
JOGSZABÁLYOK

A Kormány 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és az ezzel

összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. Az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé -
get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

1.  §

Az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get
ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1.  §-a a kö -
vet ke zõ (2a) be kez dés sel egé szül ki:

„(2a) A mi nisz ter el nök ál ta lá nos he lyet te se a Kor mány
nem zet po li ti ká ért fe le lõs tag ja.”

2.  §

Az R. 2.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter (e fe je zet
al kal ma zá sá ban a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Kor mány

a) kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért,
b) köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li -

ti ká ért,
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c) e-köz igaz ga tá sért és
d) köz igaz ga tás-fej lesz té sért
fe le lõs tag ja.”

3.  §

(1) Az R. 7.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A mi nisz ter fe lel a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti -
ká ért és sze mély zet po li ti ká ért.”

 (2) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (2a) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2a) A mi nisz ter a köz igaz ga tás-fej lesz té sért  való fe le lõs -
sé ge kö ré ben fe lel a köz pon ti köz igaz ga tás fej lesz té sé ért.”

4.  §

Az R. 10.  § i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár a mi nisz ter el -
nö ki dön té sek kel kap cso la tos igaz ga tá si fel ada tok el lá tá -
sá ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben]

„i) gon dos ko dik a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és
a mi nisz ter el nök ál tal ado má nyoz ha tó ki tün te té sek kel és
egyéb el is me ré sek kel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról,”

5.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § A köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter (e fe je -

zet al kal ma zá sá ban a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Kor mány
a) igaz ság ügyért,
b) he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért,
c) köz igaz ga tás-szer ve zé sért,
d) köz igaz ga tás-fej lesz té sért,
e) köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért,
f) vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza bá lyo zá sért,
g) vá lasz tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí tá sá ért,
h) egyen lõ bá nás mód biz to sí tá sá ért és tár sa dal mi fel -

zár kó zá sért,
i) tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért,
j) tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért,
k) tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért,
l) mi nõ sí tett ada tok vé del mé nek szak mai fel ügye le té ért,
m) ál lam pol gár sá gi ügye kért,
n) anya köny vi ügye kért,
o) kár pót lá sért,
p) sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tá sért,
q) egy há zak kal  való kap cso lat tar tás ko or di ná ci ó já ért,
r) kor mány za ti tár sa dal mi kap cso la tok össze han go lá -

sá ért,

s) ki sebb ség po li ti ká ért és
t) ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já ért
fe le lõs tag ja.”

6.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § A Kor mány a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló

1993. évi LV. tör vény sze rin ti el já rá sok ban – a 40.  §
(4a) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rá sok ki vé te lé vel –
ál lam pol gár sá gi ügye kért fe le lõs mi nisz ter ként a mi nisz -
tert je lö li ki.”

7.  §

Az R. 24.  § e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[A mi nisz ter a köz igaz ga tás-szer ve zé sért és mû köd te té -

sé ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben:]
„e) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás jo gi

sza bá lyo zás ha tá lyo su lá sá nak vizs gá la tá ról,”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 25/A.  §-sal egé szül ki:
„25/A.  § A Kor mány a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tör -

vény es sé gi el len õr zé se szak mai irá nyí tá sá ra, va la mint
a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény 60/N.  §-a sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra
a mi nisz tert je lö li ki.”

9.  §

Az R. 33.  § g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter a tár sa dal mi
és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért  való fe le lõs sé ge kö ré -
ben:]

„g) gon dos ko dik a ci vil szek tor erõ sö dé sét elõ se gí tõ
szol gál ta tó és fej lesz tõ prog ra mok ki dol go zá sá ról, a ci vil
tár sa da lom mal  való pár be szé det biz to sí tó in for ma ti kai
rend sze rek ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl, va la mint
gon dos ko dik az ön kén tes ség gel kap cso la tos kor mány za ti
po li ti ka ki ala kí tá sá ról a ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz ter -
rel együtt mû köd ve,”

10.  §

Az R. 35.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„35.  § A mi nisz ter a mi nõ sí tett ada tok vé del mé nek

szak mai fel ügye le té ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti
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a mi nõ sí tett adat vé del mé re, a mi nõ sí tett adat vé del mé nek
ha tó sá gi fel ügye le té re, a mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé nek
ha tó sá gi en ge dé lye zé sé re és fel ügye le té re, va la mint
a nem ze ti ipar biz ton sá gi ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyo kat, to váb bá el lát ja – a Nem ze ti Biz -
ton sá gi Fel ügye let út ján – a mi nõ sí tett ada tok vé del mé nek
szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ, jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fel ada to kat.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 35/A.  §-sal egé szül ki:

„35/A.  § A mi nisz ter a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já -
ért  való fe le lõs sé gé vel össze füg gõ fel ada tai el lá tá sa so rán
együtt mû kö dik a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter rel.”

12.  §

Az R. 36.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé -
szül ki:

[A mi nisz ter irá nyít ja:]

„h) a We ker le Sán dor Alap ke ze lõt.”

13.  §

Az R. 37.  §-a a kö vet ke zõ v) pont tal egé szül ki:

[A bel ügy mi nisz ter (e fe je zet al kal ma zá sá ban a to váb bi -
ak ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„v) – a 40.  § (4a) be kez dé se sze rin ti el já rá sok ban – ál -
lam pol gár sá gi ügye kért”

[fe le lõs tag ja.]

14.  §

(1) Az R. 40.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A mi nisz ter irá nyít ja a Be ván dor lá si és Ál lam pol -
gár sá gi Hi va talt.”

(2) Az R. 40.  §-a a kö vet ke zõ (4a) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4a) A Kor mány ál lam pol gár sá gi ügye kért fe le lõs mi -
nisz ter ként a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi
LV. tör vény 4.  § (1), (2), (4)–(7) be kez dé sé vel össze füg gõ
ho no sí tá si el já rás ban, a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló
1993. évi LV. tör vény 5/A.  §-a sze rin ti el já rás ban, a ma -
gyar ál lam pol gár ság ról tör té nõ le mon dás sal kap cso la tos
el já rás ban, a ma gyar ál lam pol gár ság vissza vo ná sá val kap -
cso la tos el já rás ban és a ma gyar ál lam pol gár ság iga zo lá sá -
val kap cso la tos el já rás ban a mi nisz tert je lö li ki.”

15.  §

(1) Az R. 41.  § i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (e fe je zet al kal ma zá sá -
ban a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„i) az ok ta tá sért,”

[fe le lõs tag ja.]

(2) Az R. 41.  § m) és n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

[A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (e fe je zet al kal ma zá sá -
ban a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„m) a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért és

n) a kor mány za ti tu do mány po li ti ká ért”

[fe le lõs tag ja.]

16.  §

Az R. 44.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A mi nisz ter az egész ség ügyért  való fe le lõs sé ge kö -
ré ben fe lel az egész ség fej lesz té si és be teg ség meg elõ zé si
fel ada to kért.”

17.  §

Az R. 56.  § (1) be kez dés a) pont ja a kö vet ke zõ ar) al -
pont tal egé szül ki:

[A mi nisz ter az ok ta tá sért  való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) mû köd te ti]

„ar) a Nem ze ti Te het ség ügyi Ko or di ná ci ós Fó ru mot,”

18.  §

Az R. 62.  §-a a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:

[A mi nisz ter egyéb kor mány za ti fe le lõs sé ge kö ré ben]

„m) a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ irá nyí tá sa vo nat ko -
zá sá ban a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ ál tal bo nyo lí tott,
ha zai pá lyá za ti for rás ból fi nan szí ro zott ok ta tá si prog ra -
mok te kin te té ben a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter 
in téz ke dé sé hez kap cso ló dó egyet ér té si jo got gya ko rol.”

19.  §

Az R. 64.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 64.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti olim pi ai köz pon tok va gyon ke ze lé se te -
kin te té ben a sport igaz ga tá si szerv fel ada ta it a Nem ze ti
Sport köz pon tok lát ja el.”
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20.  §

Az R. a kö vet ke zõ 65/A.  §-sal egé szül ki:

„65/A.  § A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben fe lel kü lö nö sen
a fo gya té ko sok és meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé -
lyek esély egyen lõ sé gé nek, va la mint a nõk és fér fi ak esély -
egyen lõ sé gé nek elõ moz dí tá sá ért, to váb bá a fog lal koz ta tá -
si re ha bi li tá ci ó ért.”

21.  §

Az R. 65.  §-a a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[A mi nisz ter]

„d) a csa lád po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké -
szí ti kü lö nö sen

da) a csa lá dok tá mo ga tá sá val, csa lád po li ti kai esz kö zök 
ki ala kí tá sá val, mû köd te té sé vel,

db) a kis gyer me kes szü lõk mun ka vál la lá sá nak ösz tön -
zé sét és se gí té sét szol gá ló szo ci ál po li ti kai esz kö zök kel”

[össze füg gõ jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör -
vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi -
nisz te ri ren de le tet ad ki.]

22.  §

Az R. 71.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé -
szül ki:

[A mi nisz ter – a tár sa dal mi fel zár kóz ta tást cél zó prog -
ra mok ki vé te lé vel – a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz -
dí tá sá ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben – az (1)–(2) be kez dés -
ben fog lal ta kon túl –]

„h) el lát ja a köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség rõl  szóló
tör vény ben fog lalt ha tó sá gi fel ada to kat, és ve ze ti az ab ban
meg ha tá ro zott ha tó sá gi nyil ván tar tást.”

23.  §

Az R. VII. Fe je ze te a kö vet ke zõ 72/A.  §-sal egé szül ki:

„72/A.  § A mi nisz ter a kor mány za ti tu do mány po li ti ká -
ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) össze han gol ja a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el -
nö ké nek köz re mû kö dé sé vel a kor mány za ti tu do mány po li -
ti ka ki dol go zá sát, és

b) fe lel a kor mány za ti tu do mány po li ti ka meg va ló sí tá -
sá ért és ér vé nye sí té sé ért.”

24.  §

(1) Az R. 73.  § i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A nem zet gaz da sá gi mi nisz ter (e fe je zet al kal ma zá sá -
ban a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„i) egész ség biz to sí tá si já ru lék-fi ze tés sza bá lyo zá sá ért,”

[fe le lõs tag ja.]

(2) Az R. 73.  §-a a kö vet ke zõ r)–y) pont tal egé szül ki:

[A nem zet gaz da sá gi mi nisz ter (e fe je zet al kal ma zá sá -
ban a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„r) gaz da ság po li ti ka mak ro gaz da sá gi sza bá lyo zá sá ért,

s) ke res ke de le mért,

t) tu riz mu sért,

u) ide gen for ga lo mért,

v) ven dég lá tá sért,

w) fo gyasz tó vé de le mért,

x) épí tés gaz da sá gért és

y) bel gaz da sá gért”

[fe le lõs tag ja.]

25.  §

(1) Az R. 78.  § e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A mi nisz ter a kül gaz da sá gért és a Kár pát-me den cei
Gaz da sá gi Öve zet gaz da ság fej lesz té sé ért  való fe le lõs sé ge
kö ré ben]

„e) fe lel a kül gaz da sá gi dip lo ma ta há ló zat szak mai irá -
nyí tá sá ért, irá nyít ja az OECD mel let ti Ma gyar Ál lan dó
Kép vi se le tet, ja vas la tot tesz a kép vi se le tet ve ze tõ nagy kö -
vet ki ne ve zé sé re, fel men té sé re, kez de mé nye zi a szak dip -
lo ma ták ki ne ve zé sét, fel men té sét,”

(2) Az R. 78.  §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[A mi nisz ter a kül gaz da sá gért és a Kár pát-me den cei
Gaz da sá gi Öve zet gaz da ság fej lesz té sé ért  való fe le lõs sé ge
kö ré ben]

„j) irá nyít ja a Nem ze ti Kül gaz da sá gi Hi va talt.”

26.  §

Az R. 80.  § d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A mi nisz ter az épí tés gaz da sá gért, va la mint a la kás gaz -
dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben]

„d) e fel adat kö rö ket il le tõ en szak mai fel ügye le tet gya -
ko rol az ÉMI Épí tés ügyi és Mi nõ ség el len õr zõ In no vá ci ós
Non pro fit Kft. fe lett,”
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27.  §

Az R. 84.  §-a a kö vet ke zõ n) pont tal egé szül ki:
[A nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter (e fe je zet al kal ma zá sá -

ban a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Kor mány]
„n) fej lesz té si cél elõ irány za tok ke ze lé sé ért, sza bá lyo -

zá sá ért és el len õr zé sé ért”
[fe le lõs tag ja.]

28.  §

Az R. 87.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:
[A mi nisz ter az ál la mi va gyon nal  való gaz dál ko dás sza -

bá lyo zá sá ért és az ál la mi va gyon fel ügye le té ért  való fe le -
lõs sé ge kö ré ben:]

„g) gon dos ko dik a PPP be ru há zás ke re té ben meg va ló -
sult és fo lya mat ban lé võ ok ta tá si, kul tu rá lis, inf ra struk tu -
rá lis és sport lé te sít mé nyek kel össze füg gõ fej lesz té si fel -
ada tok ról, to váb bá e PPP szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott,
a Ma gyar Ál la mot érin tõ jo gok ból és kö te le zett sé gek bõl
fa ka dó fel ada tok ról, va la mint e PPP pro jek tek és szer zõ dé -
sek ke ze lé sé rõl, e fel ada ta kö ré ben együtt mû kö dik a fej -
lesz té sek tar tal má ért szak ma i lag fe le lõs mi nisz ter rel.”

29.  §

Az R. 89.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A mi nisz ter az ener gia po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge
kö ré ben – ez zel össze füg gés ben az ener gia stra té gi á val
és klí ma-po li ti ká val, az ener gia ha té kony ság gal és ener gia -
ta ka ré kos ság gal, a fenn tart ha tó fej lõ dés fel té te le i nek meg -
te rem té sé vel, va la mint a fenn tart ha tó ener gia gaz dál ko dás -
sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa so rán –

a) az EU ki bo csá tás ke res ke del mi rend sze ré nek vo -
nat ko zá sá ban el lát ja az üveg ház ha tá sú gá zok eu ró pai
ki bo csá tá si egy sé ge i nek ki osz tá sá ra, el szá mo lá sá ra, az
emisszió-ke res ke del mi rend szer mû köd te té sé re vo nat -
ko zó fel ada to kat, és gon dos ko dik azok vég re haj tá sá ról,

b) gon dos ko dik a kö zös sé gi jog sza bá lyok és a Ki o tói
Jegy zõ könyv sze rin ti ki bo csá tá si jo go sult sá gok ér té ke sí -
té sé rõl, ér té ke sí té si be vé te le i nek fel hasz ná lá sá ról, szer ve -
zi a fel hasz ná lás vég re haj tá sát,

c) ki dol goz za a hosszú tá vú Ener gia Stra té gi át, va la -
mint ez alap ján a Cse lek vé si Ter vet és az ener gia po li ti kai
prog ra mo kat,

d) ki dol goz za az ener gia ha té kony sá gi, ener gi a ta ka ré -
kos sá gi cél ki tû zé sek el éré sét szol gá ló Stra té gi át, va la mint
ez alap ján a Nem ze ti Ener gia ha té kony sá gi Cse lek vé si
Ter vet, és fel ügye li an nak vég re haj tá sát,

e) ki dol goz za az épü let-ener gia ha té kony ság kö zép- és
hosszú tá vú cse lek vé si ter vét, és mû köd te ti az épü let ener -
ge ti kai prog ra mo kat és épü let-ener gi a ta ka ré kos sá gi prog -
ra mo kat,

f) ki dol goz za a bio üzem anya gok és más meg úju ló
üzem anya gok köz le ke dé si cé lú fel hasz ná lá sá ra, a meg úju -
ló ener gia for rá sok ra, il let ve azok – töb bek kö zött hõ- és
vil la mos ener gia-ter me lé si cél lal tör té nõ – fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zó Stra té gi át, va la mint ez alap ján a Cse lek vé si
Ter vet és prog ra mo kat, és fel ügye li azok vég re haj tá sát,

g) ki dol goz za a Klí ma po li ti kai Stra té gi át, va la mint ez
alap ján a Klí ma po li ti kai Cse lek vé si Ter vet, prog ra mo kat,
szük sé ges jog sza bá lyo kat, és ko or di nál ja azok vég re haj tá -
sát,

h) el lát ja az üzem anya gok mi nõ sí té sé vel és for gal ma -
zá sá val kap cso la tos sza bá lyo zá si fel ada to kat,

i) gon dos ko dik a fenn tart ha tó gaz da sá gi fej lõ dés és
ener gia gaz dál ko dás stra té gi ai fel té te le i nek meg te rem té sé -
rõl,

j) az a)–i) pont ban meg ha tá ro zott fel ada tai so rán el lát ja 
a ha zai, kö zös sé gi és nem zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sá -
val kap cso la tos fel ada to kat,

k) e fel adat kö rét il le tõ en szak mai fel ügye le tet gya ko rol 
az ÉMI Épí tés ügyi és Mi nõ ség el len õr zõ In no vá ci ós Non -
pro fit Kft. fe lett.”

