetvédelemért”
szöveg lép.
(68) Az R. 111. § d) pontjában a „kutatási” szövegrész
helyébe a „kutatási, oktatási és szakképzõ” szöveg lép.
(69) Az R.
a) 113. § (1) bekezdésében a „vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
b) 113. § (1) bekezdés f) és k) pontjában az „az FVM”
szövegrész helyébe az „a VM” szöveg,
c) 113. § (2) bekezdésében a „vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.
(70) Az R.
a) 115. § (1) bekezdés f) pontjában a „Magyar Közlönyben közzéteszi” szövegrész helyébe az „a Magyar Közlönyben történõ közzétételre elõkészíti” szöveg,
b) 115. § (1) bekezdés f) pontjában a „természeteses”
szövegrész helyébe a „természetes” szöveg,
c) 115. § (2) bekezdésében az „egységes kormányzati”
szövegrész helyébe az „az egységes kormányzati” szöveg,
d) 115. § (12) bekezdés b) pontjában a „Gondoskodik”
szövegrész helyébe a „gondoskodik” szöveg
lép.
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(71) Az R.
a) 116. § (1) bekezdés c) pontjában az „Az Európai Unió
döntéshozatali tevékenységében való részvételrõl és a kormányzati koordinációról szóló 1123/2006. (XII. 15.)
Korm. határozat” szövegrész helyébe az „az Európai Unió
döntéshozatali tevékenységében való részvételrõl és a kormányzati koordinációról szóló kormányhatározat” szöveg,
b) 116. § (1) bekezdés q) pontjában az „az igazságügyi
és rendészeti” szövegrész helyébe az „a közigazgatási és
igazságügyi” szöveg
lép.
(72) Az R. 117. §-ában a „külügyminiszter” szövegrész
helyébe a „miniszter” szöveg lép.
(73) Az R. 118. §-ában a „37. § (2)–(4) bekezdéseiben”
szövegrész helyébe a „37. § (2) bekezdésében” szöveg lép.

41. §
(1) Hatályát veszti az R. 6. § (8) bekezdésének b) pontja.
(2) Hatályát veszti az R. 13. §-a.
(3) Hatályát veszti az R. 15. § (2) bekezdés s) pontja.
(4) Hatályát veszti az R. 16. § (1) bekezdésében az „az
igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész.
(5) Hatályát veszti az R. 17. § (3) bekezdése.
(6) Hatályát veszti az R. 18. § (4) bekezdésében
az „a Kormánnyal szemben” szövegrész.
(7) Hatályát veszti az R. 21. § (2) bekezdés a) pontjában
az „(a továbbiakban: OIT)” szövegrész.
(8) Hatályát veszti az R. 24. §-ában az „és mûködtetéséért” szövegrész.
(9) Hatályát veszti az R. 25. § d) pontja.
(10) Hatályát veszti az R. 29. § (1) bekezdés a) pontjában az „a társadalmi felzárkózásért és” szövegrész.
(11) Hatályát veszti az R.
a) 30. § a) pontja,
b) 30. § b) pontjában az „a közigazgatási és igazságügyi
miniszter” szövegrész.
(12) Hatályát veszti az R. 32. § n) pontja.
(13) Hatályát veszti az R.
a) 33. §-ában a „közigazgatási és igazságügyi” szövegrész,
b) 33. § h) pontja.
(14) Hatályát veszti az R. 37. § e) pontjában a „– hírszerzési tevékenység kivételével a –” szövegrész.
(15) Hatályát veszti az R.
a) 39. § (1) bekezdésében a „rendészetért való felelõsségi körében a” szövegrész,
b) 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában a „szóló” szövegrész,
c) 39. § (2) bekezdés a)–h) pontjában a „szóló” szövegrész,
d) 39. § (5) bekezdés e) pontjában a „szóló” szövegrész,
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e) 39. § (6) bekezdésében a „felelõsségi körében” szövegrész.
(16) Hatályát veszti az R. 40. § (1) bekezdésében az „a
rendészetért való felelõsség körében” szövegrész.
(17) Hatályát veszti az R. 41. § c) és e) pontja.
(18) Hatályát veszti az R.
a) 42. § d) pontjában az „(NCA)” szövegrész.
b) 42. § e) pontja.
(19) Hatályát veszti az R. 43. § (1) bekezdés a) pontjában az „országos illetékességû, központi hivatalként mûködõ” szövegrész.
(20) Hatályát veszti az R.
a) 46. § (1) bekezdés l) pontjában az „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben” szövegrész,
b) 46. § (1) bekezdés l) pontjában az „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel együttesen” szövegrész.
(21) Hatályát veszti az R. 52. §-ában az „a társadalom
tárgyi és szellemi kulturális értékeiért való felelõssége körében” szövegrész.
(22) Hatályát veszti az R. 56. § (1) bekezdés a) pont
am) alpontja.
(23) Hatályát veszti az R. 61. §-ában az „a felnõttképzésért való felelõssége körében” szövegrész.
(24) Hatályát veszti az R. 63. § (2) és (3) bekezdése.
(25) Hatályát veszti az R.
a) 64. § (1) bekezdés o) pontjában az „az Stv., a külön
jogszabály, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján” szövegrész,
b) 64. § (1) bekezdés p) pontjában az „az Stv., a külön
jogszabály, valamint a Ket. alapján” szövegrész.
(26) Hatályát veszti az R.
a) 65. § a) pontjában a „ , család-” szövegrész,
b) 65. § a) pont aa) és ab) alpontja,
c) 65. § c) pontjában a „foglalkoztatási rehabilitációért
és a” szövegrész.
(27) Hatályát veszti az R.
a) 66. § (1) bekezdésében az „a szociál-, család- és
nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemért való felelõssége körében” szövegrész,
b) 66. § (2) bekezdésében az „a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelõssége körében” szövegrész,
c) 66. § (3) bekezdésében az „a foglalkoztatási rehabilitációért és a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért
való felelõssége körében” szövegrész.
(28) Hatályát veszti az R. 71. § (3) bekezdésében az „–
az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl –” szövegrész.
(29) Hatályát veszti az R.
a) 73. § a) pontjában az „a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért, a versenyképesség megteremtéséért,” szövegrész,
b) 73. § b) pontjában az „és költségvetési politikáért”
szövegrész,
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c) 73. § d) pontjában az „ , illetve az egészségbiztosítási
járulék-fizetés” szövegrész,
d) 73. § e) pontjában az „és könyvvizsgálati” szövegrész,
e) 73. § k) pontja,
f) 73. § l) pontjában az „építésgazdaságért, valamint a”
szövegrész,
g) 73. § m) pontjában az „ide nem értve a foglalkoztatási
rehabilitációt,” szövegrész,
h) 73. § p) pontjában a „gazdasági stratégiaalkotás részeként a” szövegrész.
(30) Hatályát veszti az R. 74. § a)–i) és k) pontja.
(31) Hatályát veszti az R.
a) 75. § (1) bekezdés g) pontjában az „így különösen
az Európai Unió Versenyképességi Tanácsában,” szövegrész,
b) 75. § (1) bekezdés i) pontja,
c) 75. § (2) bekezdésében az „és költségvetési politikáért” szövegrész,
d) 75. § (2) bekezdés l) pontja,
e) 75. § (3) bekezdés a) pontjában az „(adók, illetékek,
vámok, egyéb járulékok, hozzájárulások és egyéb befizetési kötelezettségek; a továbbiakban együtt: adók)” szövegrész,
f) 75. § (4) bekezdés a)–c) pontjában a „szóló” szövegrész,
g) 75. § (4) bekezdés b) pontjában a „(járulékok, hozzájárulások, egyéb befizetési kötelezettségek)” szövegrész,
h) 75. § (5) bekezdésében az „és könyvvizsgálati” szövegrész.
(32) Hatályát veszti az R. 76. § b) pontjában az „ , irányítja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt”
szövegrész.
(33) Hatályát veszti az R. 78. § i) pontjában az „ , illetve
a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (ITD Hungary Zrt.)” szövegrész.
(34) Hatályát veszti az R. 79. §-a.
(35) Hatályát veszti az R.
a) 81. § (3) bekezdés k) pontjában az „(NCA)” szövegrész,
b) 81. § (3) bekezdés l) pontja.
(36) Hatályát veszti az R. 84. § a) pontjában az „és a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és
ellenõrzéséért” szövegrész.
(37) Hatályát veszti az R. 89. § (1) bekezdés h)–j) pontjában az „a nemzetgazdasági miniszter közremûködésével” szövegrész.
(38) Hatályát veszti az R. 92. § (1) bekezdés k) pontjában a „két- és sokoldalú” szövegrész.
(39) Hatályát veszti az R. 93. §-a.
(40) Hatályát veszti az R. 99. § (1) bekezdés c) pontja.
(41) Hatályát veszti az R. 103. § (1) bekezdésében az „ ,
a külön jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása
során,” és az „elõsegítve” szövegrész.
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(42) Hatályát veszti az R. 105. §-ában az „az erdõkben
a biológiai sokféleség megõrzéséért és” szövegrész.
(43) Hatályát veszti az R. 109. § (4) bekezdés b) pontja.
(44) Hatályát veszti az R. 111. §-ában a „valamennyi felelõsségi körében” szövegrész.
(45) Hatályát veszti az R. 113. § (2) bekezdés a) pontja.
(46) Hatályát veszti az R. XI. Fejezet címében
a „MINISZTER” szövegrész.