30.  §

Az R. 92.  § (2) be kez dés j) pont jb) és jc) al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A mi nisz ter az elekt ro ni kus hír köz lé sért és az au di o vi -
zu á lis po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben

j) irá nyít ja, il let ve fel ügye li]
„jb) – az ok ta tás igaz ga tás sal és -fej lesz tés sel kap cso la -

tos prog ra mok te kin te té ben a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
egyet ér té sé vel – az Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Non -
pro fit Kft.-t,

jc) – a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló tör vény ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter rel – a Ne u -
mann Já nos Di gi tá lis Könyv tár és Mul ti mé dia Köz pont
Non pro fit Kft.-t,”

31.  §

Az R. 96.  § (1) be kez dés j)–l) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek, va la mint a 96.  § (1) be kez dé se
a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:

[A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen]

„j) a He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot ról,
k) az ága za ti mun ka vé del mi sza bá lyok ról,
l) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek Eu ró pai Uni ón kí vü li or -

szá gok ban és az Eu ró pai Uni ón be lü li meg is mer te té sé rõl
és pro mó ci ó já ról,

m) a vá gás utá ni mi nõ sí té si kö te le zett ség alá esõ ál la -
tok kö ré rõl, a mi nõ sí tés rend jé rõl és ezen ál la tok ke res ke -
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del mi je lö lé sé nek sza bá lya i ról és a mi nõ sí tõ ha tó ság ki je -
lö lé sé rõl  szóló”

[jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma zás
alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.]

32.  §

Az R. 97.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A mi nisz ter az élel mi szer lánc-fel ügye le tért  való fe -
le lõs sé ge kö ré ben ál lat-egész ség ügyi fel ada tai ke re té ben
elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az ál la tok tar tá sá nak, te nyész té sé nek, sza po rí tá sá -
nak, for ga lom ba ho za ta lá nak, ke ze lé sé nek sza bá lya i ról,

b) az ál la tok for gal má ra, szál lí tá sá ra és ke res ke del mé re 
vo nat ko zó sza bá lyok ról,

c) az ál lat ál lo má nyok ál lat-egész ség ügyi vé del mé rõl,

d) a ve szé lyes ál lat be teg sé gek jár vá nyos fel lé pé sé nek
meg elõ zé sé rõl,

e) az egyes ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ról,
törzs köny ve zé sé rõl, for ga lom ba ho za ta lá ról, for gal ma zá -
sá ról és fel hasz ná lá sá ról,

f) az ál la ti ere de tû ter mé kek és mel lék ter mé kek ke ze lé -
sé rõl

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.”

33.  §

Az R. 99.  § (1) be kez dés i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré -
ben]

„i) el vég zi az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap -
pal (EMGA), a Ha lá sza ti Ori en tá ci ós Pénz ügyi Esz köz zel
(HOPE), va la mint az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap pal (EHA) és
a Ha lá sza ti Ope ra tív Prog ram mal (HOP) kap cso la tos fel -
ada to kat,”

34.  §

Az R. 109.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé -
szül ki:

[A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért  való fe le lõs sé ge kö -
ré ben]

„e) mû köd te ti az Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta ná -
csot.”

35.  §

(1) Az R. 113.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ u) pont tal
egé szül ki:

[A vi dék fej lesz té si mi nisz ter irá nyít ja:]

„u) a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve ze tet,”

(2) Az R. 113.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ x) pont tal
egé szül ki:

[A vi dék fej lesz té si mi nisz ter irá nyít ja:]

„x) az Ag rár mar ke ting Cent ru mot.”

36.  §

Az R. 114.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[A kül ügy mi nisz ter (e fe je zet al kal ma zá sá ban a to váb bi -
ak ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„c) pol gá ri hír szer zé si te vé keny ség irá nyí tá sá ért”

[fe le lõs tag ja.]

37.  §

(1) Az R. 115.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré -
ben fe lel a dip lo má ci ai és ál la mi pro to kol lért, en nek ke re -
té ben el lát ja a köz tár sa sá gi el nö ki lá to ga tá sok elõ ké szí té -
sé vel és le bo nyo lí tá sá val, va la mint – a 10.  § a) pont ban
meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az ál lam- és kor mány kö zi
nem zet kö zi kon fe ren ci ák kal és egyéb ta lál ko zók kal, ren -
dez vé nyek kel kap cso la tos dip lo má ci ai és ál la mi pro to -
koll fel ada to kat.”

(2) Az R. 115.  §-a a kö vet ke zõ (8a) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8a) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré -
ben gon dos ko dik a (8) be kez dés ben és a 10.  § a) pont já ban
meg ha tá ro zott lá to ga tá sok kal, ta lál ko zók kal és ren dez vé -
nyek kel össze füg gés ben a dip lo má ci ai és pro to koll-aján -
dék rak tár mû köd te té sé rõl, va la mint a pénz ügyi el szá mo lás 
vég re haj tá sá ról.”

38.  §

Az R. 119.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Az egyes mi nisz te rek meg ne ve zé sé nek rö vi dí tett vál to -
za ta i ként az aláb bi meg ne ve zé se ket kell hasz nál ni:]

„b) a mi nisz ter el nök ál ta lá nos he lyet te se ese té ben
TNM,”
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39.  §

Az R. 120.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„c) gaz da sá gi tár sa sá gok fe lett gya ko rolt szak mai fel -

ügye let: a több sé gi ál la mi tu laj don ban lé võ gaz da sá gi tár -
sa sá gok ra vo nat ko zó azon jo go sult sá gok összes sé ge, ame -
lyet az egyes mi nisz te rek a nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter rel 
kö tött meg ál la po dás ban ha tá roz nak meg.”

40.  §

(1) Az R.
a) 1.  § (1) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nök” szö veg rész

he lyé be a „mi nisz ter el nök” szö veg,
b) 1.  § (2) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nök” szö veg rész

he lyé be a „mi nisz ter el nök” szö veg,
c) 1.  § (3) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nök” szö veg rész

he lyé be a „mi nisz ter el nök” szö veg
lép.

(2) Az R.
a) 2.  § (7) be kez dé sé ben a „mi nisz ter el nö ki jó vá ha gyás -

ra fel ter jesz ti” szö veg rész he lyé be a „jó vá hagy ja” szö veg,
b) 2.  § (8) be kez dé sé ben a „meg te szi” szö veg rész he lyé -

be a „meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket” szö veg
lép.

(3) Az R. 4.  § b) pont já ban a „va la mint az” szö veg rész
he lyé be a „va la mint” szö veg lép.

(4) Az R.
a) 6.  § (2) be kez dé sé ben a „vé le mé nyez va la mennyi jog -

sza bály ter ve ze tet, to váb bá:” szö veg rész he lyé be a „vé le mé -
nyez – az ön kor mány za ti ren de le tek ter ve ze tei ki vé te lé vel –
va la mennyi jog sza bály ter ve ze tet, to váb bá:” szö veg,

b) 6.  § (2) be kez dés c) pont já ban a „le bo nyo lít ja mi nisz -
té ri u mok” szö veg rész he lyé be a „le bo nyo lít ja a mi nisz té ri -
u mok” szö veg,

c) 6.  § (3) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be az „A mi nisz ter az (1) be kez dés ben” szö -
veg,

d) 6.  § (4) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be az „A mi nisz ter az (1) be kez dés ben” szö -
veg,

e) 6.  § (5) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be az „A mi nisz ter az (1) be kez dés ben és
a 7.  § (1) be kez dé sé ben” szö veg,

f) 6.  § (5) be kez dés d) pont já ban az „az sze mély ügy”
szö veg rész he lyé be az „a sze mély ügy” szö veg,

g) 6.  § (6) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be az „A mi nisz ter az (1) be kez dés ben” szö -
veg,

h) 6.  § (7) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be az „A mi nisz ter az (1) be kez dés ben” szö -
veg,

i) 6.  § (8) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be az „A mi nisz ter az (1) be kez dés ben” szö -
veg,

j) 6 § (8) be kez dé sé nek a) pont já ban a „nyom da kész
meg je len te tés re tör té nõ elõ ké szí té sé rõl” szö veg rész he -
lyé be a „nyom da kész for má ban tör té nõ meg je len te tés rõl,
a Ma gyar Köz löny és a Ha tá ro za tok Tá ra szer kesz té sé rõl”
szö veg
lép.

(5) Az R.
a) 7.  § (2) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés ben” szö -

veg rész he lyé be az „A mi nisz ter az (1) be kez dés ben” szö -
veg,

b) 7.  § (2) be kez dé sé ben az „a kor mány za ti mi nõ ség po -
li ti kát” szö veg rész he lyé be az „a köz igaz ga tá si mi nõ ség -
po li ti kát” szö veg,

c) 7.  § (2) be kez dé sé ben a „tör vény és kor mány ren de -
let” szö veg rész he lyé be a „tör vény vagy kor mány ren de -
let” szö veg,

d) 7.  § (3) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés ben” szö veg -
rész he lyé be az „A mi nisz ter a (2a) be kez dés ben” szö veg,

e) 7.  § (3) be kez dés k) pont já ban az „az ad mi niszt ra tív
ter hek” szö veg rész he lyé be a „fe lel az ad mi niszt ra tív ter -
hek” szö veg,

f) 7.  § (3) be kez dés l) pont já ban az „a jo gi sza bá lyo zás -
ból” szö veg rész he lyé be a „fe lel a jo gi sza bá lyo zás ból”
szö veg,

g) 7.  § (3) be kez dés m) pont já ban az „a jog al ko tás so rán”
szö veg rész he lyé be a „fe lel a jog al ko tás so rán” szö veg
lép.

(6) Az R.
a) 8.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz ter meg ha tá roz za”

szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter az e-köz igaz ga tá sért  való
fe le lõs sé ge kö ré ben meg ha tá roz za” szö veg,

b) 8.  § (1) be kez dé sé ben a „tör vény és kor mány ren de -
let” szö veg rész he lyé be a „tör vény vagy kor mány ren de -
let” szö veg,

c) 8.  § (2) be kez dé sé ben az „e-köz igaz ga tá sért  való fe le -
lõs sé ge” szö veg rész he lyé be az „(1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott fel ada ta” szö veg
lép.

(7) Az R. 10.  § a) pont já ban a „kö rül te en dõ ket,” szö -
veg rész he lyé be a „kö rü li te en dõ ket, e kör ben gon dos ko -
dik a mi nisz ter el nö ki lá to ga tá sok elõ ké szí té sé vel és le bo -
nyo lí tá sá val, a mi nisz ter el nö ki ta lál ko zók kal, ren dez vé -
nyek kel kap cso la tos dip lo má ci ai és ál la mi pro to koll fel -
ada tok el lá tá sá ról,” szö veg lép.

(8) Az R.
a) 14.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügyi szak po li ti kai

fel adat- és ha tás kö ré ben” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg,

b) 14.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „de re gu lá ci ót” szö -
veg rész he lyé be a „tech ni kai de re gu lá ci ót” szö veg

lép.
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(9) Az R.
a) 15.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügyi szak po li ti kai

fel adat- és ha tás kö ré ben” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg,

b) 15.  § (5) be kez dés c) pont já ban a „sze mé lyi adat-nyil -
ván tar tá sért” szö veg rész he lyé be a „sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tá sért” szö veg,

c) 15.  § (5) be kez dés e) pont já ban az „az a köz igaz ga tá -
si” szö veg rész he lyé be az „a köz igaz ga tá si” szö veg,

d) 15.  § (5) be kez dés f) pont já ban az „ipar jog véd ele -
mért” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért” szö veg
lép.

(10) Az R. 16.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „a sze mé -
lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ve ze té sé ért fe le lõs ha tó -
ság” szö veg rész he lyé be az „a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv”
szö veg lép.

(11) Az R. 17.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügyi szak -
po li ti kai fel adat- és ha tás kö ré ben” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg lép.

(12) Az R.
a) 18.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügyi szak po li ti kai

fel adat- és ha tás kö ré ben” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg,

b) 18.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügyi szak po li ti kai
fel adat- és ha tás kö ré ben” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg
lép.

(13) Az R. 19.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügyi szak -
po li ti kai fel adat- és ha tás kö ré ben” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg lép.

(14) Az R. 20.  §-ában az „igaz ság ügyi szak po li ti kai fel -
adat- és ha tás kö ré ben” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg lép.

(15) Az R.
a) 21.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság szol gál ta tás sal

kap cso la tos fel ada tai” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért  való fe le lõs sé ge” szö veg,

b) 21.  § (4) be kez dé sé ben az „igaz ság szol gál ta tás sal
kap cso la tos fel ada tai” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért  való fe le lõs sé ge” szö veg
lép.

(16) Az R. 25.  § b) pont já ban a „fel osz la tá sát” szö veg -
rész he lyé be a „fel osz la tá sá ra vo nat ko zó or szág gyû lé si
elõ ter jesz tés be nyúj tá sát” szö veg lép.

(17) Az R. 26.  §-ában a „köz igaz ga tás fej lesz té sé ért”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tás-fej lesz té sért” szö veg
lép.

(18) Az R. 29.  § (1) be kez dé sé ben az „a tár sa dal mi
esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá nak ré sze ként, az egyen lõ
bá nás mód biz to sí tá sa és a te rü le ti és tár sa dal mi kü lönb sé -
gek ha té kony csök ken té se ér de ké ben” szö veg rész he lyé be
az „az egyen lõ bá nás mód biz to sí tá sá ért és tár sa dal mi fel -
zár kó zá sért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg lép.

(19) Az R.
a) 30.  §-ában az „a tár sa dal mi fel zár kó zá sért” szö veg -

rész he lyé be az „az egyen lõ bá nás mód biz to sí tá sá ért és tár -
sa dal mi fel zár kó zá sért” szö veg,

b) 30.  § c) pont já ban az „ÚMFT” szö veg rész he lyé be
az „Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv” szö veg
lép.

(20) Az R.
a) 31.  §-ában a „köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

a ro ma in teg rá ci ó ért” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter
a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já ért” szö veg,

b) 31.  § f) pont já ban az „érin tõ a ha zai” szö veg rész he -
lyé be az „érin tõ ha zai” szö veg
lép.

(21) Az R. 32.  §-ában a „köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz ter az egy há zak kal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa
kö ré ben” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg lép.

(22) Az R. 34.  §-ában a „köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz ter a nem ze ti sé gek kel kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sá ban” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter a ki sebb ség po li ti -
ká ért” szö veg lép.

(23) Az R.
a) 36.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „Szol gál ta tá sok”

szö veg rész he lyé be a „Köz szol gál ta tá sok” szö veg,
b) 36.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „te rü le ti ál lam igaz -

ga tá si hi va ta lo kat” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vét” szö veg
lép.

(24) Az R. 37.  § a) pont já ban az „a bûn cse lek mé nyek ál -
do za ta i nak se gí té sé ért” szö veg rész he lyé be az „ál do zat se -
gí té sért” szö veg lép.

(25) Az R.
a) 39.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „hír szer zé si” szö -

veg rész he lyé be a „pol gá ri hír szer zé si” szö veg,
b) 39.  § (1) be kez dé sé ben a „jog sza bá lyo kat” szö veg -

rész he lyé be a „szó ló jog sza bá lyo kat” szö veg,
c) 39.  § (2) be kez dés e) pont já ban a „va gyon gaz dál ko -

dás ról” szö veg rész he lyé be az „a he lyi ön kor mány za tok
va gyon gaz dál ko dá sá ról” szö veg,

d) 39.  § (2) be kez dé sé ben a „jog sza bá lyo kat” szö veg -
rész he lyé be a „szó ló jog sza bá lyo kat” szö veg,

e) 39.  § (3) be kez dé sé ben az „Az épí tés ügyért  való fe le -
lõs sé ge kö ré ben a mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„A mi nisz ter” szö veg,

f) 39.  § (5) be kez dé sé ben a „Ka taszt ró fa vé de le mért”
szö veg rész he lyé be az „A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé -
sért” szö veg,

g) 39.  § (5) be kez dés e) pont já ban a „kri ti kus ele mi vel”
szö veg rész he lyé be a „kri ti kus ele me i vel” szö veg,

h) 39.  § (5) be kez dé sé ben a „jog sza bá lyo kat” szö veg -
rész he lyé be a „szó ló jog sza bá lyo kat” szö veg,

i) 39.  § (6) be kez dés a) pont já ban a „Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um mal” szö veg rész he lyé be a „kö z -
igazga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter rel” szö veg
lép.
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(26) Az R.
a) 40.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „21.  § p) pont” szö -

veg rész he lyé be a „26.  § p) pont” szö veg,
b) 40.  § (3) be kez dé sé ben a „ka taszt ró fa vé de le mért”

szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért”
szö veg,

c) 40.  § (5) be kez dés c) pont já ban a „nem ze ti erõ for rá -
so kért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „nem ze ti 
erõ for rás mi nisz ter rel” szö veg,

d) 40.  § (5) be kez dés g) pont já ban a „(VÁTI)” szö veg -
rész he lyé be az „(a to váb bi ak ban: VÁTI)” szö veg,

e) 40.  § (5) be kez dés i) pont já ban a „mû köd te té sé vel, to -
váb bá” szö veg rész he lyé be a „mû köd te té sé vel kap cso la tos 
fel ada to kat, to váb bá” szö veg,

f) 40.  § (6) be kez dés h) pont já ban az „és Ki adót” szö -
veg rész he lyé be a „Kul tu rá lis Non pro fit Kft.-t” szö veg
lép.

(27) Az R. 42.  § d) pont já ban a „tár sa dal mi és ci vil kap -
cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter nek”
szö veg lép.

(28) Az R.
a) 45.  § a) pont já ban a „szak kép zé sért fe le lõs mi nisz ter” 

szö veg rész he lyé be a „szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

b) 45.  § c) pont já ban a „hu mán erõ for rás-mo ni tor ing -
rend szert” szö veg rész he lyé be a „hu mán erõ for rás-mo ni -
tor ing rend szer” szö veg
lép.

(29) Az R. 46.  § (1) be kez dés j) pont já ban az „– a kör -
nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel, va la mint tör vény -
ben adott fel ha tal ma zás alap ján az élel mi szer-biz ton sá gért 
fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen –” szö veg rész he lyé be az
„– a vi dék fej lesz té si mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel –” szö -
veg lép.

(30) Az R. 48.  § (2) be kez dé sé ben az „ál lam ház tar tá si
tör vény bõl” szö veg rész he lyé be az „ál lam ház tar tás ról
 szóló tör vény bõl” szö veg lép.

(31) Az R.
a) 49.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „pénz ügye kért fe le -

lõs mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „nem zet gaz da sá gi
mi nisz ter rel” szö veg,

b) 49.  § (2) be kez dés c) pont já ban a „pénz ügye kért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „nem zet gaz da sá gi
mi nisz ter rel” szö veg
lép.

(32) Az R.
a) 51.  § b) pont já ban a „kül ügye kért fe le lõs mi nisz ter -

rel” szö veg rész he lyé be a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg,
b) 51.  § c) pont já ban a „kül ügye kért fe le lõs mi nisz ter -

rel” szö veg rész he lyé be a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg,
c) 51.  § d) pont já ban a „köz pon ti” szö veg rész he lyé be

az „a köz pon ti” szö veg
lép.

(33) Az R.

a) 52.  § c) pont já ban a „mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be a „mi nisz ter rel és a mi nisz ter el nök ál ta lá nos he lyet te sé -
vel” szö veg,

b) 52.  § o) pont já ban a „kül ügye kért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be a „kül ügy mi nisz ter rel, a mi nisz -
ter el nök ál ta lá nos he lyet te sé vel” szö veg

lép.

(34) Az R. 53.  §-ában az „a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -
gek kel kap cso la tos fel ada tai te kin te té ben – a kül ügye kért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „– a kül ügy mi -
nisz ter rel” szö veg lép.

(35) Az R. 55.  §-ában a „kor mány ren de let, fel ha tal ma -
zá sa” szö veg rész he lyé be a „kor mány ren de let fel ha tal ma -
zá sa” szö veg lép.

(36) Az R.

a) 56.  § (1) be kez dés a) pont al) al pont já ban a „Fel sõ ok -
ta tá si” szö veg rész he lyé be a „Fel sõ ok ta tá si és” szö veg,

b) 56.  § (1) be kez dés a) pont an) al pont já ban a „Rek to ri” 
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Rek to ri” szö veg,

c) 56.  § (1) be kez dés a) pont ao) al pont já ban az „Akk re -
di tá ci ós” szö veg rész he lyé be a „Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá -
ci ós” szö veg

lép.

(37) Az R. 58.  §-ában az „a köz ok ta tá sért” szö veg rész
he lyé be az „az ok ta tá sért” szö veg lép.

(38) Az R.

a) 59.  §-ában az „a fel sõ ok ta tá sért” szö veg rész he lyé be
az „az ok ta tá sért” szö veg,

b) 59.  § f) pont já ban a „fel sõ ok ta tá si ki vé te lé vel” szö -
veg rész he lyé be a „fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel” 
szö veg,

c) 59.  § h) pont já ban a „ valósítását” szö veg rész he lyé be
a „meg va ló sí tá sát” szö veg

lép.

(39) Az R. 60.  §-ában az „az is ko lai ne ve lés-ok ta tás
szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ sza ka szá ért” szö -
veg rész he lyé be az „az ok ta tá sért” szö veg lép.

(40) Az R. 63.  § (1) be kez dé sé ben a „spor tért  való fe le -
lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen – a Sport XXI. Nem -
ze ti Sport stra té gi á ról  szóló or szág gyû lé si ha tá ro zat ban
fog lal tak ala pul vé te lé vel –” szö veg rész he lyé be a „sport -
po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen”
szö veg lép.

(41) Az R. 64.  § (2) be kez dé sé ben a „sport tal kap cso la -
tos fel ada ta i nak el lá tá sa so rán” szö veg rész he lyé be
a „sport po li ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg lép.

(42) Az R. 67.  §-ában a „szo ci ál-, nyug díj- és csa lád po -
li ti kai fel ada tai” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és nyug -
díj po li ti ká ért, va la mint a csa lád po li ti ká ért  való fe le lõs sé -
ge” szö veg lép.
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(43) Az R. 68.  §-ában a „ká bí tó szer-meg elõ zés sel kap -
cso la tos és ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada tai” szö veg -
rész he lyé be a „ká bí tó szer-meg elõ zé sért és ká bí tó szer ügyi 
ko or di ná ci ós fel ada to kért  való fe le lõs sé ge” szö veg lép.

(44) Az R. 69.  §-ában a „gyer mek- és if jú ság vé del mi
fel ada tai” szö veg rész he lyé be a „gyer me kek és az if jú ság
vé del mé ért  való fe le lõs sé ge” szö veg lép.

(45) Az R. 70.  §-ában a „gyer mek- és if jú ság po li ti kai
fel ada tai” szö veg rész he lyé be a „gyer mek- és if jú ság po li -
ti ká ért  való fe le lõs sé ge” szö veg lép.

(46) Az R.
a) 71.  § (1) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tá si re ha bi li tá -

ci ó val, va la mint a fo gya té kos és meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû sze mé lyek esély egyen lõ sé gé vel és tár sa dal mi in -
teg rá ci ó já val kap cso la tos fel ada tai” szö veg rész he lyé be
a „tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért  való fe le -
lõs sé ge” szö veg,

b) 71.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „kép zé si” szö veg -
rész he lyé be a „re ha bi li tá ci ós” szö veg, az „az Alap re ha bi -
li tá ci ós alap ré szé nek” szö veg rész he lyé be az „a Mun ka -
erõ-pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré szé nek” szö veg,

c) 71.  § (2) be kez dé sé ben a „nõk és fér fi ak tár sa dal mi
egyen lõ sé gé nek elõ moz dí tá sá val kap cso la tos fel ada tai”
szö veg rész he lyé be a „tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ért  való fe le lõs sé ge” szö veg
lép.

(47) Az R. 73.  § j) pont já ban a „gaz da ság fej lesz té sért”
szö veg rész he lyé be a „gaz da ság fej lesz té sé ért” szö veg lép.

(48) Az R.
a) 75.  § (1) be kez dé sé ben az „a gaz da ság po li ti ka mak ro -

gaz da sá gi sza bá lyo zá sá ért és a ver seny ké pes ség meg te -
rem té sé ért” szö veg rész he lyé be a „va la mint a gaz da ság po -
li ti ka mak ro gaz da sá gi sza bá lyo zá sá ért” szö veg,

b) 75.  § (4) be kez dé sé ben a „nyug díj já ru lék- és nyug díj -
biz to sí tá si já ru lék fi ze tés” szö veg rész he lyé be a „nyug díj -
já ru lék- és nyug díj biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá -
ért” szö veg,

c) 75.  § (4) be kez dé sé ben a „jog sza bá lyo kat” szö veg -
rész he lyé be a „szó ló jog sza bá lyo kat” szö veg
lép.

(49) Az R.
a) 77.  §-ában az „a bel gaz da ság irá nyí tá sá ért” szö veg -

rész he lyé be az „a ke res ke de le mért, a tu riz mu sért, a ven -
dég lá tá sért, a fo gyasz tó vé de le mért és a bel gaz da sá gért”
szö veg,

b) 77.  § c) pont já ban a „bel gaz da ság” szö veg rész he lyé -
be a „ke res ke de lem, a tu riz mus, a ven dég lá tás, a fo gyasz -
tó vé de lem és a bel gaz da ság” szö veg
lép.

(50) Az R. 80.  § a) pont já ban a „tár sas ház ról” szö veg -
rész he lyé be a „tár sas há zak ról” szö veg lép.

(51) Az R.
a) 81.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „kü lö nö sen a mun ka -

vi szonnyal” szö veg rész he lyé be a „kü lö nö sen – a me zõ gaz -
da sá gi fog lal koz ta tás te kin te té ben a vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter együtt mû kö dé sé vel – a mun ka vi szonnyal” szö veg,

b) 81.  § (1) be kez dés o) pont já ban a „mi ni má lis bér”
szö veg rész he lyé be a „kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér” szö -
veg,

c) 81.  § (1) be kez dés r) pont já ban a „hu mán erõ for rás”
szö veg rész he lyé be a „nem ze ti erõ for rás” szö veg,

d) 81.  § (3) be kez dés k) pont já ban a „tár sa dal mi és ci vil
kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi” szö veg
lép.

(52) Az R. 83.  § b) pont já ban a „mi nisz té ri u mok kal”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz te rek kel” szö veg lép.

(53) Az R. 84.  § g) pont já ban a „bá nyá sza tért” szö veg -
rész he lyé be a „bá nyá sza ti ügye kért” szö veg lép.

(54) Az R.
a) 85.  §-ában a „fej lesz tés po li ti ká ért és a fej lesz té si cél -

elõ irány za tok ke ze lé sé ért” szö veg rész he lyé be a „fej lesz -
tés po li ti ká ért, a fej lesz té si cél elõ irány za tok ke ze lé sé ért”
szö veg,

b) 85.  § b) pont já ban az „a nyo mon kö ve ti” szö veg rész
he lyé be a „nyo mon kö ve ti” szö veg,

c) 85.  § d) pont já ban az „és a Ta nács” szö veg rész he lyé -
be az „és an nak” szö veg,

d) 85.  § j) pont já ban az „irá nyít ja a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök sé get és el lát ja a dön té sei el le ni jog or vos la ti” szö -
veg rész he lyé be az „el lát ja a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség dön té se i vel össze füg gés ben a pa nasz el já rás hoz kap -
cso ló dó” szö veg,

e) 85.  § n) pont nd) al pont já ban a „köz re mû kö dõs szer -
ve ze ti te vé keny ség te kin te té ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá gát” szö veg -
rész he lyé be a „köz re mû kö dõi szer ve ze ti te vé keny ség te -
kin te té ben a We ker le Sán dor Alap ke ze lõt” szö veg,

f) 85.  § o) pont ob) al pont já ban a „VÁTI Ma gyar Re gi o -
ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Non pro fit Kft.” szö veg -
rész he lyé be a „VÁTI” szö veg
lép.

(55) Az R.
a) 86.  § (2) be kez dé sé ben a „kö ré ben mû köd te ti” szö -

veg rész he lyé be a „kö ré ben” szö veg,
b) 86.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „Ma gyar or szá gi Ré -

gi ók Brüssze li Iro dá ját” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar or -
szá gi Ré gi ók Brüssze li Kép vi se le tét” szö veg,

c) – e ren de let tel át szá mo zott – 86.  § (2) be kez dés
l) pont já ban a „mun ká ját,” szö veg rész he lyé be a „mun ká -
ját.” szö veg
lép.

(56) Az R.
a) 87.  § b) pont já ban a „szer ve zet tek kel” szö veg rész he -

lyé be a „szer ve ze tek kel” szö veg,
b) 87.  § e) pont já ban a „fel ügye li” szö veg rész he lyé be

az „irá nyít ja” szö veg
lép.

(57) Az R.
a) 90.  §-ában a „bá nyá sza tért” szö veg rész he lyé be

a „bá nyá sza ti ügye kért” szö veg,
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b) 90.  § b) pont bc) al pont já ban a „Ge o fi zi ki ai” szö veg -
rész he lyé be a „Geo fi zi kai” szö veg

lép.

(58) Az R.

a) 92.  § (1) be kez dé sé ben az „az in for ma ti ká ért és a köz -
igaz ga tá si in for ma ti ka inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek biz to -
sí tá sá ért vi selt” szö veg rész he lyé be az „az in for ma ti ká ért,
a köz igaz ga tá si in for ma ti ka inf ra struk tu rá lis meg va ló sít -
ha tó sá gá nak biz to sí tá sá ért és az ûr ku ta tá sért  való” szö veg,

b) 92.  § (1) be kez dés f) pont já ban a „te vé keny sé gét”
szö veg rész he lyé be a „te vé keny sé ge fe lett” szö veg,

c) 92.  § (1) be kez dés g) pont já ban az „(f) pont ban” szö -
veg rész he lyé be az „f) pont ban” szö veg,

d) 92.  § (1) be kez dés i) pont já ban a „ki vé ve az (f)
3. pont alat ti” szö veg rész he lyé be a „ki vé ve az f) pont
fc) al pont ban meg ha tá ro zott” szö veg,

e) 92.  § (1) be kez dés m) pont já ban az „irá nyít ja a” szö -
veg rész he lyé be az „irá nyít ja” szö veg,

f) 92.  § (1) be kez dés m) pont mb) al pont já ban a „Nem -
ze ti” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar” szö veg lép,

g) 92.  § (1) be kez dés m) pont mc) al pont já ban a „Ko -
ping-Da torg” szö veg rész he lyé be a „Ko pint-Da torg” szö -
veg,

h) 92.  § (2) be kez dé sé ben az „elekt ro ni kus hír köz lé sért
és az au di o vi zu á lis po li ti ká ért” szö veg rész he lyé be
az „elekt ro ni kus hír köz lé sért, au di o vi zu á lis po li ti ká ért, in -
for ma ti ká ért és pos ta ügyért” szö veg

lép.