42. §
Az R. 86. § (2) bekezdés c)–m) pontjának számozása
b)–l) pontra változik.
2. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló
162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

43. §
(1) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló
162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közigazgatási és igazságügyi miniszter a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése szerinti honosítási eljárással és 5. §-a szerinti
visszahonosítási eljárással, valamint a hazai anyakönyvi
eljárással összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett
a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és
f)–h) pontjában meghatározott hatásköröket.”
(2) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló
162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében,
valamint 4. § (1) bekezdésében az „az igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter” szöveg, a 4. § (2) bekezdésében az „Az igazságügyi és
rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „A belügyminiszter” szöveg, az 5. § (2) bekezdésében az „az igazságügyi és rendészeti minisztert” szövegrész helyébe az „a
belügyminisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert” szöveg lép.
3. Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának
részletes szabályairól szóló
362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

44. §
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes
szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében az „a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért” szövegrész helyébe az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért” szöveg lép.
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4. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
módosítása
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A Kormány 1276/2010. (XII. 8.) Korm. határozata
a 2011-ben a felsõoktatásban felvehetõ,
államilag támogatott
hallgatói létszámkeretrõl

45. §
(1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
3. §-a és 4. §-a nem lép hatályba.
5. Záró rendelkezések
46. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 25. § (2) bekezdése és a 41. § (33) bekezdése
2011. január 1-jén lép hatályba.
47. §
(1) Az e rendelet alapján az R. e rendelet hatálybalépését
megelõzõen hatályos rendelkezéseihez képest más miniszterhez átkerülõ feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedõen – az e rendelet hatálybalépése
elõtt feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter által vezetett minisztérium jogutódjának az e rendelettel módosított R.
szerint feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter által vezetett minisztériumot kell tekinteni.
(2) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõen hatályos rendelkezéseihez képest más miniszterhez
e rendelet alapján átkerülõ feladat- és hatáskörök tekintetében az e rendelet hatálybalépése elõtt feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter által vezetett minisztérium
jogutódjának az e rendelettel módosított R. szerint feladatés hatáskörrel rendelkezõ miniszter által vezetett minisztériumot kell tekintetni.
48. §
(1) 2011. január 2-án hatályát veszti az 1–3. alcím.
(2) Ez a § 2011. január 3-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 101. §-a (1) bekezdése b) pontjának felhatalmazása alapján
1. 2011-ben az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támogatott
hallgatói létszámkeretet) – a katonai és rendvédelmi felsõoktatást bele nem értve – 53 450 fõben határozza meg,
az alábbiak szerint:
a) a felsõfokú szakképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
10 000 fõ
b) alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
40 610 fõ
ebbõl agrár képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
1 850 fõ
bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
4 100 fõ
gazdaságtudományok képzési területre
felvehetõ hallgatók száma
4 900 fõ
informatika képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
6 400 fõ
jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma
500 fõ
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma
9 850 fõ
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
3 100 fõ
pedagógusképzés képzési területre felvehetõ hallgatók száma
2 000 fõ
sporttudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
500 fõ
társadalomtudomány képzési területre
felvehetõ hallgatók száma
2 100 fõ
természettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
5 200 fõ
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma
570 fõ
mûvészközvetítés képzési területre felvehetõ hallgatók száma
390 fõ
c) egységes, osztatlan képzésre felvehetõ
hallgatók létszám
2 840 fõ
ebbõl agrár képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
160 fõ
jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma
800 fõ
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma
200 fõ
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
1 500 fõ
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma
180 fõ
d) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám része-
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ként – a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet
foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve
kell biztosítani,
e) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.
2. A Kormány a 2011-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehetõ hallgatók létszámát 19 600 fõben határozza meg azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehetõ
hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyezõ számú hallgató vehetõ fel.
3. A Kormány a 2011-ben államilag támogatott doktori
képzésre felvehetõ hallgatók létszámát 1 300 fõben hatá-
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rozza meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehetõ hallgatók létszáma legfeljebb 430 fõ, míg az agrártudományok, a mûszaki tudományok, az orvostudományok,
a természettudományok és a mûvészetek tudományterületekre felvehetõ hallgatók létszáma legalább 870 fõ lehet.
4. Az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés
esetében a ponthatárok megállapításának függvényében,
továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehetõ hallgatókra tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az
összlétszám nem léphetõ túl.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleményei
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) tájékoztatja az érdekelteket, hogy
a Médiatanács jogelõdje, az Országos Rádió és Televízió Testület 873/2010. (IX. 3.) számú határozatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Magyarországi Mária Rádió Alapítványt (8200 Veszprém, Házgyári út 7.) mûsorszolgáltatót, amelynek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.
A Magyarországi Mária Rádió Alapítvány mûsorszolgáltatási szabályzata
a Mária Rádió 93,2 MHz mûsorszolgáltatásra
1. Általános rendelkezések
1.1. A Magyarországi Mária Rádió Alapítvány „Mária Rádió” néven a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsával kötött mûsorszolgáltatási szerzõdés rendelkezéseinek betartásával helyi rádiós mûsorszolgáltatást indít az ajkai 93,2 MHz frekvencián.
1.2. A Mária Rádió tevékenységét jelen közmûsor-szolgáltatási szabályzat alapján végzi.
1.3. A teljes mûsoridõ napi 24, heti 168 óra.
1.4. A rádió kötelezettséget vállal arra, hogy maradéktanul eleget tesz a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó szigorúbb törvényi elõírásoknak és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közmûsor-szolgáltatókra vonatkozóan hozott állásfoglalásainak, az alábbiak szerint.
1.5. A Rádió a jogszabályi keretek között biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát a lehetõ legmagasabb színvonalon.
2. További szabályok
2.1. A Szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A reklámok tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Rádió felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján nem terjeszt.
2.3. A választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz
közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.
2.4. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Rádió felelõsségét, vagy szabadságát érintõ módon nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A közérdekû közlemény, a
jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
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2.5. A Rádió nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe
vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Rádió mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.
2.6. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben és nem buzdíthat erõszakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.7. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevékenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A Támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezkedését – az idõpont kivételével – nem befolyásolhatja. A Rádió nem tesz közzé – mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai hírmûsorszám nem támogatható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e Szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít,
illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
2.8. A Rádió különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Rádió rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ban nem említett
közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról.
A Rádió különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok bemutatására, a térség különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
2.9. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.
Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sportés más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben
közzétehetõ.
Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevékenysége
szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.
2.10. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
2.11. A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.
3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség
3.1. A rádió ezen Szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonatkozó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspontokat meg kell világítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a hallgatói véleményeket összehasonlíthassa. A mûsorszolgáltató nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben)
egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.
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3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen
politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.5. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet érdeklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy
eszmei nézetrendszer kifejezõdésévé.
3.6. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
3.7. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató azonban még ebben az esetben is ragaszkodhat a
tisztség, a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
3.8. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.
4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek
4.1. A Rádió közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
4.2. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot
tartó, vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ
legyen.
4.3. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
4.4. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt és véleményt megjelenítsen.
4.5. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
4.6. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére, objektív vagy szubjektív okból
nincs lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.
4.7. A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független
hírforrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhívás mellett.
4.8. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
4.9. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.10. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon
a megkérdezett álláspontjával.
4.11. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani a nézõ figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.
4.12. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával fejtsék ki álláspontjukat.
4.13. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság határozata elõírja.
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5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A Szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszi figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar nyelv helyes használatára késztessék.
5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.
6. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának követelményei
6.1. A mûsorszolgáltató – az ere szolgáló speciális mûsorokon kívül is – e Szabályzat elõírásainak megfelelõen sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a
mûsorszolgáltató nem ad helyet a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó negatív sztereotípiáknak.
6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell
bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományosan elfogadott szerepeiben történjék.
6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.
7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási témák bemutatása
7.1. A mûsorszolgáltatás kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a
nézõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani
kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapozatlan várakozást. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét egyértelmûen fel kell hívni.
7.4. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.5. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7.6. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban nem
hangozhassanak el. A világnézeti, illetve vallási mûsorszám mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és
nem irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.
7.7. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.
7.8. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a történelmi egyházak hitéleti tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve részvételt
tesz lehetõvé az adott mûsorszám szerkesztésében. Az egyházi szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik
felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell
venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
7.9. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.
8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
8.1. A Szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Rádió mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ szöveges felvezetéssel:
– reklámok
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás
– politikai és választási hirdetések
– támogatott mûsorok
8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az reklámriport formájában hangzik el.
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
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8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan
befolyásolja.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen
kell megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
9. A kiskorúakra vonatkozó szabályok
9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató
nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe és nem
teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje
vagy osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok nem beszélheti rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási
ajánlatot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.
– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetben.
A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál alacsonyabb rendûek.
10. Reklám, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet
károsítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti
az emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül, különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok.
10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklámok
általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent magyar nyelven is közölni kell.
10.11. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám
nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
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10.12. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt
követõen reklám nem közölhetõ. A jelen Szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Rádió fõszerkesztõje meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.
10.13. Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles
haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.
10.14. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni.
11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrzi.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közlemény is ingyenes.
11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé.
Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
11.4. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági érdekeit veszélyeztetné, vagy károkozással járna.
12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi
alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglakoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.6. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak végre mûsorán.
12.7. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.8. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban résztvevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy
teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
12.9. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet.
Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.
13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem
vállalhat.
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13.4. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekkel foglalkozó mûsort nem készíthet.
13.5. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai,
közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
13.6. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével végezhet.
13.7. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.
13.8. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet.
A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
13.9. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám bevételbõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhetnek. Támogatott mûsorszám
mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottságának
tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
13.10. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik.
Az üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.11. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét csökkentse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.12. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ megszólítást.
13.13. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.14. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket és ne utaljon saját anyagi helyzetére.
13.15. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét.
14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó
témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.
14.2. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal elismeri, és a nézõ tudomására hozza. A mûsorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem él.
14.3. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez
hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
14.4. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltató tiszteletben tartja, de a
hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.5. A mûsorszolgáltató tiszteletben tartja az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.
14.6. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltató ügyel arra, hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következményre a nézõk
figyelmét fel kell hívni.
14.7. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre nézve sértõ.
14.8. A mûsorszolgáltató – indokolt kritika kivételével – nem nyilvánít véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a nézõ ér-
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deklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek
körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza meg.
14.9. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ.
14.10. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az
esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.11. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével és az adatok manipulálása nélkül szabad, eltérõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.
15. A Szabályzat rendelkezései a közmûsorszolgáltató megrendelései, illetve a külsõ munkatársai jogosulatlan
elõnyszerzése megakadályozásáról
15.1. A közmûsor-szolgáltató a mûsorszámok gyártására vonatkozó megrendeléseinél fokozottan figyelemmel kell
legyen a mûsorszolgáltató alkalmazottainak az érdekeire! Ezért a mûsorszolgáltató az alkalmazottjának, annak közvetlen hozzátartozójának, illetve ezek tulajdonában mûködõ vállalkozásoknak mûsorkészítésre irányuló megbízást nem ad!
16. Panaszok elintézése
16.1. A panaszügyek elintézési rendjérõl külön panaszkezelési szabályzat rendelkezik.
16.2. Helyreigazításra az ügyben érintett kérése, a NMHH Panaszbizottságának állásfoglalása, az NMHH határozata
vagy jogerõs bírósági ítélet alapján kerülhet sor.
16.3. Az esetlegesen felmerülõ helyreigazítási igények teljesítésérõl a fõszerkesztõ dönt. Eljárása során különleges
figyelemmel köteles a vitatott mûsorszámban foglaltak valóságtartalmát sokoldalúan ellenõrizni, illetve a kért – és jogos – helyreigazítást, illetve az esetleges kiegyensúlyozatlanság korrigálását megvalósító mûsorszámot az eredeti közléssel azonos mûsoridõben a lehetõ legrövidebb idõn belül közzétenni. A helyreigazításnak lehetõleg ugyanazon mûsorban, a sérelmes közléssel azonos napszakban kell elhangzania.
16.4. A helyreigazításhoz annak hitelét rontó megjegyzést vagy kommentárt fûzni tilos.
17. Egyéb szabályok
17.1. A Rádió együttmûködésre törekszik az önkormányzatokkal, egyéb szervekkel a mûsorszámok arányossága és
tartalmi sokszínûsége érdekében. A jogszabályban elõírt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése mellett segítséget
nyújt a nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.
17.2. A rádió rendszeres kapcsolatot tart a hallgatókkal. A mûsorszámokat a helyi sajtóban elõre közli. A mûsorral
kapcsolatos észrevételekre érdemben válaszol, és törekszik az esetleg elkövetett hibák sürgõs orvoslására. A mûsorváltoztatás jogát fenntartja.
17.3. A hallgatókat elõzetesen tájékoztatni kell a mûsorok vételi lehetõségeit befolyásoló karbantartási munkákról
vagy mûszaki változásokról. Mûszaki hiba vagy hosszabb adáskimaradás esetén a vételkörzetben a hallgatókat mielõbb
és minden lehetséges módon tájékoztatni kell a hiba okáról és a hibaelhárítás várható idõpontjáról.