(59) Az R. 94.  § j) pont já ban a „hal gaz dál ko dá sért” szö -
veg rész he lyé be a „hal gaz dál ko dá sért,” szö veg lép.

(60) Az R.

a) 96.  § (2) be kez dé sé ben a „ren del ete te ket” szö veg rész
he lyé be a „ren de le te ket” szö veg,

b) 96.  § (3) be kez dés b) pont já ban az „öko ló gi ai gaz dál -
ko dás sal ter mesz tett nö vé nyek egy más mel lett élé sé rõl”
szö veg rész he lyé be az „öko ló gi ai gaz dál ko dás sal ter mesz -
tett nö vé nyek egy más mel lett foly ta tott ter mesz té sé rõl”
szö veg

lép.

(61) Az R.

a) 97.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „Nem ze ti Ag rár-Vi -
dék fej lesz té si Prog ram ról” szö veg rész he lyé be az „Új Ma -
gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ról” szö veg,

b) 97.  § (5) be kez dé sé ben a „ter mé szet vé de le mért és”
szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé de le mért  való fe le lõs sé -
ge, va la mint az” szö veg,

c) 97.  § (6) be kez dé sé ben a „nem ze ti erõ for rás” szö veg -
rész he lyé be a „nem zet gaz da sá gi” szö veg,

d) 97.  § (6) be kez dés b) pont já ban a „va la mint a bor és
zöld ség-gyü mölcs mi nõ ség-el len õr zés rõl” szö veg rész he -
lyé be az „a zöld ség-gyü mölcs el len õr zés rõl, va la mint
a bor mi nõ sí tés rõl és -el len õr zés rõl” szö veg,

e) 97.  § (13) be kez dé sé ben a „vad gaz dál ko dá sért,” szö -
veg rész he lyé be a „vad gaz dál ko dá sért  való fe le lõs sé ge,
va la mint a” szö veg

lép.

(62) Az R.

a) 99.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „kö ve tel mény rend -
sze rét,” szö veg rész he lyé be a „kö ve tel mény rend sze rét, ki -
ala kít ja az ag rár- és élel mi szer gaz da sá got érin tõ pénz ügyi
rend sze re ket,” szö veg,

b) 99.  § (2) be kez dés c) pont já ban a „Na tu ra 2000-rel kap -
cso la tos po li ti kát” szö veg rész he lyé be a „Na tu ra 2000 há ló -
zat ba tar to zó te rü le tek fi nan szí ro zá si rend sze rét” szö veg

lép.

(63) Az R. 100.  § c) pont já ban a „mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter rel és a nem ze ti fej lesz té si mi -
nisz ter rel” szö veg lép.

(64) Az R. 105.  § a) pont já ban az „er dõ tör vény ben,
a ter mé szet vé del mi tör vény ben” szö veg rész he lyé be
az „er dõ rõl, az er dõ vé del mé rõl és az er dõ gaz dál ko dás ról
 szóló tör vény ben, a ter mé szet vé del mé rõl  szóló tör vény -
ben” szö veg lép.

(65) Az R. 106.  § e) pont já ban az „az ér de kelt mi nisz té -
ri um mal” szö veg rész he lyé be az „a fel adat- és ha tás kör rel
ren del ke zõ mi nisz ter rel” szö veg lép.

(66) Az R. 109.  § (2) be kez dé sé ben a „nem zet gaz da sá gi
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „a nem ze ti fej lesz té si
mi nisz ter rel” szö veg lép.

(67) Az R. 110.  §-ában a „kör nye zet vé de le mért, ter mé -
szet vé de le mért” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le -
mért  való fe le lõs sé ge, va la mint a ter mé szet vé de le mért”
szö veg lép.

(68) Az R. 111.  § d) pont já ban a „ku ta tá si” szö veg rész
he lyé be a „ku ta tá si, ok ta tá si és szak kép zõ” szö veg lép.

(69) Az R.

a) 113.  § (1) be kez dé sé ben a „vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,

b) 113.  § (1) be kez dés f) és k) pont já ban az „az FVM”
szö veg rész he lyé be az „a VM” szö veg,

c) 113.  § (2) be kez dé sé ben a „vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg

lép.

(70) Az R.

a) 115.  § (1) be kez dés f) pont já ban a „Ma gyar Köz löny -
ben köz zé te szi” szö veg rész he lyé be az „a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té tel re elõ ké szí ti” szö veg,

b) 115.  § (1) be kez dés f) pont já ban a „ter mé szet eses”
szö veg rész he lyé be a „ter mé sze tes” szö veg,

c) 115.  § (2) be kez dé sé ben az „egy sé ges kor mány za ti”
szö veg rész he lyé be az „az egy sé ges kor mány za ti” szö veg,

d) 115.  § (12) be kez dés b) pont já ban a „Gon dos ko dik”
szö veg rész he lyé be a „gon dos ko dik” szö veg

lép.
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(71) Az R.
a) 116.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „Az Eu ró pai Unió 

dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben  való rész vé tel rõl és a kor -
mány za ti ko or di ná ci ó ról  szóló 1123/2006. (XII. 15.)
Korm. ha tá ro zat” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Unió
dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben  való rész vé tel rõl és a kor -
mány za ti ko or di ná ci ó ról  szóló kor mány ha tá ro zat” szö veg,

b) 116.  § (1) be kez dés q) pont já ban az „az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti” szö veg rész he lyé be az „a köz igaz ga tá si és
igaz ság ügyi” szö veg
lép.

(72) Az R. 117.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „mi nisz ter” szö veg lép.

(73) Az R. 118.  §-ában a „37.  § (2)–(4) be kez dé se i ben”
szö veg rész he lyé be a „37.  § (2) be kez dé sé ben” szö veg lép.

41.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti az R. 6.  § (8) be kez dé sé nek b) pont ja.
(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 13.  §-a.
(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 15.  § (2) be kez dés s) pont ja.
(4) Ha tá lyát vesz ti az R. 16.  § (1) be kez dé sé ben az „az

igaz ság ügyi szak po li ti kai fel adat- és ha tás kö ré ben” szö -
veg rész.

(5) Ha tá lyát vesz ti az R. 17.  § (3) be kez dé se.
(6) Ha tá lyát vesz ti az R. 18.  § (4) be kez dé sé ben

az „a Kor mánnyal szem ben” szö veg rész.
(7) Ha tá lyát vesz ti az R. 21.  § (2) be kez dés a) pont já ban

az „(a to váb bi ak ban: OIT)” szö veg rész.
(8) Ha tá lyát vesz ti az R. 24.  §-ában az „és mû köd te té sé -

ért” szö veg rész.
(9) Ha tá lyát vesz ti az R. 25.  § d) pont ja.
(10) Ha tá lyát vesz ti az R. 29.  § (1) be kez dés a) pont já -

ban az „a tár sa dal mi fel zár kó zá sért és” szö veg rész.
(11) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 30.  § a) pont ja,
b) 30.  § b) pont já ban az „a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi

mi nisz ter” szö veg rész.
(12) Ha tá lyát vesz ti az R. 32.  § n) pont ja.
(13) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 33.  §-ában a „köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi” szö veg -

rész,
b) 33.  § h) pont ja.
(14) Ha tá lyát vesz ti az R. 37.  § e) pont já ban a „– hír szer -

zé si te vé keny ség ki vé te lé vel a –” szö veg rész.
(15) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 39.  § (1) be kez dé sé ben a „ren dé sze tért  való fe le lõs sé -

gi kö ré ben a” szö veg rész,
b) 39.  § (1) be kez dés a)–h) pont já ban a „szó ló” szö veg -

rész,
c) 39.  § (2) be kez dés a)–h) pont já ban a „szó ló” szö veg -

rész,
d) 39.  § (5) be kez dés e) pont já ban a „szó ló” szö veg rész,

e) 39.  § (6) be kez dé sé ben a „fe le lõs sé gi kö ré ben” szö -
veg rész.

(16) Ha tá lyát vesz ti az R. 40.  § (1) be kez dé sé ben az „a
ren dé sze tért  való fe le lõs ség kö ré ben” szö veg rész.

(17) Ha tá lyát vesz ti az R. 41.  § c) és e) pont ja.

(18) Ha tá lyát vesz ti az R.

a) 42.  § d) pont já ban az „(NCA)” szö veg rész.

b) 42.  § e) pont ja.

(19) Ha tá lyát vesz ti az R. 43.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban az „or szá gos il le té kes sé gû, köz pon ti hi va tal ként mû -
kö dõ” szö veg rész.

(20) Ha tá lyát vesz ti az R.

a) 46.  § (1) be kez dés l) pont já ban az „a fog lal koz ta tás -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben” szö veg rész,

b) 46.  § (1) be kez dés l) pont já ban az „a fog lal koz ta tás -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen” szö veg rész.

(21) Ha tá lyát vesz ti az R. 52.  §-ában az „a tár sa da lom
tár gyi és szel le mi kul tu rá lis ér té ke i ért  való fe le lõs sé ge kö -
ré ben” szö veg rész.

(22) Ha tá lyát vesz ti az R. 56.  § (1) be kez dés a) pont
am) al pont ja.

(23) Ha tá lyát vesz ti az R. 61.  §-ában az „a fel nõtt kép zé -
sért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg rész.

(24) Ha tá lyát vesz ti az R. 63.  § (2) és (3) be kez dé se.

(25) Ha tá lyát vesz ti az R.

a) 64.  § (1) be kez dés o) pont já ban az „az Stv., a kü lön
jog sza bály, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) alap ján” szö veg rész,

b) 64.  § (1) be kez dés p) pont já ban az „az Stv., a kü lön
jog sza bály, va la mint a Ket. alap ján” szö veg rész.

(26) Ha tá lyát vesz ti az R.

a) 65.  § a) pont já ban a „ , csa lád-” szö veg rész,

b) 65.  § a) pont aa) és ab) al pont ja,

c) 65.  § c) pont já ban a „fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ci ó ért
és a” szö veg rész.

(27) Ha tá lyát vesz ti az R.

a) 66.  § (1) be kez dé sé ben az „a szo ci ál-, csa lád- és
nyug díj po li ti ká ért, va la mint a gyer mek- és if jú ság vé de le -
mért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg rész,

b) 66.  § (2) be kez dé sé ben az „a gyer mek- és if jú ság po li -
ti ká ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg rész,

c) 66.  § (3) be kez dé sé ben az „a fog lal koz ta tá si re ha bi li -
tá ci ó ért és a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért
 való fe le lõs sé ge kö ré ben” szö veg rész.

(28) Ha tá lyát vesz ti az R. 71.  § (3) be kez dé sé ben az „–
az (1)–(2) be kez dés ben fog lal ta kon túl –” szö veg rész.

(29) Ha tá lyát vesz ti az R.

a) 73.  § a) pont já ban az „a gaz da ság po li ti ka mak ro gaz -
da sá gi sza bá lyo zá sá ért, a ver seny ké pes ség meg te rem té sé -
ért,” szö veg rész,

b) 73.  § b) pont já ban az „és költ ség ve té si po li ti ká ért”
szö veg rész,
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c) 73.  § d) pont já ban az „ , il let ve az egész ség biz to sí tá si
já ru lék-fi ze tés” szö veg rész,

d) 73.  § e) pont já ban az „és könyv vizs gá la ti” szö veg -
rész,

e) 73.  § k) pont ja,
f) 73.  § l) pont já ban az „épí tés gaz da sá gért, va la mint a”

szö veg rész,
g) 73.  § m) pont já ban az „ide nem ért ve a fog lal koz ta tá si 

re ha bi li tá ci ót,” szö veg rész,
h) 73.  § p) pont já ban a „gaz da sá gi stra té gia al ko tás ré -

sze ként a” szö veg rész.
(30) Ha tá lyát vesz ti az R. 74.  § a)–i) és k) pont ja.
(31) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 75.  § (1) be kez dés g) pont já ban az „így kü lö nö sen

az Eu ró pai Unió Ver seny ké pes sé gi Ta ná csá ban,” szö veg -
rész,

b) 75.  § (1) be kez dés i) pont ja,
c) 75.  § (2) be kez dé sé ben az „és költ ség ve té si po li ti ká -

ért” szö veg rész,
d) 75.  § (2) be kez dés l) pont ja,
e) 75.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „(adók, il le té kek,

vá mok, egyéb já ru lé kok, hoz zá já ru lá sok és egyéb be fi ze -
té si kö te le zett sé gek; a to váb bi ak ban együtt: adók)” szö -
veg rész,

f) 75.  § (4) be kez dés a)–c) pont já ban a „szó ló” szö veg -
rész,

g) 75.  § (4) be kez dés b) pont já ban a „(já ru lé kok, hoz zá -
já ru lá sok, egyéb be fi ze té si kö te le zett sé gek)” szö veg rész,

h) 75.  § (5) be kez dé sé ben az „és könyv vizs gá la ti” szö -
veg rész.

(32) Ha tá lyát vesz ti az R. 76.  § b) pont já ban az „ , irá -
nyít ja a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt”
szö veg rész.

(33) Ha tá lyát vesz ti az R. 78.  § i) pont já ban az „ , il let ve
a Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem fej lesz té si Ügy nök -
ség (ITD Hun ga ry Zrt.)” szö veg rész.

(34) Ha tá lyát vesz ti az R. 79.  §-a.
(35) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 81.  § (3) be kez dés k) pont já ban az „(NCA)” szö veg -

rész,
b) 81.  § (3) be kez dés l) pont ja.
(36) Ha tá lyát vesz ti az R. 84.  § a) pont já ban az „és a fej -

lesz té si cél elõ irány za tok ke ze lé sé ért, sza bá lyo zá sá ért és
el len õr zé sé ért” szö veg rész.

(37) Ha tá lyát vesz ti az R. 89.  § (1) be kez dés h)–j) pont -
já ban az „a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter köz re mû kö dé sé -
vel” szö veg rész.

(38) Ha tá lyát vesz ti az R. 92.  § (1) be kez dés k) pont já -
ban a „két- és sok ol da lú” szö veg rész.

(39) Ha tá lyát vesz ti az R. 93.  §-a.
(40) Ha tá lyát vesz ti az R. 99.  § (1) be kez dés c) pont ja.
(41) Ha tá lyát vesz ti az R. 103.  § (1) be kez dé sé ben az „ ,

a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa
so rán,” és az „elõ se gít ve” szö veg rész.

(42) Ha tá lyát vesz ti az R. 105.  §-ában az „az er dõk ben
a bi o ló gi ai sok fé le ség meg õr zé sé ért és” szö veg rész.

(43) Ha tá lyát vesz ti az R. 109.  § (4) be kez dés b) pont ja.

(44) Ha tá lyát vesz ti az R. 111.  §-ában a „va la mennyi fe -
le lõs sé gi kö ré ben” szö veg rész.

(45) Ha tá lyát vesz ti az R. 113.  § (2) be kez dés a) pont ja.

(46) Ha tá lyát vesz ti az R. XI. Fe je zet cí mé ben
a „MINISZTER” szö veg rész.

42.  §

Az R. 86.  § (2) be kez dés c)–m) pont já nak szá mo zá sa
b)–l) pont ra vál to zik.

2. A Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ról  szóló
162/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

43.  §

(1) A Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ról  szóló
162/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let 4. §-a a kö vet ke zõ
(3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter a ma gyar
ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör vény 4.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti ho no sí tá si el já rás sal és 5.  §-a sze rin ti
vissza ho no sí tá si el já rás sal, va la mint a ha zai anya köny vi
el já rás sal össze füg gés ben gya ko rol ja a Hi va tal fe lett
a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2010. évi XLIII. tör vény 2.  § (1) be kez dés c), e) és
f)–h) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket.”

(2) A Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ról  szóló
162/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let 2. § (3) be kez dé sé ben,
va la mint 4.  § (1) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg, a 4.  § (2) be kez dé sé ben az „Az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „A bel ügy mi -
nisz ter” szö veg, az 5.  § (2) be kez dé sé ben az „az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert” szö veg rész he lyé be az „a
bel ügy mi nisz tert, a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert” szö veg lép.

3. Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ról és el já rá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló
362/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

44.  §

Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ról és el já rá sá nak rész le tes 
sza bá lya i ról  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let 1.  §
(1) be kez dé sé ben az „a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz -
dí tá sá ért” szö veg rész he lyé be az „az egyen lõ bá nás mód biz -
to sí tá sá ért és tár sa dal mi fel zár kó zá sért” szö veg lép.
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4. Az anya köny vi el já rás ról  szóló 2010. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ról  szó ló 105/2010. (IV. 9.) Korm. ren de let
mó do sí tá sa

45.  §

(1) Az anya köny vi el já rás ról  szóló 2010. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. ren de let
2012. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az anya köny vi el já rás ról  szóló 2010. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. ren de let
3.  §-a és 4.  §-a nem lép ha tály ba.

5. Zá ró ren del ke zé sek

46.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A 25.  § (2) be kez dé se és a 41.  § (33) be kez dé se
2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

47.  §

(1) Az e ren de let alap ján az R. e ren de let ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en ha tá lyos ren del ke zé se i hez ké pest más mi nisz ter -
hez át ke rü lõ fel adat- és ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá -
suk hoz kap cso ló dó egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö -
te le zett sé gek re is ki ter je dõ en – az e ren de let ha tály ba lé pé se
elõtt fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um jog utód já nak az e ren de let tel mó do sí tott R.
sze rint fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ál tal ve -
ze tett mi nisz té ri u mot kell te kin te ni.

(2) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá -
sa szem pont já ból az R. e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ -
zõ en ha tá lyos ren del ke zé se i hez ké pest más mi nisz ter hez
e ren de let alap ján át ke rü lõ fel adat- és ha tás kö rök te kin te -
té ben az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt fel adat- és ha tás -
kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
jog utód já nak az e ren de let tel mó do sí tott R. sze rint fel adat- 
és ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
ri u mot kell te kin tet ni.

48.  §

(1) 2011. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti az 1–3. al cím.

(2) Ez a § 2011. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

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

A  Kormány 1276/2010. (XII. 8.) Korm. határozata
a 2011-ben a felsõoktatásban felvehetõ,

államilag támogatott
hallgatói létszámkeretrõl

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX.
tör vény 101. §-a (1) be kez dé se b) pont já nak fel ha tal ma zá -
sa alap ján

1. 2011-ben az ál la mi lag tá mo ga tott új be lé põ lét szám -
ke re tet (fel sõ fo kú szak kép zés re, alap kép zés re, il let ve egy -
sé ges, osz tat lan kép zés re fel ve he tõ, ál la mi lag tá mo ga tott
hall ga tói lét szám ke re tet) – a ka to nai és rend vé del mi fel sõ -
ok ta tást be le nem ért ve – 53 450 fõ ben ha tá roz za meg,
az aláb bi ak sze rint:

a) a fel sõ fo kú szak kép zés re fel ve he tõ hall -
ga tók lét szá ma 10 000 fõ

b) alap kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá -
ma 40 610 fõ
eb bõl ag rár kép zé si te rü let re fel ve he tõ
hall ga tók szá ma 1 850 fõ
böl csé szet tu do mány kép zé si te rü let re fel -
ve he tõ hall ga tók szá ma 4 100 fõ
gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü let re
fel ve he tõ hall ga tók szá ma 4 900 fõ
in for ma ti ka kép zé si te rü let re fel ve he tõ
hall ga tók szá ma 6 400 fõ
jo gi és igaz ga tá si kép zé si te rü let re fel ve -
he tõ hall ga tók szá ma 500 fõ
mû sza ki kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall -
ga tók szá ma 9 850 fõ
or vos- és egész ség tu do mány kép zé si te -
rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 3 100 fõ
pe da gó gus kép zés kép zé si te rü let re fel ve -
he tõ hall ga tók szá ma 2 000 fõ
sport tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he -
tõ hall ga tók szá ma 500 fõ
tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü let re
fel ve he tõ hall ga tók szá ma 2 100 fõ
ter mé szet tu do mány kép zé si te rü let re fel -
ve he tõ hall ga tók szá ma 5 200 fõ
mû vé szet kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall -
ga tók szá ma 570 fõ
mû vész köz ve tí tés kép zé si te rü let re fel ve -
he tõ hall ga tók szá ma 390 fõ

c) egy sé ges, osz tat lan kép zés re fel ve he tõ
hall ga tók lét szám 2 840 fõ
eb bõl ag rár kép zé si te rü let re fel ve he tõ
hall ga tók szá ma 160 fõ
jo gi és igaz ga tá si kép zé si te rü let re fel ve -
he tõ hall ga tók szá ma 800 fõ
mû sza ki kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall -
ga tók szá ma 200 fõ
or vos- és egész ség tu do mány kép zé si te -
rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 1 500 fõ
mû vé szet kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall -
ga tók szá ma 180 fõ

d) az ál la mi lag tá mo ga tott új be lé põ lét szám ke ret leg fel -
jebb 10%-a – az a)–c) pont sze rin ti ke ret szám ré sze -
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ként – a rész idõs (es ti, le ve le zõ) kép zés ke re te, ame lyet
fog lal koz ta tá si, át kép zé si igé nye ket fi gye lem be vé ve
kell biz to sí ta ni,

e) a hit éle ti alap kép zés re vagy egy sé ges, osz tat lan kép zés -
re fel ve he tõ hall ga tók szá mát, az egy há zak kal és fe le -
ke ze tek kel meg kö tött nem zet kö zi és kor mány za ti meg -
ál la po dá sok sze rint kell meg ál la pí ta ni.
2. A Kor mány a 2011-ben ál la mi lag tá mo ga tott mes ter -

kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá mát 19 600 fõ ben ha tá -
roz za meg az zal, hogy a hit éle ti mes ter kép zés re fel ve he tõ
hall ga tók szá mát az egy há zak kal és a fe le ke ze tek kel meg -
kö tött nem zet kö zi meg ál la po dá sok sze rint kell meg ál la pí -
ta ni, és a hit éle ti mes ter kép zés re az alap kép zés sel meg -
egye zõ szá mú hall ga tó ve he tõ fel.

3. A Kor mány a 2011-ben ál la mi lag tá mo ga tott dok to ri
kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá mát 1 300 fõ ben ha tá -

roz za meg az zal, hogy a böl csé szet tu do má nyok, a hit tu do -
mány, a tár sa da lom tu do má nyok tu do mány te rü le té re fel ve -
he tõ hall ga tók lét szá ma leg fel jebb 430 fõ, míg az ag rár tu -
do má nyok, a mû sza ki tu do má nyok, az or vos tu do má nyok,
a ter mé szet tu do má nyok és a mû vé sze tek tu do mány te rü le -
tek re fel ve he tõ hall ga tók lét szá ma leg alább 870 fõ le het.

4. Az alap kép zés, il let ve az egy sé ges, osz tat lan kép zés
ese té ben a pont ha tá rok meg ál la pí tá sá nak függ vé nyé ben,
to váb bá a két ol da lú egyez mé nyek, va la mint a ked vez -
mény tör vény alap ján tá mo ga tott kép zés re fel ve he tõ hall -
ga tók ra te kin tet tel, leg fel jebb a kép zé si te rü le ten kén ti ke -
ret szá mok 5%-os túl lé pé sét en ge dé lye zi úgy, hogy az
össz lét szám nem lép he tõ túl.

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

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak köz le mé nyei

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa (to váb bi ak ban: Mé dia ta nács) tá jé koz tat ja az ér de kel te ket, hogy
a Mé dia ta nács jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let 873/2010. (IX. 3.) szá mú ha tá ro za tá val köz mû -
sor-szol gál ta tó vá nyil vá ní tot ta a Ma gyar or szá gi Má ria Rá dió Ala pít ványt (8200 Veszp rém, Ház gyá ri út 7.) mû sor szol -
gál ta tót, amely nek mû sor szol gál ta tá si sza bály za tát alább kö zöl jük.

A Magyarországi Mária Rádió Alapítvány mûsorszolgáltatási szabályzata
a Mária Rádió 93,2 MHz mûsorszolgáltatásra

1.  Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1.1. A Ma gyar or szá gi Má ria Rá dió Ala pít vány „Má ria Rá dió” né ven a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi
I. tör vény (a to váb bi ak ban: Tör vény), va la mint az Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá val kö tött mû sor -
szol gál ta tá si szer zõ dés ren del ke zé se i nek be tar tá sá val he lyi rá di ós mû sor szol gál ta tást in dít az aj kai 93,2 MHz frek ven ci án.

1.2. A Má ria Rá dió te vé keny sé gét je len köz mû sor-szol gál ta tá si sza bály zat alap ján vég zi.

1.3. A tel jes mû sor idõ na pi 24, he ti 168 óra.

1.4. A rá dió kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy ma ra dék ta nul ele get tesz a köz mû sor-szol gál ta tók ra vo nat ko zó szi go -
rúbb tör vé nyi elõ írá sok nak és a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság köz mû sor-szol gál ta tók ra vo nat ko zó an ho zott ál -
lás fog la lá sa i nak, az aláb bi ak sze rint.

1.5. A Rá dió a jog sza bá lyi ke re tek kö zött biz to sít ja a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát a le he tõ leg ma ga sabb szín vo -
na lon.

2. To váb bi sza bá lyok

2.1. A Sza bály zat az Rttv. 2. § (Ér tel me zõ ren del ke zé sek) alatt fel so rolt fo gal mi meg ha tá ro zá sa it hasz nál ja.

2.2. A rek lá mok tény ál lí tá sa i ért – a tu da tos fél re ve ze tés ki vé te lé vel – a Rá dió fe le lõs ség gel nem tar to zik. Lel ki is me -
re ti, il le tõ leg vi lág né ze ti meg gyõ zõ dést rek lám út ján nem ter jeszt.

2.3. A vá lasz tá si idõ szak ban az or szág gyû lé si kép vi se lõk, il le tõ leg a he lyi, te rü le ti ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol -
gár mes te rek vá lasz tá sá ról, to váb bá a ki sebb sé gi ön kor mány za tok vá lasz tá sá ról szó ló tör vé nyek sza bá lyai sze rint tesz
köz zé po li ti kai hir de tést a mû sor ban. Vá lasz tá si idõ sza kon kí vül po li ti kai hir de tést ki zá ró lag a már el ren delt nép sza va -
zás sal össze füg gés ben kö zöl.

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



2.5. A Rá dió nem tesz köz zé do hány árut, fegy vert, lõ szert, rob ba nó anya got, ki zá ró lag or vo si ren del vény re igény be
ve he tõ gyógy szert, to váb bá gyó gyá sza ti el já rást és al ko hol tar tal mú italt nép sze rû sí tõ, is mer te tõ rek lá mot. A Rá dió mû -
sor szá mát nem tá mo gat hat ja a fõ te vé keny sé ge sze rint al ko hol tar tal mú ital elõ ál lí tó ja vagy for gal ma zó ja.

2.6. A rek lám nem szó lít hat fel köz vet len for má ban kis ko rú a kat, hogy szü le i ket vagy más fel nõt te ket já té kok, il let ve
más áru vagy szol gál ta tás vá sár lá sá ra vagy igény be vé te lé re ösz tö nöz zék. A rek lám a já ték tény le ges ter mé sze tét és le he -
tõ sé ge it il le tõ en nem le het fél re ve ze tõ. A rek lám nem mu tat hat gyer me ke ket erõ sza kos hely zet ben és nem buz dít hat erõ -
szak ra. A kis ko rú ak nak szó ló rek lám nem épít het a szü lõk vagy ta ná rok irán ti bi za lom ra.

2.7. A mû sor szám tá mo ga tó ját a köz zé té telt köz vet le nül meg elõ zõ en vagy azt kö ve tõ en meg kell ne vez ni. Tá mo ga -
tott mû sor szám nem hív hat fel és nem be fo lyá sol hat a tá mo ga tó vagy az ál ta la meg ha tá ro zott har ma dik sze mély üz le ti te -
vé keny sé gé nek igény be vé te lé re, il le tõ leg az at tól va ló tar tóz ko dás ra. A Tá mo ga tó a mû sor szol gál ta tó fe le lõs sé gét, il let -
ve sza bad sá gát érin tõ mó don a mû sor vagy a tá mo ga tott mû sor szám tar tal mát vagy mû sor be li el he lyez ke dé sét – az idõ -
pont ki vé te lé vel – nem be fo lyá sol hat ja. A Rá dió nem tesz köz zé – mû sor elõ ze tes ki vé te lé vel – olyan mû sor szá mot,
amely ben a mû sor szám tá mo ga tó já nak véd je gye, meg kü lön böz te tõ jel zé se, jel sza va meg je le nik. A po li ti kai hír mû sor -
szám nem tá mo gat ha tó. Nem tá mo gat hat mû sor szá mot párt, po li ti kai moz ga lom, va la mint az a vál lal ko zás, amely – fõ te -
vé keny sé ge sze rint – e Sza bály zat sze rint nem rek lá moz ha tó ter mé ket ál lít elõ, nagy ke res ke del mi for ga lom ban ér té ke sít, 
il le tõ leg ilyen ter mé kek kel kap cso la tos szol gál ta tást nyújt. A tá mo ga tó meg ne ve zé sé ben (fel tün te tett ne vé ben) párt ne -
ve, jel sza va, emb lé má ja nem sze re pel het.

2.8. A Rá dió kü lö nö sen kö te les a nem zet, a nem ze ti, az et ni kai, a nyel vi és más ki sebb sé gek mél tó sá gát és alap ve tõ
ér de ke it tisz te let ben tar ta ni, nem sért he ti más nem ze tek mél tó sá gát. A Rá dió rend sze re sen, át fo gó an, el fo gu lat la nul, hi -
te le sen és pon to san tá jé koz tat a köz ér dek lõ dés re szá mot tar tó ha zai és kül föl di ese mé nyek rõl, a vé tel kör ze té ben élõk éle -
tét je len tõ sen be fo lyá so ló ese mé nyek rõl, össze füg gé sek rõl, vi ta tott kér dé sek rõl, az ese mé nyek rõl al ko tott jel lem zõ vé le -
mé nyek rõl, az el té rõ vé le mé nye ket is be le ért ve. E fel ada tok el lá tá sa so rán gon dos ko dik az Rttv. 137. §-ban nem em lí tett
köz ér de kû köz le mé nyek nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról.

A Rá dió kü lö nös fi gyel met for dít az egye te mes és a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek ápo lá sá ra, a kul tu rá lis sok -
szí nû ség ér vé nye sü lé sé re, a kis ko rú ak tes ti, lel ki és er köl csi fej lõ dé sét, ér dek lõ dé sét szol gá ló, is me re te it gaz da gí tó mû -
sor szá mok be mu ta tá sá ra, a val lá si és egy há zi, to váb bá a nem ze ti, et ni kai és más ki sebb sé gi kul tú rák ér té ke i nek meg je le -
ní té sé re, az élet ko ruk, szel le mi és lel ki ál la po tuk, tár sa dal mi kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san hát rá nyos hely ze tû
cso por tok szá má ra fon tos in for má ci ók el ér he tõ vé té te lé re, kü lö nös te kin tet tel a gyer me ki jo go kat is mer te tõ, a gyer me -
kek vé del mét szol gá ló, az igény be ve he tõ szol gál ta tá sok ról tá jé koz ta tást nyúj tó mû so rok be mu ta tá sá ra, a tér ség kü lön -
bö zõ te rü le te i nek tár sa dal mi, gaz da sá gi, kul tu rá lis éle tét meg je le ní tõ mû sor szá mok be mu ta tá sá ra.