***
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) tájékoztatja az érdekelteket, hogy
a Médiatanács jogelõdje, az Országos Rádió és Televízió Testület 810/2010. (V. 5.) számú határozatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az Extrém Business Kft. (2030 Érd, Jegyzõ u. 14.) mûsorszolgáltatót, amelynek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.
Az Extrém Business Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata
a Rádió FM 87,8 MHz mûsorszolgáltatásra
1. Általános rendelkezések
1.1. Az Extrém Business Kft. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény),
valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal kötött mûsorszolgáltatási szerzõdés rendelkezéseinek betartásával
helyi/kisközösségi rádiós mûsorszolgáltatást indít.
1.2. A Rádió tevékenységét jelen közmûsor-szolgáltatási szabályzat alapján végzi.
1.3. A teljes mûsoridõ napi 24, heti 168 óra.
1.4. A rádió kötelezettséget vállal arra, hogy maradéktalanul eleget tesz a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó szigorúbb törvényi elõírásoknak és a Médiatanács közmûsor-szolgáltatókra vonatkozóan hozott állásfoglalásainak, az alábbiak szerint.
1.5. A Rádió a jogszabályi keretek között biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát a lehetõ legmagasabb színvonalon.
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2. További szabályok
2.1. A Szabályzat az Rttv. 2. §. (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A reklámok tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Rádió felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján nem terjeszt.
2.3. A választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz
közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.
2.4. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Rádió felelõsségét, vagy szabadságát érintõ módon nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A közérdekû közlemény, a
jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
2.5. A Rádió nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe
vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Rádió mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.
2.6. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben és nem buzdíthat erõszakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.7. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevékenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A Támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezkedését – az idõpont kivételével – nem befolyásolhatja. A Rádió nem tesz közzé – mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai hírmûsorszám nem támogatható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e Szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít,
illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
2.8. A Rádió különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Rádió rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ban nem említett
közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról.
A Rádió különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok bemutatására, a térség különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
2.9. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.
Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és
más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevékenysége
szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.
2.10. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
2.11. A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
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Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot tilos közzétenni.
3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség
3.1. A rádió ezen Szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonatkozó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspontokat meg kell világítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a hallgatói véleményeket összehasonlíthassa. A mûsorszolgáltató nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben)
egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.
3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen
politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.5. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet érdeklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy
eszmei nézetrendszer kifejezõdésévé.
3.6. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
3.7. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató azonban még ebben az esetben is ragaszkodhat a
tisztség, a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
3.8. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.
4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek
4.1. A Rádió közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
4.2. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot
tartó, vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ
legyen.
4.3. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
4.4. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt és véleményt megjelenítsen.
4.5. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
4.6. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére, objektív vagy szubjektív okból
nincs lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.
4.7. A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független
hírforrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhívás mellett.
4.8. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
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hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
4.9. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.10. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon
a megkérdezett álláspontjával.
4.11. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani a nézõ figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.
4.12. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával fejtsék ki álláspontjukat.
4.13. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság, illetve a Médiatanács határozata elõírja.
5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A Szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszi figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar nyelv helyes használatára késztessék.
5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.
6. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának követelményei
6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsorokon kívül is – e Szabályzat elõírásainak megfelelõen sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a
mûsorszolgáltató nem ad helyet a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó negatív sztereotípiáknak.
6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell
bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományosan elfogadott szerepeiben történjék.
6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.
7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási témák bemutatása
7.1. A mûsorszolgáltatás kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a
nézõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani
kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapozatlan várakozást. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét egyértelmûen fel kell hívni.
7.4. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.5. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7.6. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban nem
hangozhassanak el. A világnézeti, illetve vallási mûsorszám mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és
nem irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.
7.7. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.
7.8. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a történelmi egyházak hitéleti tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve részvételt
tesz lehetõvé az adott mûsorszám szerkesztésében. Az egyházi szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik
felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell
venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.