2.9. A rek lám idõ tar ta ma egyet len – bár mi ként szá mí tott – mû sor órá ban sem ha lad hat ja meg a hat per cet. A na pi mû -
sor idõ át la gá ban szá mí tott órán ként a rek lám idõ tar ta ma nem ha lad hat ja meg az öt per cet.

Rek lám csak mû sor szá mok – össze tett mû sor szá mok ban az egyes mû sor szá mok – kö zött te he tõ köz zé. A sport-
és más olyan köz ve tí té sek ben, ame lyek ben ter mé sze tes szü ne tek van nak, a rek lám a ré szek kö zött és a szü ne tek ben
köz zé t e he tõ.

Al ko hol tar tal mú ital nem rek lá moz ha tó. A köz mû sor-szol gál ta tó mû sor szá ma it nem tá mo gat hat ja a fõ te vé keny sé ge
sze rint al ko hol tar tal mú ital elõ ál lí tó ja és for gal ma zó ja.

2.10. Csak az aláb bi mû sor szá mok tá mo gat ha tók: val lá si és egy há zi tar tal mú mû sor szá mok, mû vé sze ti és kul tu rá lis
ese mé nye ket be mu ta tó, köz ve tí tõ mû sor szá mok, a nem ze ti és az et ni kai ki sebb sé gi anya nyel vû, il let ve a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek éle tét, kul tú rá ját be mu ta tó mû sor szá mok, az élet ko ruk, tes ti, szel le mi vagy lel ki ál la po tuk, tár sa dal mi
kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san hát rá nyos hely zet ben lé võ cso por tok szá má ra ké szí tett mû sor szá mok.

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

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

3. A pár tok tól és a po li ti kai moz gal mak tól va ló füg get len ség

3.1. A rá dió ezen Sza bály zat sze rin ti köz mû sor-szol gál ta tói te vé keny sé gét a po li ti kai pár tok tól és moz gal mak tól füg -
get le nül foly tat ja, a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ban fog lalt, a vé le mény nyil vá ní tás és a saj tó sza bad ság ra vo nat ko -
zó ga ran ci ák alap ján.

3.2. A pár tok és a po li ti kai moz gal mak te vé keny sé gé rõl és el ve i rõl a mû sor szol gál ta tó fo lya ma to san tá jé koz ta tást ad
úgy, hogy a tá jé koz ta tás ob jek tív, tárgy sze rû, ki egyen sú lyo zott és pár tat lan le gyen. An nak ke re té ben az el té rõ ál lás pon -
to kat meg kell vi lá gí ta ni és le he tõ sé get kell ad ni ar ra, hogy a hall ga tói vé le mé nye ket össze ha son lít has sa. A mû sor szol -
gál ta tó nem kö te les ar ra, hogy a po li ti kai pár tok nak és moz gal mak nak a mû so rok ban szám sze rû en is (má sod perc ben)
egyen lõ meg je le né si le he tõ sé get biz to sít son.
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3.3. A po li ti kai pár tok és moz gal mak sem köz vet ve, sem köz vet le nül nem be fo lyá sol hat ják sem ma guk, sem más ha -
son ló szer ve ze tek meg je le ní té sé nek kö rül mé nye it. A mû sor szol gál ta tó nem ké szít olyan mû sor szá mot, amely egyet len
po li ti kai párt vagy moz ga lom né ze te it nép sze rû sí ti, to váb bá nem to bo roz hat po li ti kai párt vagy moz ga lom ren dez vé nye -
in va ló rész vé tel re.

3.4. A mû sor szol gál ta tó po li ti kai hir de tést az or szág gyû lé si, il let ve az ön kor mány za ti vá lasz tá sok, to váb bá az el ren -
delt nép sza va zás ide jén kí vül nem tesz köz zé. A po li ti kai hir de té sek köz zé té te lé nek sza bá lya i ra néz ve a mû sor szol gál ta -
tót csak a jog sza bá lyok elõ írá sai kö te le zik.

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

3.6. A mû sor szol gál ta tó a po li ti kai pár tok és moz gal mak ál tal nyil vá nos ság ra ho zott do ku men tu mo kat szer kesz tett
for má ban te szi köz zé. Po li ti kai pár tok és moz gal mak, or szág gyû lé si és ön kor mány za ti kép vi se lõk, pol gár mes te rek és al -
pol gár mes te rek kom men tárt, ma gya rá za tot és jegy ze tet a mû sor szol gál ta tó mû so ra i hoz nem fûz het nek.

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

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

4. A hí rek, idõ sze rû po li ti kai mû so rok be mu ta tá sá ra vo nat ko zó el vek
4.1. A Rá dió köz mû sor-szol gál ta tó fel ada ta az, hogy hi te le sen, pon to san, tár gyi la go san, idõ sze rû en és ki egyen sú lyo -

zot tan tá jé koz tas son az or szág ban és a vi lág ban tör tént ese mé nyek rõl, köz ve tít se a nem ze ti és egye te mes kul tú ra és tu do -
mány ér té ke it és ered mé nye it, biz to sít son esély egyen lõ sé get a tár sa da lom tag ja i nak meg nyil vá nu lá sá ra, szol gál ja a tár -
sa da lom ré te ge i nek spe ci á lis igé nye it és ér dek lõ dé sét.

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

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

4.4. A mû sor szol gál ta tó kö te les ar ra, hogy a né zõ vé le mé nyé nek ki ala kí tá sá hoz szük sé ges min den lé nye ges in for má -
ci ót és vé le ményt meg je le nít sen.

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

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

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

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

4.9. Hír- és po li ti kai mû so rok ban a mû sor ve ze tõ sa ját párt po li ti kai kö tõ dé sét nem je le nít he ti meg, sa ját vé le mé nyét az 
el hang zott ál lás pon tok mel lett vagy el len nem is mer tet he ti.

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

4.11. Ha a hír- vagy po li ti kai mû sor ban tar tal mi vagy tár gyi té ve dés hang zott el, azt a le he tõ leg ha ma rabb ki kell ja ví -
ta ni a né zõ fi gyel mé nek er re tör té nõ egy ér tel mû fel hí vá sa mel lett.

4.12. Po li ti kai mû sor ban a mû sor ve ze tõ nek tö re ked ni kell ar ra, hogy a részt ve võk egy más em be ri mél tó sá gá nak tisz -
te let ben tar tá sá val fejt sék ki ál lás pont ju kat.

4.13. Hely re iga zí tást, il let ve ki fo gást le het köz zé ten ni az érin tett ké rel mé re. Kö te le zõ a köz zé té tel ak kor, ha ezt jog -
erõs bí rói íté let vagy a Pa nasz bi zott ság, il let ve a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság ha tá ro za ta elõ ír ja.
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5. Az anya nyel vi kul tú ra ápo lá sá nak kö ve tel mé nyei
5.1. A Sza bály zat elõ írá sa i nak al kal ma zá sa so rán a mû sor szol gál ta tó kö te les a ma gyar nyelv he lyes és pon tos hasz ná -

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

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

5.3. A mû sor szol gál ta tó kö te les ke rül ni a dur va, a trá gár, il let ve a sze mé rem sér tõ ki fe je zé sek al kal ma zá sát.
6. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek be mu ta tá sá nak kö ve tel mé nyei
6.1. A mû sor szol gál ta tó – az ere szol gá ló spe ci á lis mû so ro kon kí vül is – e Sza bály zat elõ írá sa i nak meg fe le lõ en sok ol -

da lú an és tár gyi la go san mu tat ja be a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek éle tét, kul tú rá ját és ha gyo má nya it. En nek so rán a
mû sor szol gál ta tó nem ad he lyet a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó ne ga tív szte re o tí pi ák nak. 

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

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

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

7. A kul tu rá lis, tu do má nyos, vi lág né ze ti és val lá si té mák be mu ta tá sa
7.1. A mû sor szol gál ta tás kul tu rá lis mû so ra i ban tö rek szik ar ra, hogy be mu tas sa a nem ze ti és egye te mes mû vé szet ér -

té ke it, va la mennyi né zõi ré teg ér dek lõ dé sé nek fi gye lem be vé te lé vel. 
7.2. A mû sor szol gál ta tó mû so ra i ban nép sze rû sí ti a mû vé sze ti al ko tá so kat és elõ se gí ti azok be fo ga dá sát. A mû sor -

szol gál ta tó a kul tu rá lis ér té kek ter jesz té sét úgy vég zi, hogy meg kü lön böz te tést vagy ki zá ró la gos sá got nem al kal maz va, a 
né zõt a kul tu rá lis ér ték fon tos sá gá nak el is me ré sé hez se gít se hoz zá.

7.3. A mû sor szol gál ta tó rend sze re sen be szá mol a tu do mány ered mé nye i rõl. Tu do má nyos kér dé sek ben biz to sí ta ni
kell az el té rõ vé le mé nyek meg je le ní té sét. Új tu do má nyos ered mé nyek is mer te té se a né zõ ben nem kelt het meg ala po zat -
lan vá ra ko zást. Az ered mény bi zony ta lan sá gá ra a né zõ fi gyel mét egy ér tel mû en fel kell hív ni.

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

7.5. Tu do má nyos mû sor nem szol gál tat ha tó a né zõ egész sé gi ál la po tá nak köz vet len be fo lyá so lá sa cél já ból, il let ve e
cél ra mód sze rek és esz kö zök nem ajánl ha tók.

7.6. A mû sor szol gál ta tó fe le lõs azért, hogy vi lág né ze ti, il let ve val lá si meg gyõ zõ dé sét sér tõ né ze tek a mû sor ban nem
han goz has sa nak el. A vi lág né ze ti, il let ve val lá si mû sor szám mû sor po li ti kai né ze tek nép sze rû sí té sé re nem szol gál hat, és
nem irá nyul hat más vi lág né zet vagy val lás el len.

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

7.8. A mû sor szol gál ta tó ki egyen sú lyo zott le he tõ sé get biz to sít a tör té nel mi egy há zak hit éle ti te vé keny sé gé nek be mu -
ta tá sá ra. E te vé keny ség so rán az érin tett egy ház ré szé re a mû sor szol gál ta tó kon zul tá ci ós le he tõ sé get, il let ve rész vé telt
tesz le he tõ vé az adott mû sor szám szer kesz té sé ben. Az egy há zi szer tar tá sok tar tal má ért a mû sor szol gál ta tó nem tar to zik
fe le lõs ség gel. A szer tar tá sok és más egy há zi ese mé nyek köz ve tí té se mû sor kör nye ze té nek ki ala kí tá sa kor fi gye lem be kell 
ven ni a val lá sos em ber ér zel me it és a hit élet mél tó sá gát.

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

8. A meg kü lön böz te tõ jel zés sel el lá tott mû sor szá mok köz zé té te le
8.1. A Sza bály zat aláb bi meg ha tá ro zá sai sze rint a Rá dió mû sor szol gál ta tó a kö vet ke zõ mû sor szá mo kat lát ja el meg -

kü lön böz te tõ szö ve ges fel ve ze tés sel:
– rek lá mok
– köz ér de kû köz le mé nyek és jó té kony sá gi fel hí vás
– po li ti kai és vá lasz tá si hir de té sek
– tá mo ga tott mû so rok
8.2. A rek lá mot a mû sor tól el kü lö ní tet ten, azo no sít ha tó szig nál lal kell köz zé ten ni ak kor is, ha az rek lám ri port for má -

já ban hang zik el.
8.3. Köz ér de kû köz le mény és jó té kony sá gi fel hí vás köz zé té te le ese tén min dig meg kell ne vez ni a köz zé te võ szer ve -

zet, il let ve a köz le mény for rá sát. A jó té kony sá gi fel hí vás rek lá mo zás ra nem hasz nál ha tó.

114 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám



8.4. A po li ti kai és vá lasz tá si hir de té se ket a mû sor tól el kü lö ní tet ten kell köz zé ten ni, meg je löl ve a köz zé té tel okát (or -
szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sa, nép sza va zás).

8.5. A kö zön ség fi gyel mét kü lön fel kell hív ni min den olyan mû sor szám ra, amely a kis ko rú fej lõ dé sét hát rá nyo san
be fo lyá sol ja.

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

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

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

nem él vissza a kis ko rú ta pasz ta lat lan sá gá val és nem hasz nál ja ki azt, a kis ko rút nem hoz za ne vet sé ges hely zet be és nem
te szi ki sem fi zi kai, sem lel ki meg pró bál ta tás nak. Gyer mek ko rú sze mély a mû sor ban csak szü lõ je, tör vé nyes kép vi se lõ je
vagy osz tály fõ nö ke jó vá ha gyá sá val szó lal tat ha tó meg.

9.4. Kis ko rú ak szá má ra ké szült mû so rok ban dur va, sze mé rem sér tõ ki fe je zés, il let ve ká rom ko dás nem hasz nál ha tó.
9.5. Gyer mek ko rú sze mély sze xu á lis hely zet ben, vagy ar ra uta ló kö rül mé nyek kö zött nem sze re pel tet he tõ. A rek lá -

mok köz zé té te le so rán a mû sor szol gál ta tó az aláb bi sza bá lyok meg tar tá sá ra kö te les:
– A rek lá mok nem be szél he ti rá a kis ko rú a kat ta pasz ta lat lan sá guk és hi szé keny sé gük ki hasz ná lá sá val egy adott ter -

mék meg vé te lé re vagy szol gál ta tás igény be vé te lé re.
– A rek lá mok nem biz tat hat ják a kis ko rú a kat, hogy szü le i ket vagy má so kat rá be szél je nek ar ra, hogy egy adott ter mé -

ket meg vá sá rol ja nak vagy szol gál ta tást igény be ve gye nek, il let ve nem tar tal maz hat nak szá muk ra köz vet len vá sár lá si
aján la tot.

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

– A rek lá mok hang ha tá sok kal vagy más mó don és in do ko lat la nul nem mu tat hat nak kis ko rú a kat ve szé lyes hely zet -
ben. 

A rek lá mok nem vált hat ják ki a kis ko rú ak ban, fi a ta lok ban azt az ér zést, hogy a rek lá mo zott áru nél kül tár sa ik nál ala -
cso nyabb ren dû ek.

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

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

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

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

má nyo san meg ala po zott nak olyan ál lí tá so kat, me lyek nem azok.
10.7. Az össze ha son lí tá sok nak bi zo nyít ha tó té nyen kell ala pul ni, me lyek füg get len for rás ból szár maz nak.
10.8. A rek lám nem ront hat ja más ter mé kek, cég vagy sze mély hi te lét, jó hír ne vét, nem má sol hat ja le más rek lá mok

ál ta lá nos meg je le né sét vagy rész le te it olyan mó don, hogy az fél re ve ze tõ le gyen.
10.9. A rek lám nem mu tat hat be olyan sze mélyt vagy tu laj do nát, aki er re elõ ze te sen nem adott en ge délyt.
10.10. A rek lám csak ma gyar nyel vû le het. Ez alól csak a szlo gen, il let ve a rek lám dal ké pez ki vé telt, azon ban a szlo -

gent ma gyar nyel ven is kö zöl ni kell.
10.11. A rek lám nem tar tal maz hat por nog ra fi kus szö ve get, il let ve nem szól hat ön cé lú an a sze xu a li tás ról. A rek lám

nem hasz nál hat dur va vagy a köz íz lést sér tõ sza va kat és ki fe je zé se ket.
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10.12. Nem ze ti ün ne pek ese mé nye i rõl, il let ve egy há zi szer tar tá sok ról ké szí tett mû sor szá mo kat meg elõ zõ en vagy azt
kö ve tõ en rek lám nem kö zöl he tõ. A je len Sza bály zat cél jai meg va ló su lá sa ér de ké ben a Rá dió fõ szer kesz tõ je meg ha tá roz -
hat egyéb olyan mû sor szá mo kat és mû sor idõ ket is, ame lyek ben rek lám nem te he tõ köz zé.

10.13. Ha köz zé té tel után jut a mû sor szol gál ta tó tu do má sá ra, hogy a rek lá mot nem le he tett vol na köz ve tí te ni, kö te les
ha la dék ta la nul a rek lám köz ve tí té sét meg szün tet ni.

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

11. A köz ér de kû köz le mé nyek köz zé té te le

11.1. A köz ér de kû köz le mé nyek for rá sát és hi te les sé gét a mû sor szol gál ta tó el len õr zi.

11.2. Ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada tot el lá tó szer ve zet ál tal kö zöl ni kí vánt köz ér de kû köz le ményt a mû sor -
szol gál ta tó in gye ne sen te szi köz zé. Mél tány lást ér dem lõ ok ese tén a ter mé sze tes sze mély ál tal köz zé ten ni kí vánt köz ér -
de kû köz le mény is in gye nes.

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

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

12. A mû sor ké szí tõk ön ál ló sá ga, füg get len sé ge és fe le lõs sé ge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Össze fér he tet len sé gi és ma ga tar tá si sza bá lyok

13.1. A mû sor szol gál ta tó mun ka tár sa min den, a mû sor szol gál ta tó val bár mely fog lal koz ta tá si – így kü lö nö sen: mun -
ka-, a Pol gá ri Tör vény könyv alap ján ki ala kí tott meg bí zá si, vál lal ko zá si – jog vi szony ban ál ló, a mû sor fo lyam el ké szí té -
sé ben al ko tói fe le lõs ség gel köz re mû kö dõ sze mély.

13.2. A mun ka tár sak ma ga tar tá suk kal, vi sel ke dé sük kel és kül sõ meg je le né sük kel sem ma gán éle tük ben, sem mun ka -
he lyü kön kí vü li tár sa dal mi éle tük ben nem ve szé lyez tet he tik a mû sor szol gál ta tó jó hír ne vét. 

13.3. A 13.1. pont sze rin ti mun ka társ nem le het po li ti kai párt vagy moz ga lom ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je. A hí rek ben és a
po li ti kai mû so rok ban sze rep lõ 13.1. pont sze rin ti mun ka társ po li ti kai párt vagy moz ga lom ne vé ben köz sze rep lést nem
vál lal hat.
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13.4. Ha a mun ka társ egye sü let, vagy nem po li ti kai cél ra lét re jött tár sa dal mi szer ve zet ve ze tõ sé gi tag ja, il let ve ala pít -
vány ku ra tó ri u mi tag ja, gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do no sa vagy fel ügye lõbi zott sá gá nak a tag ja, ezen szer ve ze tek kel fog -
lal ko zó mû sort nem ké szít het.

13.5. Amennyi ben a mû sor ké szí tõ or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ-je lölt sé get vál lal, en nek be je len té -
sé tõl a vá lasz tás nap já ig (két for du ló ese tén a szá má ra dön tést ho zó na pig) a mû sor ké szí tés ben nem ve het részt. Ha a mû -
sor ké szí tõt or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ vé meg vá laszt ják, man dá tu ma ér vé nyes sé ge ide jén po li ti kai,
köz éle ti vo nat ko zá sú mû sor ké szí té sé ben nem ve het részt.

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

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

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

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

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

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

13.12. A mû sor ké szí tõ ma ga tar tá sá ban nem te het kü lönb sé get a részt ve võk tár sa dal mi hely ze te kö zött. Ezen be lül tö -
re ked nie kell ar ra, hogy egy for ma meg szó lí tá so kat al kal maz zon a sze rep lõk irá nyá ban, azok tár sa dal mi hely ze té tõl füg -
get le nül. A meg szó lí tá sok ban a köz nyelv ben sze rep lõ ud va ri as for má kat kell hasz nál ni, ide ért ve a sze rep lõ hi va ta li rang -
já val vagy fog lal ko zá sá val tör té nõ meg szó lí tást.

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

13.14. A mû sor ké szí tõ kül sõ meg je le né sé ben ke rül je a szél sõ sé ge ket és ne utal jon sa ját anya gi hely ze té re.
13.15. A mû sor ké szí tõ ne hang sú lyoz za a mû sor tár gyát meg ha tá ro zó tár sa dal mi kö zeg ben va ló benn fen tes sé gét.
14. A mû sor ké szí tés szak mai sza bá lyai 
14.1. A mû sor szol gál ta tó szín vo na las elõ ké szí tõ mun ká val és fel ké szül ten kö ze lít a mû sor szol gál ta tás ban elõ adó dó

té mák hoz, mel lõ zi az elõ íté le te ket, a köz he lye ket és szte re o tí pi á kat.
14.2. A mû sor szol gál ta tó az ál ta la el kö ve tett té ve dést azon nal el is me ri, és a né zõ tu do má sá ra hoz za. A mû sor szol gál -

ta tó a tu da tos meg té vesz tés esz kö ze i vel so ha és sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem él.
14.3. A mû sor szol gál ta tó nak tar tóz kod nia kell el len õri zet len té nyek, szá mok és ada tok köz lé sé tõl. Olyan köz lés ese -

tén, amely az em be ri élet re vo nat ko zik – így bal ese tek, tûz ese tek, bûn ügyek, ter ror cse lek mé nyek stb. ese té ben – az ál do -
za tok meg ne ve zé se csak ak kor le het sé ges, ha ez hi va ta los meg erõ sí tést nyert, és az ál do zat hoz zá tar to zói a köz zé té tel hez 
hoz zá já rul tak. Köz is mert sze mé lyek ese té ben e ren del ke zés alól ki vé telt le het ten ni.

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

14.5. A mû sor szol gál ta tó tisz te let ben tart ja az ár tat lan ság vé lel mé hez fû zõ dõ al kot má nyos jo got.
14.6. Bûn cse lek ménnyel gya nú sí tott sze mé lyek meg szó lal ta tá sa ese tén a mû sor szol gál ta tó ügyel ar ra, hogy a bûn el -

kö ve tés ne tûn hes sék fel po zi tív szín ben. A bûn cse lek mé nyek hely szí nén ké szült hang fel vé te lek köz zé té te lét meg elõ zõ -
en – amennyi ben azok al kal ma sak a né zõ fi zi kai vagy ér zel mi meg ren dü lé sé nek ki vál tá sá ra – a kö vet kez mény re a né zõk
fi gyel mét fel kell hív ni.

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

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

14.9. A sze rep lõ ket tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy a mû sor nak mi a cél ja és ki lesz a töb bi sze rep lõ.
14.10. Ha a né zõ a mû sor ban köz vet le nül kö zöl he ti né ze te it, a te le fo ná lók kö zött vá lo gat ni nem sza bad. Eb ben az

eset ben a mû sor ve ze tõ nek kell is mer tet nie a hí vá sok ban nem meg nyil vá nult ál lás pon to kat.
14.11. Köz vé le mény-ku ta tá si ered mé nye ket és sta tisz ti ká kat mû sor ban fel hasz nál ni csak pon to san, a for rás meg je lö -

lé sé vel és az ada tok ma ni pu lá lá sa nél kül sza bad, el té rõ ered mé nyek ese té ben több ku ta tás be mu ta tá sá val.
15. A Sza bály zat ren del ke zé sei a köz mû sor szol gál ta tó meg ren de lé sei, il let ve a kül sõ mun ka tár sai jo go su lat lan

elõny szer zé se meg aka dá lyo zá sá ról
15.1. A köz mû sor-szol gál ta tó a mû sor szá mok gyár tá sá ra vo nat ko zó meg ren de lé se i nél fo ko zot tan fi gye lem mel kell

le gyen a mû sor szol gál ta tó al kal ma zot ta i nak az ér de ke i re! Ezért a mû sor szol gál ta tó az al kal ma zott já nak, an nak köz vet -
len hoz zá tar to zó já nak, il let ve ezek tu laj do ná ban mû kö dõ vál lal ko zá sok nak mû sor ké szí tés re irá nyu ló meg bí zást nem ad!

16. Pa na szok el in té zé se
16.1. A pa nasz ügyek el in té zé si rend jé rõl kü lön pa nasz ke ze lé si sza bály zat ren del ke zik.
16.2. Hely re iga zí tás ra az ügy ben érin tett ké ré se, a NMHH Pa nasz bi zott sá gá nak ál lás fog la lá sa, az NMHH ha tá ro za ta

vagy jog erõs bí ró sá gi íté let alap ján ke rül het sor.
16.3. Az eset le ge sen fel me rü lõ hely re iga zí tá si igé nyek tel je sí té sé rõl a fõ szer kesz tõ dönt. El já rá sa so rán kü lön le ges

fi gye lem mel kö te les a vi ta tott mû sor szám ban fog lal tak va ló ság tar tal mát sok ol da lú an el len õriz ni, il let ve a kért – és jo -
gos – hely re iga zí tást, il let ve az eset le ges ki egyen sú lyo zat lan ság kor ri gá lá sát meg va ló sí tó mû sor szá mot az ere de ti köz -
lés sel azo nos mû sor idõ ben a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül köz zé ten ni. A hely re iga zí tás nak le he tõ leg ugyan azon mû sor -
ban, a sé rel mes köz lés sel azo nos nap szak ban kell el hang za nia.

16.4. A hely re iga zí tás hoz an nak hi te lét ron tó meg jegy zést vagy kom men tárt fûz ni ti los.
17. Egyéb sza bá lyok
17.1. A Rá dió együtt mû kö dés re tö rek szik az ön kor mány za tok kal, egyéb szer vek kel a mû sor szá mok ará nyos sá ga és

tar tal mi sok szí nû sé ge ér de ké ben. A jog sza bály ban elõ írt kö te le zett sé ge i nek ma ra dék ta lan tel je sí té se mel lett se gít sé get
nyújt a nyil vá nos ság fó ru ma i nak meg te rem té sé hez.

17.2. A rá dió rend sze res kap cso la tot tart a hall ga tók kal. A mû sor szá mo kat a he lyi saj tó ban elõ re köz li. A mû sor ral
kap cso la tos ész re vé te lek re ér dem ben vá la szol, és tö rek szik az eset leg el kö ve tett hi bák sür gõs or vos lá sá ra. A mû sor vál -
toz ta tás jo gát fenn tart ja.

17.3. A hall ga tó kat elõ ze te sen tá jé koz tat ni kell a mû so rok vé te li le he tõ sé ge it be fo lyá so ló kar ban tar tá si mun kák ról
vagy mû sza ki vál to zá sok ról. Mû sza ki hi ba vagy hosszabb adás ki ma ra dás ese tén a vé tel kör zet ben a hall ga tó kat mi e lõbb
és min den le het sé ges mó don tá jé koz tat ni kell a hi ba oká ról és a hi ba el há rí tás vár ha tó idõ pont já ról.

* * *

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa (to váb bi ak ban: Mé dia ta nács) tá jé koz tat ja az ér de kel te ket, hogy
a Mé dia ta nács jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let 810/2010. (V. 5.) szá mú ha tá ro za tá val köz mû sor-szol -
gál ta tó vá nyil vá ní tot ta az Ext rém Bu si ness Kft. (2030 Érd, Jegy zõ u. 14.) mû sor szol gál ta tót, amely nek mû sor szol gál ta -
tá si sza bály za tát alább kö zöl jük.

Az Extrém Business Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata
a Rádió FM 87,8 MHz mûsorszolgáltatásra

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek
1.1. Az Ext rém Bu si ness Kft. a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Tör vény),

va la mint a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság gal kö tött mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ren del ke zé se i nek be tar tá sá val
he lyi/kis kö zös sé gi rá di ós mû sor szol gál ta tást in dít.

1.2. A Rá dió te vé keny sé gét je len köz mû sor-szol gál ta tá si sza bály zat alap ján vég zi.
1.3. A tel jes mû sor idõ na pi 24, he ti 168 óra.
1.4. A rá dió kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy ma ra dék ta la nul ele get tesz a köz mû sor-szol gál ta tók ra vo nat ko zó szi go -

rúbb tör vé nyi elõ írá sok nak és a Mé dia ta nács köz mû sor-szol gál ta tók ra vo nat ko zó an ho zott ál lás fog la lá sa i nak, az aláb bi -
ak sze rint.

1.5. A Rá dió a jog sza bá lyi ke re tek kö zött biz to sít ja a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát a le he tõ leg ma ga sabb szín vo -
na lon.
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2. To váb bi sza bá lyok

2.1. A Sza bály zat az Rttv. 2. §. (Ér tel me zõ ren del ke zé sek) alatt fel so rolt fo gal mi meg ha tá ro zá sa it hasz nál ja.

2.2. A rek lá mok tény ál lí tá sa i ért – a tu da tos fél re ve ze tés ki vé te lé vel – a Rá dió fe le lõs ség gel nem tar to zik. Lel ki is me -
re ti, il le tõ leg vi lág né ze ti meg gyõ zõ dést rek lám út ján nem ter jeszt.

2.3. A vá lasz tá si idõ szak ban az or szág gyû lé si kép vi se lõk, il le tõ leg a he lyi, te rü le ti ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol -
gár mes te rek vá lasz tá sá ról, to váb bá a ki sebb sé gi ön kor mány za tok vá lasz tá sá ról szó ló tör vé nyek sza bá lyai sze rint tesz
köz zé po li ti kai hir de tést a mû sor ban. Vá lasz tá si idõ sza kon kí vül po li ti kai hir de tést ki zá ró lag a már el ren delt nép sza va -
zás sal össze füg gés ben kö zöl.

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

2.5. A Rá dió nem tesz köz zé do hány árut, fegy vert, lõ szert, rob ba nó anya got, ki zá ró lag or vo si ren del vény re igény be
ve he tõ gyógy szert, to váb bá gyó gyá sza ti el já rást és al ko hol tar tal mú italt nép sze rû sí tõ, is mer te tõ rek lá mot. A Rá dió mû -
sor szá mát nem tá mo gat hat ja a fõ te vé keny sé ge sze rint al ko hol tar tal mú ital elõ ál lí tó ja vagy for gal ma zó ja.

2.6. A rek lám nem szó lít hat fel köz vet len for má ban kis ko rú a kat, hogy szü le i ket vagy más fel nõt te ket já té kok, il let ve
más áru vagy szol gál ta tás vá sár lá sá ra vagy igény be vé te lé re ösz tö nöz zék. A rek lám a já ték tény le ges ter mé sze tét és le he -
tõ sé ge it il le tõ en nem le het fél re ve ze tõ. A rek lám nem mu tat hat gyer me ke ket erõ sza kos hely zet ben és nem buz dít hat erõ -
szak ra. A kis ko rú ak nak szó ló rek lám nem épít het a szü lõk vagy ta ná rok irán ti bi za lom ra.

2.7. A mû sor szám tá mo ga tó ját a köz zé té telt köz vet le nül meg elõ zõ en vagy azt kö ve tõ en meg kell ne vez ni. Tá mo ga -
tott mû sor szám nem hív hat fel és nem be fo lyá sol hat a tá mo ga tó vagy az ál ta la meg ha tá ro zott har ma dik sze mély üz le ti te -
vé keny sé gé nek igény be vé te lé re, il le tõ leg az at tól va ló tar tóz ko dás ra. A Tá mo ga tó a mû sor szol gál ta tó fe le lõs sé gét, il let -
ve sza bad sá gát érin tõ mó don a mû sor vagy a tá mo ga tott mû sor szám tar tal mát vagy mû sor be li el he lyez ke dé sét – az idõ -
pont ki vé te lé vel – nem be fo lyá sol hat ja. A Rá dió nem tesz köz zé – mû sor elõ ze tes ki vé te lé vel – olyan mû sor szá mot,
amely ben a mû sor szám tá mo ga tó já nak véd je gye, meg kü lön böz te tõ jel zé se, jel sza va meg je le nik. A po li ti kai hír mû sor -
szám nem tá mo gat ha tó. Nem tá mo gat hat mû sor szá mot párt, po li ti kai moz ga lom, va la mint az a vál lal ko zás, amely – fõ te -
vé keny sé ge sze rint – e Sza bály zat sze rint nem rek lá moz ha tó ter mé ket ál lít elõ, nagy ke res ke del mi for ga lom ban ér té ke sít, 
il le tõ leg ilyen ter mé kek kel kap cso la tos szol gál ta tást nyújt. A tá mo ga tó meg ne ve zé sé ben (fel tün te tett ne vé ben) párt ne -
ve, jel sza va, emb lé má ja nem sze re pel het.