122

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

3. szám

7.9. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.
8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
8.1. A Szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Rádió mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ szöveges felvezetéssel:
– reklámok
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás
– politikai és választási hirdetések
– támogatott mûsorok
8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az reklámriport formájában hangzik el.
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan
befolyásolja.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
9. A kiskorúakra vonatkozó szabályok
9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató
nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe és nem
teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje
vagy osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok nem beszélheti rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási
ajánlatot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.
– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetben.
A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál alacsonyabb rendûek.
10. Reklám, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet
károsítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti
az emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül, különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
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– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok.
10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklámok
általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent magyar nyelven is közölni kell.
10.11. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám
nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.12. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt
követõen reklám nem közölhetõ. A jelen Szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Rádió fõszerkesztõje meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.
10.13. Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles
haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.
10.14. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni.
11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrzi.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közlemény is ingyenes.
11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé.
Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
11.4. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági érdekeit veszélyeztetné, vagy károkozással járna.
12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi
alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.6. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak végre mûsorán.
12.7. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.8. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban résztvevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy
teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
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12.9. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet.
Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.
13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem
vállalhat.
13.4. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekkel foglalkozó mûsort nem készíthet.
13.5. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai,
közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
13.6. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével végezhet.
13.7. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.
13.8. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet.
A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
13.9. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám bevételbõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhetnek. Támogatott mûsorszám
mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottságának
tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
13.10. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik.
Az üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.11. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét csökkentse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.12. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ megszólítást.
13.13. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.14. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket és ne utaljon saját anyagi helyzetére.
13.15. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét.
14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó
témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.
14.2. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal elismeri, és a nézõ tudomására hozza. A mûsorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem él.
14.3. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez
hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
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14.4. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltató tiszteletben tartja, de a
hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.5. A mûsorszolgáltató tiszteletben tartja az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.
14.6. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltató ügyel arra, hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következményre a nézõk
figyelmét fel kell hívni.
14.7. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre nézve sértõ.
14.8. A mûsorszolgáltató – indokolt kritika kivételével – nem nyilvánít véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek
körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza meg.
14.9. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ.
14.10. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az
esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.11. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével és az adatok manipulálása nélkül szabad, eltérõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.
15. A Szabályzat rendelkezései a közmûsor-szolgáltató megrendelései, illetve a külsõ munkatársai jogosulatlan elõnyszerzése megakadályozásáról
15.1 A közmûsor-szolgáltató a mûsorszámok gyártására vonatkozó megrendeléseinél fokozottan figyelemmel kell
legyen a mûsorszolgáltató alkalmazottainak az érdekeire! Ezért a mûsorszolgáltató az alkalmazottjának, annak közvetlen hozzátartozójának, illetve ezek tulajdonában mûködõ vállalkozásoknak mûsorkészítésre irányuló megbízást nem ad.
16. Panaszok elintézése
16.1. A panaszügyek elintézési rendjérõl külön panaszkezelési szabályzat rendelkezik.
16.2. Helyreigazításra az ügyben érintett kérése, a Médiatanács Panaszbizottságának állásfoglalása, a Médiatanács
határozata vagy jogerõs bírósági ítélet alapján kerülhet sor.
16.3. Az esetlegesen felmerülõ helyreigazítási igények teljesítésérõl a fõszerkesztõ dönt. Eljárása során különleges
figyelemmel köteles a vitatott mûsorszámban foglaltak valóságtartalmát sokoldalúan ellenõrizni, illetve a kért – és jogos – helyreigazítást, illetve az esetleges kiegyensúlyozatlanság korrigálását megvalósító mûsorszámot az eredeti közléssel azonos mûsoridõben a lehetõ legrövidebb idõn belül közzétenni. A helyreigazításnak lehetõleg ugyanazon mûsorban, a sérelmes közléssel azonos napszakban kell elhangzania.
16.4. A helyreigazításhoz annak hitelét rontó megjegyzést vagy kommentárt fûzni tilos.
17. Egyéb szabályok
17.1. A Rádió együttmûködésre törekszik az önkormányzatokkal, egyéb szervekkel a mûsorszámok arányossága és
tartalmi sokszínûsége érdekében. A jogszabályban elõírt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése mellett segítséget
nyújt a nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.
17.2. A rádió rendszeres kapcsolatot tart a hallgatókkal. A mûsorszámokat a helyi sajtóban elõre közli. A mûsorral
kapcsolatos észrevételekre érdemben válaszol, és törekszik az esetleg elkövetett hibák sürgõs orvoslására. A mûsorváltoztatás jogát fenntartja.
17.3. A hallgatókat elõzetesen tájékoztatni kell a mûsorok vételi lehetõségeit befolyásoló karbantartási munkákról
vagy mûszaki változásokról. Mûszaki hiba vagy hosszabb adáskimaradás esetén a vételkörzetben a hallgatókat mielõbb
és minden lehetséges módon tájékoztatni kell a hiba okáról és a hibaelhárítás várható idõpontjáról.
18. Mûsorstruktúra
18.1. Az Extrém Business Kft. a Médiatanács 352/2010. (X. 27.) számú határozat alapján kötött mûsorszolgáltatási
szerzõdésben foglaltak szerint szolgáltat mûsort.

Dr. Andrássy György s. k.,
fõosztályvezetõ
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
fõiskolai tanári álláshelyek betöltésére
A fõiskolai tanári kinevezések 2011. szeptember 1-jei hatállyal történnek.
A fõiskolai tanári álláshely betöltésének általános követelményei:
Pályázatot nyújthatnak be mindazok, akik megfelelnek a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (Ftv.) a
fõiskolai tanárok részére megfogalmazott feltételeknek, valamint az egyetemi SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrendszerben foglalt általános és részletes elõírásoknak.
ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR
Szociálpedagógiai Tanszék
A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– szociológiai, szociálpolitikai témájú tárgyak vezetése, jegyzetírás,
– MTA kutatóintézeti kapcsolattartás, regionális hatókörû kutatási team szervezése, vezetése,
– szociológiai, társadalompolitikai kutatások vezetése,
– tudományos, K + F tevékenység irányítása, pályázati koordináció, akkreditációs munkák,
– doktorandusz hallgatók irányítása, részvétel doktori iskolák mûködésében.
A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának
vezetésére,
– legalább 10 éves felsõoktatási vagy szakmai pályafutás, melybõl legalább 5 év oktatói-kutatói munka,
– szakterületének, elõadói témáinak nemzetközi szakmai gyakorlatot is magába foglaló, széles körû és mélyreható ismerete, ennek publikációkkal, tanulmányokkal történõ igazolása,
– alkalmas a hallgatók, doktori képzésben részt vevõk, továbbá beosztott hallgatók és kutatók szakmai, tudományos
munkájának irányítására,
– kiemelkedõ színvonalú elõadói felkészültség és eredményes tudományos kutatói tevékenység,
– a tudományos vezetésre való alkalmasság, amelynek megítélésénél pozitívum, ha a jelölt valóban vezetett, patronált
másokat tudományos-oktató munkája során, vagy a gyakorlatban több évig vezetõ beosztásban dolgozott,
– elõadói nyelvismeret valamely világnyelven, legalább egy világnyelvbõl állami középfokú „C” típusú vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsga,
– önálló tananyag-készítésre, tananyagkészítés koordinálására való képesség (saját tananyagok, tankönyvek, publikációk),
– elõnyt jelent jelentõs oktatásfejlesztési tevékenység (új szakok, modulok, szakirányok stb. elõkészítésének és bevezetésének irányítása vagy abban aktív, meghatározó részvétel),
– elismert szakmai, közéleti tevékenység (szakmai testületekben, bizottságokban végzett munka),
– szakterületén sikeres munka, új eljárások, innovációk kimunkálása.
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET
A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– az intézet által meghirdetett, turizmusfejlesztés és gazdaságtan témakörökhöz kapcsolódó tárgyak legalább egyikének
oktatása, szemináriumok tartása, vizsgáztatás,
– turizmusfejlesztés és gazdaságtan témaköreihez kapcsolódó tananyagfejlesztés, jegyzetek, oktatási anyagok készítése, magas szintû oktatómunka végzése,
– az intézet hazai és nemzetközi szakmai mûhelyekkel fennálló oktatási kapcsolatainak ápolása,
– aktív részvétel a kari kutatási programokban,
– a turizmusfejlesztés és gazdaságtan kutatási profiljában TDK-tevékenység segítése,
– a turizmusfejlesztés és gazdaságtan tárgyakhoz kapcsolódó szak- és diplomadolgozatok konzultációja,
– hazai és nemzetközi, magyar és idegen nyelvû elõadói és publikációs tevékenység végzése, a nemzetközi kapcsolatrendszer ápolása, fejlesztése.

3. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

127

A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– a miniszterelnök által fõiskolai tanárrá történt kinevezés megléte,
– egy világnyelvbõl „C” típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga, idegen nyelven történõ elõadói
képesség,
– legalább 10 éves hazai és nemzetközi szakmai-felsõoktatási gyakorlat,
– nemzetközi szakmai tapasztalatok,
– a pályázott szakterületen bizonyított hazai és nemzetközi publikációs tevékenység, illetve tudományos elismertség,
– elõnyt jelent a habilitációs oklevél megléte.
PEDAGÓGIAI KAR
NEVELÉS- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz az intézet oktatási, tudományos tevékenységének szervezése és irányítása,
órák tartása, kapcsolattartás országos és regionális társadalomtudományi kutatásokat végzõ intézményekkel.
A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– valamely világnyelvbõl középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga,
– oktatási, kutatási tapasztalat filozófia vagy társadalomtudományi területen,
– legalább 5 éves felsõoktatási tapasztalat,
– elõnyt jelent a kutatói tapasztalat.
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR
Mûszaki Alaptárgyi Tanszék
A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– a tanszék által meghirdetett Építõanyagok I., II., III. tantárgyak oktatása, elõadások tartása,
– tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése,
– elõadások rendszeres tartása, szükség szerint gyakorlatok vezetése, részvétel a posztgraduális képzésben, rendszeres
vizsgáztatás,
– idegen nyelvû elõadások tartása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, az oktatói utánpótlás nevelése,
– tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítõ hallgatók munkájának irányítása,
– tevékeny részvétel az egyetemi, kari, országos és nemzetközi szakmai-közéletben,
– önálló tudományos munka végzése, rendszeres hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység folytatása,
törekvés tudományos mûhely kialakítására,
– rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó termelési gyakorlattal, az új kutatási eredmények gyakorlati
alkalmazásának elõsegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése,
– elõadások tartásával aktív részvétel hazai és külföldi szakmai tanácskozásokon, konferenciákon.
A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– egyetemi, okleveles gépészmérnöki végzettség,
– PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább nyolcéves szakmai gyakorlat, amelybõl legalább öt év oktatói-kutatói munka,
– a jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismerete és ennek egyetemi szinten
történõ elõadására való képesség, amelyet a jelölt az érintett karon nyilvánosan meghirdetett, bírálóbizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvû elõadáson bizonyít (habilitált jelöltnél ettõl el kell tekinteni),
– önállóan vagy társszerzõvel megírt, tudományos tevékenységét dokumentáló hazai és külföldi publikációk,
– tudományos konferencián tartott elõadások,
– a jelölt képes legyen idegen nyelven elõadást tartani,
– elõnyt jelent a karon végzett többéves oktatói munka,
– habilitáció megléte,
– külföldön folytatott szakirányú tanulmányok.
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Mûszaki Alaptárgyi Tanszék
A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– a tanszéken belül Geodézia és Térinformatika Szakcsoport által meghirdetett tantárgyak oktatása, elõadások tartása,
– tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése,
– elõadások rendszeres tartása, szükség szerint gyakorlatok vezetése, részvétel a posztgraduális képzésben, rendszeres
vizsgáztatás,
– idegen nyelvû elõadások tartása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, az oktatói utánpótlás nevelése,
– tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítõ hallgatók munkájának irányítása,
– tevékeny részvétel az egyetemi, kari közéletben,
– országos és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése,
– önálló tudományos munka végzése, rendszeres hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység folytatása,
törekvés tudományos mûhely kialakítására,
– rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó termelési gyakorlattal, az új kutatási eredmények gyakorlati
alkalmazásának elõsegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése,
– elõadások tartásával aktív részvétel hazai és külföldi szakmai tanácskozásokon, konferenciákon.
A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– egyetemi, földmérõ mérnöki szakon szerzett, okleveles építõmérnöki tevékenység,
– PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább nyolcéves szakmai gyakorlat, amelybõl legalább öt év oktatói-kutatói munka,
– a jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismerete és ennek egyetemi szinten
történõ elõadására való képesség, amelyet a jelölt az érintett karon nyilvánosan meghirdetett, bírálóbizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvû elõadáson bizonyít (habilitált jelöltnél ettõl el kell tekinteni),
– önállóan vagy társszerzõvel megírt, tudományos tevékenységet dokumentáló hazai és külföldi publikációk,
– tudományos konferenciákon tartott elõadások,
– a jelölt képes legyen idegen nyelven elõadást tartani,
– elõnyt jelent a karon végzett többéves oktatói munka,
– habilitáció megléte.
A fõiskolai tanári pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakmai elismerést és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– az oktató, kutató munkára vonatkozó jövõbeni terveket,
– tudományos konferenciákon megtartott és dokumentált elõadások jegyzékét,
– publikációs és hivatkozási jegyzéket,
– a hazai és külföldi ajánlásokat,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem Emberi Erõforrás Központjában beszerezhetõ személyi és a tudományos tevékenység nyilvántartásához
szükséges adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
A pályázatok a KSZK honlapján 2011. február 1-jén jelennek meg, ez tekintendõ elsõdleges közzétételnek.
A pályázatokat 2011. március 3-áig, az egyetem rektorának címezve (2100 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.) kell benyújtani
postai úton, 5 példányban.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást dr. Pálinkás Istvánné személyzeti osztályvezetõ ad [telefon:
(28) 522-002].

Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõ álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv
1

Meghirdetett mukahely
2

Budapest Fõváros
II. Ker. Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1227 Budapest, Pf. 21

Szemlõhegy Utcai Óvoda
1025 Budapest,
Szemlõhegy u. 27/B
Óvodavezetõ

Budapest Fõváros
XIV. Ker. Zugló
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: (1) 872-9203

Herminka Óvoda
1143 Budapest,
Ida u. 6.
Erzsébet királyné útja 17.
Tel.: (1) 273-0429
Óvodavezetõ

Képesítési és egyéb feltételek
3

Szakirányú fõiskolai v.,
5 év szgy., közoktatási
intézményben szerzett
vezetõi, ill. vezetõhelyettesi
gyakorlat, szakvizsga.
Felsõfokú óvodapedagógusi
v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év
óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás
2016. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony
kezdete 2011. aug. 1.
óvodapedagógusi munkakörben.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.

130

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

Tücsöktanya Óvoda
1147 Budapest,
Ilosvai tér 21.
Tel.: (1) 460-0284
Óvodavezetõ
Rózsavár Óvoda
1141 Budapest,
Rózsavölgyi tér 4.
Tel.: (1) 363-2635
Óvodavezetõ
Örökzöld Óvoda
1142 Budapest,
Ungvár u. 24/A.
Tel.: (1) 467-0922
Óvodavezetõ
Napsugár Óvoda
1144 Budapest,
Ond vezér sétány 9–11.
Tel.: (1) 363-5885
Óvodavezetõ

Cegléd Város
Önkormányzata
2700 Cegléd,
Kossuth tér 1.
Tel.: (53) 511-406

Ady Endre Utcai Óvoda
2700 Cegléd,
Ady Endre u. 3–5.
Óvodavezetõ
Kõrösi Úti Óvoda
2700 Cegléd,
Kõrösi út 6–8.
Óvodavezetõ
Köztársaság Utcai Óvoda
2700 Cegléd,
Köztársaság u. 18.
Óvodavezetõ
Pesti Úti Óvoda
2700 Cegléd,
Pesti út 10.
Óvodavezetõ

3
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Pbhi: a KSZK honlapján
történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.

Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b., 5 év szgy.
igazolása, szakmai ön., az
óvoda elfogadott nevelési
programját alapul vevõ vpr.,
nyilatkozat arról, hogy
a vezetõi megbízás elnyerése
esetén, a pályázóval szemben
a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot a pályázott
intézmény feltüntetésével,
személyesen (ügyfélszolgálati
irodán keresztül), vagy postai
úton, „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Budapest-Zugló
Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Mûvelõdési
Osztály
f.: telefonon
Szakirányú felsõfokú v., ÁEI: 2011. aug. 1.
pedagógus szakvizsga, A megbízás 5 évre szól.
5 év szgy.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl
számított 30. nap.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló om.,
b., adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Polgármesteri Hivatal
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. jan. 15.
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Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv
1

Meghirdetett mukahely
2

Képesítési és egyéb feltételek
3

Eötvös József Fõiskola
6500 Baja,
Szegedi u. 2.

Gyakorló Általános Iskola
6500 Baja,
Bezerédj u. 15.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Szakiránynak megfelelõ
egyetemi szintû v.,
pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
v. és szakképzettség [Kt.
17. § (1)–(2)],
Lf.: az intézmény
pedagógus szakvizsga,
szakszerû és törvényes
vagy pedagógus
mûködtetése,
szakvizsgával
nevelõ-oktató munka
egyenértékû,
tervezése, szervezése,
jogszabályban
irányítása, értékelése,
meghatározott v. és
ellenõrzése, nevelõtestület szakképzettség,
jogkörébe tartozó döntések vagyonnyilatkozat-tételi
elõkészítése, végrehajtásuk eljárás lefolytatása,
szakszerû megszervezése, büntetlen elõélet.
ellenõrzése.
Elõny: az intézetben
fennálló határozatlan
idejû, pedagógus
munkakörre szóló
kinevezés, felhasználói
szintû számítógépes
ismeretek, középfokú
nyelvvizsga,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, tanítói és
tanári v.

Budapest Fõváros
II. Ker. Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1227 Budapest,
Pf.: 21

Pitypang Utcai
Általános Iskola
1025 Budapest,
Pitypang u. 17.
Igazgató
Remetekertvárosi
Általános Iskola
1028 Budapest,
Máriaremetei út 71.
Igazgató
Törökvész Úti
Általános Iskola
1025 Budapest,
Törökvész út 67.
Igazgató

Szakirányú fõiskolai v.,
5 év szgy., közoktatási
intézményben szerzett
vezetõi, ill.
vezetõhelyettesi
gyakorlat, szakvizsga.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2011. ápr. 1.
Pehi: 2011. máj. 31.
Juttatás: ill. Kjt., valamint
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
iskolai végzettséget,
szakképzettséget tanúsító
om.,
nyelvvizsga-bizonyítványok
másolata, jelenlegi
munkahely, beosztás, b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 4 példányban,
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
PF 2144-1/2010., valamint a
munkakör megnevezését:
általános iskola igazgató.
Pc.: Eötvös József Fõiskola
Prof. Dr. Majdán János rektor.
ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 60. nap.
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II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium
1027 Budapest,
Keleti K. u. 37.
Igazgató

Budapest Fõváros
XIII. Ker. Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1139 Budapest,
Béke tér 1.
Tel.: (1) 452-4100,
(1) 452-4300

Budapest Fõváros
XIV. Ker. Zugló
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: (1) 872-9203

Szakirányú egyetemi v.,
5 év szgy., közoktatási
intézményben szerzett
vezetõi, ill.
vezetõhelyettesi
gyakorlat, szakvizsga
Németh László Gimnázium Egyetemen szerzett
(Kassák Lajos Tagiskola) tanári v., pedagógus
1131 Budapest,
szakvizsga, legalább
Nõvér u. 15–17.
10 év középiskolában
Igazgató
szerzett szgy., vgy.,
vagyonnyilatkozattételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

Munkácsy Mihály
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
1142 Budapest,
Csáktornya park 1.
Tel.: (1) 467-0916
Igazgató
Hunyadi János Általános
Iskola
1148 Budapest,
Pákozdi tér 12.
Tel.: (1) 220-7994
Igazgató
Városligeti Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola 1146
Budapest,
Hermina út 9–15.
Tel.: (1) 363-4504
Igazgató
Móra Ferenc
Általános Iskola
1144 Budapest,
Újváros park 2.

Fõiskolán, egyetemen
szerzett pedagógus v. és
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2011. május.
Juttatás: vp.: 300%.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel.
Pc.: Budapest Fõváros
XIII. Ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési, Ifjúsági
és Sport Osztály
Tel.: (1) 452-4118
ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony
kezdete 2011. aug. 1.
pedagógusi munkakörben.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési
határidõ lejártától számított
30. napot követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b., 5 év szgy.
igazolása, szakmai ön.,
az iskola elfogadott
pedagógiai programját
alapul vevõ vpr., nyilatkozat
arról, hogy a vezetõi megbízás
elnyerése esetén a pályázóval
szemben a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség
nem áll fenn, adatvédelmi
nyilatkozat.
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Tel.: (1) 220-4874
Igazgató

A pályázatot a pályázott
intézmény feltüntetésével,
személyesen (ügyfélszolgálati
Egyetemi szintû
irodán keresztül), vagy postai
Szent István Király
szakirányú tanári v.
úton, „Intézményvezetõi
Zenemûvészeti
pályázat” megjelöléssel kell
Szakközépiskola Alapfokú és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga, benyújtani.
Mûvészetoktatási
legalább 5 év pedagógus Pc.: Budapest-Zugló
Intézmény
munkakörben szerzett
Polgármesteri Hivatal Oktatási
1145 Budapest,
szgy., büntetlen elõélet. és Mûvelõdési Osztály
Columbus u. 11.
f.: telefonon.
Tel.: (1) 467-0788
Igazgató
Cegléd Város Önkormányzata Várkonyi István
Szakirányú felsõfokú v., ÁEI: 2011. aug. 1.
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Általános Iskola és Óvoda pedagógus szakvizsga, A megbízás 5 évre szól.
Tel.: (53) 511-406
2700 Cegléd,
5 év szgy.
Pbhi: a KSZK honlapján
Széchenyi út 14/D
történõ közzétételtõl számított
Igazgató
30. nap.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló om.,
b., adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Polgármesteri Hivatal

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése
4401 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1.
Tel.: (42) 524-530
Fax: (42) 524-531

A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jan. 15.
Vikár Sándor Zeneiskola A Közokt.tv. 17. §
ÁEI: 2011. aug. 1.
Alapfokú Mûvészetoktatási (1) bekezdés
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
Intézmény
k) pontjában
5 évre szól.
4401 Nyíregyháza, Kürt
meghatározott felsõfokú Pbhi: 2011. ápr. 1.
u. 5–11.
iskolai v. és
Pehi: 2011. jún. 30.
Igazgató
szakképzettség, 5 év
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
szgy., pedagógus
megegyezéssel.
szakvizsga, sikeres
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázónak
Korm. rendelet 5. §
vagyonnyilatkozat-tételi (8) bekezdésében elõírt
kötelezettség.
mellékletek, iskolai
végzettséget igazoló hiteles
om., b., korábbi
munkaviszonyokra vonatkozó
igazolások, adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

***
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Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv
1

Budapest Fõváros
XIV. Ker. Zugló
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: (1) 872-9203

Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás
7030 Paks,
Dózsa Gy. u. 55–61.
Tel.: (75) 500-500
Fax: (75) 500-594

Meghirdetett mukahely
2

Zuglói Benedek Elek
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
1141 Budapest,
Álmos vezér útja 46.
Tel.: (1) 220-4841
Intézményvezetõ

Képesítési és egyéb feltételek
3

Felsõfokú
gyógypedagógiai tanári v.
és szakképzettség
(oligofrén pedagógiai
szak), pedagógus
szakvizsga, legalább
5 év gyógypedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.
Zuglói Logopédiai Intézet A Logopédiai Intézetben
1144 Budapest,
pedagógus munkakör
Ond vezér sétány 9–11.
betöltésére jogosító
Tel.: (1) 468-3944
felsõfokú iskolai v.
Intézményvezetõ
és szakképzettség
(logopédus szakképesítés),
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év
szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony
kezdete 2011. aug. 1.,
pedagógusi munkakörben.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b., 5 év szgy.
igazolása, szakmai ön., az
intézmény elfogadott
pedagógiai programját alapul
vevõ vpr., nyilatkozat arról,
hogy a vezetõi megbízás
elnyerése esetén, a pályázóval
szemben a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot a pályázott
intézmény feltüntetésével,
személyesen (ügyfélszolgálati
irodán keresztül), vagy postai
úton, „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Budapest-Zugló
Polgármesteri Hivatal Oktatási
és Mûvelõdési Osztály
f.: telefonon.
Paks Kistérségi
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM ÁEI: 2011. ápr. 15.
rendelet 3. sz.
A megbízás 2016. ápr. 14-ig szól.
Alapszolgáltatási
Pbhi: 2011. febr. 28-án
mellékletében és a
Központ
12. óráig.
Intézményvezetõ
15/1998. (IV. 30.)
NM. rendelet
Pehi: 2011. ápr. 15-ig
2. sz. mellékletében
a társulási tanács bírálja el.
Az intézmény
alaptevékenysége:
meghatározott felsõfokú
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szociális és gyermekjóléti szociális alapvégzettség; a valamint az e törvénynek
a szociális, valamint a
alapellátások.
257/2000. (XII. 26.)
gyermekjóléti és
Az intézmény
Korm. rendelet
3. § (3) bek. alapján:
gyermekvédelmi ágazatban
alaptevékenysége:
történõ végrehajtásáról szóló
szociális és gyermekjóléti legalább 5 év felsõfokú
257/2000. (XII. 26.) Korm.
alapellátások.
végzettséget vagy
felsõfokú szakmai
rendelet alapján történik.
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Az állás a Kjt. 23. §
(1) bekezdése,
valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi
ágazatban történõ
végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. §
(2) bek. c) pontja alapján
vezetõ állásnak minõsül,
így feltétele, hogy a
közalkalmazott a
kinevezése szerinti
munkaköre (mely
szakdolgozói kinevezés)
mellett látja el a vezetõi
beosztásból eredõ
feladatait.

3

4

képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy., az
intézményben fennálló
határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg a
vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú
végzettségû vagy
felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ
munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
kinevezés; szociális
szakvizsga; megbízás
esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettség.

A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
végzettséget, szakképzettséget
igazoló hiteles om., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, a
pályázó nyilatkozata arról, mely
szerint a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
„Paks Kistérségi
Alapszolgáltatási Központ
vezetõ” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás
f.: Vargáné Lengyel Csilla a
Kistérségi Osztály vezetõje
Tel.: (75) 500-592
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. dec. 6.

Felsõfoktatásban szerzett
pénzügyi-számviteli v. és
mérlegképes könyvelõi v.,
vagy a felsõoktatásban
szerzett egyéb
végzettséggel és emellett
legalább államháztartási
mérlegképes könyvelõi
képesítéssel rendelkezik,
továbbá szerepel a
számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény
151. § (3) bekezdés
szerinti nyilvántartásban
és rendelkezik a
könyvviteli szolgáltatás
körébe tartozó feladatok
ellátására jogosító
engedéllyel, vagy
rendelkezik legalább
5 év gazdaságvezetõi
gyakorlattal és a megfelelõ
végzettség vagy képesítés
megszerzéséhez a
tanulmányait már
megkezdte;

A vezetõi megbízás idõtartama:
határozatlan (a közalkalmazotti
kinevezésben
próbaidõ 3 hónap).
Pbhi: 2011. ápr. 29-én
12 óráig.
Pehi: 2011. máj. 15-ig
az intézmény vezetõje
bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint az e törvénynek a
szociális, valamint a
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet alapján történik.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
végzettséget, szakképzettséget
igazoló hiteles om.,
az intézmény gazdasági
vezetésére vonatkozó gazdasági
elképzelést, a pályázó
nyilatkozata arról, mely szerint
a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról

Lf.: gyermekjóléti
szolgáltatás, helyettes
szülõi hálózat,
családsegítés, házi
segítségnyújtás,
étkeztetés, idõsek nappali
ellátása gazdasági
szervezése, irányítása.
Paks Kistérségi
Alapszolgáltatási
Központ
Gazdasági vezetõ
Az intézmény
alaptevékenysége:
szociális és gyermekjóléti
alapellátások.
Az állás a Kjt. 23. §
(1) bekezdése, valamint a
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
ágazatban történõ
végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. §
(2) bek. c) pontja alapján
vezetõ állásnak minõsül,
így feltétele, hogy a
közalkalmazott a
kinevezése szerinti
munkaköre (mely
szakdolgozói kinevezés)
mellett látja el a vezetõi
beosztásból eredõ
feladatait.
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Lf.: gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülõi
hálózat, családsegítés,
házi segítségnyújtás, étkeztetés, idõsek nappali
ellátása gazdasági szervezése, irányítása.

az intézményben fennálló
határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg a
vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú
végzettségû vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ
munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
kinevezés; szociális
szakvizsga; megbízás
esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettség.
Elõny: költségvetési
gazdálkodásban szerzett
gyakorlat.

szóló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
„Paks Kistérségi
Alapszolgáltatási Központ
gazdasági vezetõ” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás
f.: Vargáné Lengyel Csilla, a
Kistérségi Osztály vezetõje
Tel.: (75) 500-592
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2010. dec. 6.

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv
1

Meghirdetett mukahely
2

Képesítési és egyéb feltételek
3

Juttatások (Ft) illetmény, pótlék, egyéb
4

Csontváry Kosztka Tivadar
Általános Iskola
1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.
Tel.: (1) 291-8803
E-mail:
csontisk@freemail.hu

Angol szakos tanár
(határozott idõre,
részmunkaidõ: heti 12 óra)

Elõny: magyar szak.

ÁEI: 2011. jan. 17.
A megbízás 2011. jún. 30-ig
szól.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

Bocskai István
Általános Iskola
és Városi Sportiskola
4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 11.
Tel.: (52) 229-164
Fax: (52) 561-429
Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi Gimnázium,
Szakközépiskola
és Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Tel.: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187
E-mail: info@gblsz.hu
Ádám Jenõ
Zeneiskola
Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
8960 Lenti,
Templom tér 11.
Tel./fax: (92) 351-176

Pedagógus
(határozott idõre)

Fõiskolai v.,
általános tanító szak.

Számítástechnika vagy
informatika szakos tanár

Egyetemi v. Elõny: két
szak kombinációja.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 2011. nov. 30-ig
szól.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc.: Kiss Antal igazgató
ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc.: Deme Edina igazgató

Közgazdásztanár turizmusvendéglátás vagy
kereskedelem-marketing
szakirány

Zongoratanár (teljes állás)
Zongoratanár (óraadó)
Rézfúvós tanár
(részmunkaidõ)
Gitártanár (óraadó)

Zenemûvészeti fõiskolán ÁEI: 2011. szept. 1.
szerzett szakirányú v.
Pbhi: 2011. márc. 31.
Pehi: 2011. máj. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., b.
Pc.: Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
Tel.: 06 (30) 348-5814

Bizonyítványok érvénytelenítése
A Pallas 70 Oktatási Kft. az alábbi OKJ-s bizonyítványt letiltja: sorozatjele, sorszáma: PT A 134289, Abonyi Beatrix
nevére kiállított Anyagbeszerzõ bizonyítvány.
Indok: A hallgató kérésére másodlatot állítunk ki, mert elvesztette bizonyítványát.
Budapest, 2010. december 2.
Machnicz Endre s. k.,
igazgató

***
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A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola (8000 Székesfehérvár, Fürdõ sor 5.) az alábbiakban közzéteszi a megsemmisített, érvénytelenített bizonyítvány, tanúsítvány listáját.
Rontott bizonyítvány
Bizonyítvány raktári száma

Bizonyítvány sorszáma

Megsemmisítés dátuma

A.Tü.500

P44 F 074716

2010. november 26.

Tanúsítvány raktári száma

Tanúsítvány sorszáma

Megsemmisítés dátuma

A.Tü.500/TAN.r.sz.

P45 E002276

2010. november 26.

Rontott tanúsítvány

Székesfehérvár, 2010. november 29.

Szûcs Sándor s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázatok
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
a MÉRNÖKI KAR
KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi tanári munkakör betöltésére
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Környezetmérnöki Intézetben folyó környezetvédelmi technológiák továbbfejlesztéséhez, illetve új eljárások kidolgozásához szükséges alapkutatások magas szintû mûvelése, különös tekintettel a
felületek, határfelületek és kompozitok komplex megközelítésû, nagymûszeres analízisére. Az elkövetkezendõ 3 évben
alakítsa ki az ehhez szükséges megfelelõ színvonalú infrastrukturális és szellemi hátteret.
Oktatási feladata a képzés teljes vertikumában az alábbi területekhez kapcsolódik:
– a talaj, mint környezeti elem védelme, a talajban végbemenõ fizikai-kémiai folyamatok,
– a talajt és a talajvizet ért károsodások megszüntetésére irányuló technológiai és biztonságtechnikai megoldások.
Feladata továbbá a tananyag folyamatos fejlesztése, különös tekintettel a kárelhárítási technológiákra és a technológiákhoz kapcsolódó kockázatkezelési stratégiák és minõségtervek oktatására.
A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, az oktatandó tudományterületen rendelkezzen habilitációval és az MTA Doktora címmel (vagy a cím megszerzésére irányuló cselekményt kezdje meg, legyen túl a sikeres
habitusvizsgálaton). A pályázó rendelkezzék továbbá legalább 10 éves oktatási, tudományos munkássággal; tudományterülettõl függõen nemzetközi és/vagy hazai tudományos elismertséggel, amellyel támogatja, illetve kiegészíti az intézet
jelenlegi kutatásait. Rendelkezzék emellett szakterülete magas szintû, átfogó ismeretével, széles körû ipari és nemzetközi kapcsolatokkal, továbbá kapcsolatépítõ és -fejlesztõ képességekkel. A fentieken túl végezzen iskolateremtõ, kutatás-szervezõ, pályázati és forrásteremtõ tevékenységet.
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A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
(http://www.kszk.gov.hu) történõ megjelentetéstõl számított 40 napon belül kell benyújtani.
A pályázatok elbírálására legkésõbb 2011. augusztus 31-ig kerül sor, az álláshely 2011. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további tájékoztatás a Humánerõforrás-gazdálkodási igazgatóságon szerezhetõk be. [8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236]

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári munkakör betöltésére
A kinevezendõ fõfoglalkozású fõiskolai tanár feladatai:
– gyakorlatok, szemináriumok, elõadások tartása, vizsgáztatás,
– tanulmányi segédletek, jegyzetek írása, lektorálása,
– részvétel a tananyagok, oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok aktualizálásában, tantárgyfelelõsi feladatok ellátásában,
– részvétel a hallgatók egyéni tantárgyi-, TDK- és diplomamunkájának konzultálásában, irányításában,
– részvétel a fõiskolai, kari közéletben, munkában,
– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon elõadások tartása,
– folyamatosan önálló kutatások végzése, azok eredményeinek publikálása hazai és nemzetközi kiadványokban.

A pályázóval szembeni követelmények:
– legalább 10 év igazolt szakmai (oktatói) gyakorlat számvitel, ellenõrzés területén,
– a docensi munkakörbe történõ kinevezéstõl számított legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– felsõfokú számviteli szakképesítés,
– gazdálkodástudomány területen szerzett tudományos fokozat,
– legalább egy világnyelv felsõfokú ismerete,
– színvonalas publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven,
– többéves felsõoktatásban szerzett felsõbb vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, publikációs tevékenységének ismertetését,
– kitöltött személyi adatlapot,
– egyetemi oklevél másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
A kinevezésre 2011. szeptember 1-jétõl kerül sor.
Bérezés: Kjt. szerint.
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A pályázatokat az intézmény rektorának címezve, a Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Irodájába (4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/b) kérem megküldeni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján való közzétételt követõ 30 napon belül.

Nyíregyháza, 2010. december 16.

Prof. Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

***

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

ÁEI: 2011. ápr. 1.
A megbízás
2016. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2011. febr. 18.
Pehi: 2011. márc. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
b., om.,
korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolások,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Besnyõ Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
A KSZK honlapján
történõ közzététel
idõpontja:
2011. jan. 17.
ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás
2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a megjelenéstõl
számított 90 nap.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szükséges szolgálati idõ
beszámítását tartalmazó
hiteles munkáltatói
igazolás.
A pályázatot papíralapon
és CD-n vagy
floppylemezen is
be kell benyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros,
XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Humánszolgálati
Igazgatóság
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.

Besnyõ Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2456 Besnyõ,
Fõ u. 35.
Tel./fax: (25) 233-096,
(25) 233-401

Arany János
Általános
Iskola
2456 Besnyõ,
Iskolaköz 1.
Igazgató

Fõiskolai v., szakirányú
pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v.,
pedagógus szakvizsga, a
szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett
5 év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet.

Budapest Fõváros
XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39-41.

Gazdagrét – Csíkihegyek
Általános Iskola
1118 Budapest,
Csíkihegyek u. 13–15.
Igazgató

Egyetemi vagy fõiskolai
szintû v. és
szakképzettség,
legalább 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga.

Weiner Leó Zeneiskola
és Zenemûvészeti
Szakközépiskola
1112 Budapest,
Neszmélyi út 30.
Igazgató

Egyetemi szintû v.
és szakképzettség, legalább 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga.
Elõny: Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetemi
vagy azzal egyenértékû v.
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VM Kelet-Magyarországi
Agrár-szakképzõ Központ,
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
6440 Jánoshalma,
Béke tér 13.
Tel.: (77) 401-028
Fax: (77) 401-746

2

VM ASzK, Szakképzõ
Iskola – Mátra Erdészeti,
Mezõgazdasági
és Vadgazdálkodási
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
3232 Mátrafüred,
Erdész u. 11.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

3

Egyetemi szintû
agrármérnök-tanári v. és az
iskolában folyó képzések
irányának megfelelõ
szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, vagy a
szakképzettséghez
kapcsolódó szakterületen
szerzett tudományos
fokozat, vagy a
szakképzettséghez
kapcsolódó szakterületen
szerzett doktori
Lf.: az intézmény alapító
cselekmény alapján
okiratában meghatározott
szerzett doktori cím, illetve
széles körû
a Közokt.tv. 128. §-ának és
szakmai-agrárgazdasági,
(9) bekezdésében
pedagógiai munka
meghatározottak,
irányítása, amely magában
oktatásban eltöltött
foglalja a mezõgazdasági
legalább 10 év pedagógus
(pl. kertészeti,
munkakörben szerzett
növénytermesztési,
szgy., többéves vgy.,
állattenyésztési,
nevelési-oktatási
erdészeti), a mûszaki
intézményben pedagógus
képzés,
munkakörben fennálló,
a pedagógusképzés, a
határozatlan idõre szóló
felnõtt- és továbbképzés,
alkalmazás, illetve a
a gazdálkodás
kinevezéssel egyidejûleg
(tangazdaság,
közalkalmazotti
tanmûhelyek
jogviszonyhoz szükséges
üzemeltetése), a
feltételek megléte, magyar
szaktanácsadás feladatait,
állampolgárság, vagy
ezért a szakterületek
külön jogszabály szerint
elõzetes, részletes
jog a szabad mozgáshoz és
ismerete szükséges a
tartózkodáshoz, illetve
megbízáshoz.
bevándorlási vagy
letelepedési engedély,
büntetlen elõélet.
Elõny:
idegennyelv-ismeret,
alapfokú számítógépes
ismeret, a fenntartó
költségvetési és pénzügyi
rendszerében való
jártasság, szakmai (agrár),
társadalmi és egyéb
szervezetben való aktív
részvétel, szakmérnöki v.
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ÁEI: 2011. márc. 21.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. febr. 2.
Pehi: 2011. márc. 19.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõre
benyújtott pályázatok
elbírálása a beadási
határidõtõl számított
45 napon belül történik
a jogszabályokban
meghatározott vélemények
figyelembevételével.
Az igazgatótanács a
pályázókat személyesen
meghallgatja, ezt követõen
– a vidékfejlesztési
miniszter elõzetesen kért
egyetértésével – dönt.
A döntésrõl a pályázók
írásban kapnak értesítést.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön., az eddigi
munkahelyek, munkakörök
feltüntetésével,
a szakmai munka
részletes ismertetésével,
az egyetemi és egyéb
végzettséget igazoló om.,
vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
b., orvosi igazolás,
amellyel a pályázó a
magasabb vezetõi beosztás
ellátására alkalmas
egészségügyi állapotát
igazolja, nyilatkozat,
melyben vállalja a pályázó,
hogy igazgatói megbízása
esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárást lefolytatja.
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A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
23., valamint a munkakör
megnevezését: igazgató.
Pc.: VM
Kelet-Magyarországi
Agrár-szakképzõ Központ,
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
f.: www.vm.gov.hu
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3. szám

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

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

Magyar Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Szociális Közlöny

Oktatási és Kulturális Közlöny
Gazdasági és Munkaügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny

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

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

216 600 Ft
285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

492 600 Ft
837 600 Ft

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

102 000 Ft
180 000 Ft
225 000 Ft

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

369 000 Ft
480 000 Ft
813 000 Ft

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

150 000 Ft
255 000 Ft
330 000 Ft

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

540 000 Ft
690 000 Ft
1 185 000 Ft

* A Magyar Közlöny elõfizetõk 25% kedvezményben részesülnek az MHJ DVD 2011-re vonatkozó elõfizetési árából.
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A Nemzeti Erõforrás Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
2011. évi éves elõfizetési díj: 38 304 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, egy példány ára 610 Ft áfával.
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