2.8. A Rá dió kü lö nö sen kö te les a nem zet, a nem ze ti, az et ni kai, a nyel vi és más ki sebb sé gek mél tó sá gát és alap ve tõ
ér de ke it tisz te let ben tar ta ni, nem sért he ti más nem ze tek mél tó sá gát. A Rá dió rend sze re sen, át fo gó an, el fo gu lat la nul, hi -
te le sen és pon to san tá jé koz tat a köz ér dek lõ dés re szá mot tar tó ha zai és kül föl di ese mé nyek rõl, a vé tel kör ze té ben élõk éle -
tét je len tõ sen be fo lyá so ló ese mé nyek rõl, össze füg gé sek rõl, vi ta tott kér dé sek rõl, az ese mé nyek rõl al ko tott jel lem zõ vé le -
mé nyek rõl, az el té rõ vé le mé nye ket is be le ért ve. E fel ada tok el lá tá sa so rán gon dos ko dik az Rttv. 137. §-ban nem em lí tett
köz ér de kû köz le mé nyek nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról.

A Rá dió kü lö nös fi gyel met for dít az egye te mes és a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek ápo lá sá ra, a kul tu rá lis sok -
szí nû ség ér vé nye sü lé sé re, a kis ko rú ak tes ti, lel ki és er köl csi fej lõ dé sét, ér dek lõ dé sét szol gá ló, is me re te it gaz da gí tó mû -
sor szá mok be mu ta tá sá ra, a val lá si és egy há zi, to váb bá a nem ze ti, et ni kai és más ki sebb sé gi kul tú rák ér té ke i nek meg je le -
ní té sé re, az élet ko ruk, szel le mi és lel ki ál la po tuk, tár sa dal mi kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san hát rá nyos hely ze tû
cso por tok szá má ra fon tos in for má ci ók el ér he tõ vé té te lé re, kü lö nös te kin tet tel a gyer me ki jo go kat is mer te tõ, a gyer me -
kek vé del mét szol gá ló, az igény be ve he tõ szol gál ta tá sok ról tá jé koz ta tást nyúj tó mû so rok be mu ta tá sá ra, a tér ség kü lön -
bö zõ te rü le te i nek tár sa dal mi, gaz da sá gi, kul tu rá lis éle tét meg je le ní tõ mû sor szá mok be mu ta tá sá ra.

2.9. A rek lám idõ tar ta ma egyet len – bár mi ként szá mí tott – mû sor órá ban sem ha lad hat ja meg a hat per cet. A na pi mû -
sor idõ át la gá ban szá mí tott órán ként a rek lám idõ tar ta ma nem ha lad hat ja meg az öt per cet.

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

Al ko hol tar tal mú ital nem rek lá moz ha tó. A köz mû sor-szol gál ta tó mû sor szá ma it nem tá mo gat hat ja a fõ te vé keny sé ge
sze rint al ko hol tar tal mú ital elõ ál lí tó ja és for gal ma zó ja.

2.10. Csak az aláb bi mû sor szá mok tá mo gat ha tók: val lá si és egy há zi tar tal mú mû sor szá mok, mû vé sze ti és kul tu rá lis
ese mé nye ket be mu ta tó, köz ve tí tõ mû sor szá mok, a nem ze ti és az et ni kai ki sebb sé gi anya nyel vû, il let ve a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek éle tét, kul tú rá ját be mu ta tó mû sor szá mok, az élet ko ruk, tes ti, szel le mi vagy lel ki ál la po tuk, tár sa dal mi
kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san hát rá nyos hely zet ben lé võ cso por tok szá má ra ké szí tett mû sor szá mok.

2.11. A rend sze re sen sze rep lõ bel sõ és kül sõ mun ka tár sak – a mun ka vég zé sük re irá nyu ló jog vi szo nyuk tól füg get -
len – sem kép ben, sem hang ban nem je len het nek meg mû sor szol gál ta tó nál rek lám ban, il let ve po li ti kai hir de tés ben. 
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Az erõ szak ön cé lú al kal ma zá sát kö ve ten dõ ma ga tar tá si min ta ként be mu ta tó, il le tõ leg a sze xu a li tást ön cé lú an áb rá zoló
mû sor szá mot ti los köz zé ten ni.

3. A pár tok tól és a po li ti kai moz gal mak tól va ló füg get len ség
3.1. A rá dió ezen Sza bály zat sze rin ti köz mû sor-szol gál ta tói te vé keny sé gét a po li ti kai pár tok tól és moz gal mak tól füg -

get le nül foly tat ja, a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ban fog lalt, a vé le mény nyil vá ní tás és a saj tó sza bad ság ra vo nat ko -
zó ga ran ci ák alap ján.

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

3.3. A po li ti kai pár tok és moz gal mak sem köz vet ve, sem köz vet le nül nem be fo lyá sol hat ják sem ma guk, sem más ha -
son ló szer ve ze tek meg je le ní té sé nek kö rül mé nye it. A mû sor szol gál ta tó nem ké szít olyan mû sor szá mot, amely egyet len
po li ti kai párt vagy moz ga lom né ze te it nép sze rû sí ti, to váb bá nem to bo roz hat po li ti kai párt vagy moz ga lom ren dez vé nye -
in va ló rész vé tel re.

3.4. A mû sor szol gál ta tó po li ti kai hir de tést az or szág gyû lé si, il let ve az ön kor mány za ti vá lasz tá sok, to váb bá az el ren -
delt nép sza va zás ide jén kí vül nem tesz köz zé. A po li ti kai hir de té sek köz zé té te lé nek sza bá lya i ra néz ve a mû sor szol gál ta -
tót csak a jog sza bá lyok elõ írá sai kö te le zik.

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

3.6. A mû sor szol gál ta tó a po li ti kai pár tok és moz gal mak ál tal nyil vá nos ság ra ho zott do ku men tu mo kat szer kesz tett
for má ban te szi köz zé. Po li ti kai pár tok és moz gal mak, or szág gyû lé si és ön kor mány za ti kép vi se lõk, pol gár mes te rek és al -
pol gár mes te rek kom men tárt, ma gya rá za tot és jegy ze tet a mû sor szol gál ta tó mû so ra i hoz nem fûz het nek.

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

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

4. A hí rek, idõ sze rû po li ti kai mû so rok be mu ta tá sá ra vo nat ko zó el vek
4.1. A Rá dió köz mû sor-szol gál ta tó fel ada ta az, hogy hi te le sen, pon to san, tár gyi la go san, idõ sze rû en és ki egyen sú lyo -

zot tan tá jé koz tas son az or szág ban és a vi lág ban tör tént ese mé nyek rõl, köz ve tít se a nem ze ti és egye te mes kul tú ra és tu do -
mány ér té ke it és ered mé nye it, biz to sít son esély egyen lõ sé get a tár sa da lom tag ja i nak meg nyil vá nu lá sá ra, szol gál ja a tár -
sa da lom ré te ge i nek spe ci á lis igé nye it és ér dek lõ dé sét.

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

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

4.4. A mû sor szol gál ta tó kö te les ar ra, hogy a né zõ vé le mé nyé nek ki ala kí tá sá hoz szük sé ges min den lé nye ges in for má -
ci ót és vé le ményt meg je le nít sen.

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

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

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

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

4.9. Hír- és po li ti kai mû so rok ban a mû sor ve ze tõ sa ját párt po li ti kai kö tõ dé sét nem je le nít he ti meg, sa ját vé le mé nyét az 
el hang zott ál lás pon tok mel lett vagy el len nem is mer tet he ti.

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

4.11. Ha a hír- vagy po li ti kai mû sor ban tar tal mi vagy tár gyi té ve dés hang zott el, azt a le he tõ leg ha ma rabb ki kell ja ví -
ta ni a né zõ fi gyel mé nek er re tör té nõ egy ér tel mû fel hí vá sa mel lett.

4.12. Po li ti kai mû sor ban a mû sor ve ze tõ nek tö re ked ni kell ar ra, hogy a részt ve võk egy más em be ri mél tó sá gá nak tisz -
te let ben tar tá sá val fejt sék ki ál lás pont ju kat.

4.13. Hely re iga zí tást, il let ve ki fo gást le het köz zé ten ni az érin tett ké rel mé re. Kö te le zõ a köz zé té tel ak kor, ha ezt jog -
erõs bí rói íté let vagy a Pa nasz bi zott ság, il let ve a Mé dia ta nács ha tá ro za ta elõ ír ja.

5. Az anya nyel vi kul tú ra ápo lá sá nak kö ve tel mé nyei
5.1. A Sza bály zat elõ írá sa i nak al kal ma zá sa so rán a mû sor szol gál ta tó kö te les a ma gyar nyelv he lyes és pon tos hasz ná -

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

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

5.3. A mû sor szol gál ta tó kö te les ke rül ni a dur va, a trá gár, il let ve a sze mé rem sér tõ ki fe je zé sek al kal ma zá sát.
6. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek be mu ta tá sá nak kö ve tel mé nyei
6.1. A mû sor szol gál ta tó – az er re szol gá ló spe ci á lis mû so ro kon kí vül is – e Sza bály zat elõ írá sa i nak meg fe le lõ en sok -

ol da lú an és tár gyi la go san mu tat ja be a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek éle tét, kul tú rá ját és ha gyo má nya it. En nek so rán a
mû sor szol gál ta tó nem ad he lyet a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó ne ga tív szte re o tí pi ák nak. 

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

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

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

7. A kul tu rá lis, tu do má nyos, vi lág né ze ti és val lá si té mák be mu ta tá sa
7.1. A mû sor szol gál ta tás kul tu rá lis mû so ra i ban tö rek szik ar ra, hogy be mu tas sa a nem ze ti és egye te mes mû vé szet ér -

té ke it, va la mennyi né zõi ré teg ér dek lõ dé sé nek fi gye lem be vé te lé vel. 
7.2. A mû sor szol gál ta tó mû so ra i ban nép sze rû sí ti a mû vé sze ti al ko tá so kat és elõ se gí ti azok be fo ga dá sát. A mû sor -

szol gál ta tó a kul tu rá lis ér té kek ter jesz té sét úgy vég zi, hogy meg kü lön böz te tést vagy ki zá ró la gos sá got nem al kal maz va, a 
né zõt a kul tu rá lis ér ték fon tos sá gá nak el is me ré sé hez se gít se hoz zá.

7.3. A mû sor szol gál ta tó rend sze re sen be szá mol a tu do mány ered mé nye i rõl. Tu do má nyos kér dé sek ben biz to sí ta ni
kell az el té rõ vé le mé nyek meg je le ní té sét. Új tu do má nyos ered mé nyek is mer te té se a né zõ ben nem kelt het meg ala po zat -
lan vá ra ko zást. Az ered mény bi zony ta lan sá gá ra a né zõ fi gyel mét egy ér tel mû en fel kell hív ni.

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

7.5. Tu do má nyos mû sor nem szol gál tat ha tó a né zõ egész sé gi ál la po tá nak köz vet len be fo lyá so lá sa cél já ból, il let ve e
cél ra mód sze rek és esz kö zök nem ajánl ha tók.

7.6. A mû sor szol gál ta tó fe le lõs azért, hogy vi lág né ze ti, il let ve val lá si meg gyõ zõ dé sét sér tõ né ze tek a mû sor ban nem
han goz has sa nak el. A vi lág né ze ti, il let ve val lá si mû sor szám mû sor po li ti kai né ze tek nép sze rû sí té sé re nem szol gál hat, és
nem irá nyul hat más vi lág né zet vagy val lás el len.

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

7.8. A mû sor szol gál ta tó ki egyen sú lyo zott le he tõ sé get biz to sít a tör té nel mi egy há zak hit éle ti te vé keny sé gé nek be mu -
ta tá sá ra. E te vé keny ség so rán az érin tett egy ház ré szé re a mû sor szol gál ta tó kon zul tá ci ós le he tõ sé get, il let ve rész vé telt
tesz le he tõ vé az adott mû sor szám szer kesz té sé ben. Az egy há zi szer tar tá sok tar tal má ért a mû sor szol gál ta tó nem tar to zik
fe le lõs ség gel. A szer tar tá sok és más egy há zi ese mé nyek köz ve tí té se mû sor kör nye ze té nek ki ala kí tá sa kor fi gye lem be kell 
ven ni a val lá sos em ber ér zel me it és a hit élet mél tó sá gát.
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7.9. Val lá si vagy vi lág né ze ti tar tal mú mû vé sze ti al ko tás köz zé té te le ese tén – kü lö nö sen, ha vi ta tott tar tal mú al ko tás -
ról van szó – a val lá sos vagy vi lág né ze ti tar ta lom ra a né zõ fi gyel mét fel kell hív ni.

8. A meg kü lön böz te tõ jel zés sel el lá tott mû sor szá mok köz zé té te le
8.1. A Sza bály zat aláb bi meg ha tá ro zá sai sze rint a Rá dió mû sor szol gál ta tó a kö vet ke zõ mû sor szá mo kat lát ja el meg -

kü lön böz te tõ szö ve ges fel ve ze tés sel:
– rek lá mok
– köz ér de kû köz le mé nyek és jó té kony sá gi fel hí vás
– po li ti kai és vá lasz tá si hir de té sek
– tá mo ga tott mû so rok
8.2. A rek lá mot a mû sor tól el kü lö ní tet ten, azo no sít ha tó szig nál lal kell köz zé ten ni ak kor is, ha az rek lám ri port for má -

já ban hang zik el.
8.3. Köz ér de kû köz le mény és jó té kony sá gi fel hí vás köz zé té te le ese tén min dig meg kell ne vez ni a köz zé te võ szer ve -

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

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

be fo lyá sol ja.
8.6. A tá mo ga tott mû sor szám tá mo ga tó ját a köz zé té telt köz vet le nül meg elõ zõ en vagy azt kö ve tõ en egy ér tel mû en kell

meg ne vez ni. A meg ne ve zés nem jár hat együtt a tá mo ga tó rek lám já val.
9. A kis ko rú ak ra vo nat ko zó sza bá lyok
9.1. A mû sor szol gál ta tó a kis ko rú ak szel le mi és er köl csi fej lõ dé sé re sú lyo san ár tal mas mû sor szá mo kat nem köz ve tít.
9.2. A mû sor szol gál ta tó mû so ra i val igyek szik elõ se gí te ni a kis ko rú ak szel le mi, tár sa dal mi és er köl csi fej lõ dé sét, a vi -

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

nem él vissza a kis ko rú ta pasz ta lat lan sá gá val és nem hasz nál ja ki azt, a kis ko rút nem hoz za ne vet sé ges hely zet be és nem
te szi ki sem fi zi kai, sem lel ki meg pró bál ta tás nak. Gyer mek ko rú sze mély a mû sor ban csak szü lõ je, tör vé nyes kép vi se lõ je
vagy osz tály fõ nö ke jó vá ha gyá sá val szó lal tat ha tó meg.

9.4. Kis ko rú ak szá má ra ké szült mû so rok ban dur va, sze mé rem sér tõ ki fe je zés, il let ve ká rom ko dás nem hasz nál ha tó.
9.5. Gyer mek ko rú sze mély sze xu á lis hely zet ben, vagy ar ra uta ló kö rül mé nyek kö zött nem sze re pel tet he tõ. A rek lá -

mok köz zé té te le so rán a mû sor szol gál ta tó az aláb bi sza bá lyok meg tar tá sá ra kö te les:
– A rek lá mok nem be szél he ti rá a kis ko rú a kat ta pasz ta lat lan sá guk és hi szé keny sé gük ki hasz ná lá sá val egy adott ter -

mék meg vé te lé re vagy szol gál ta tás igény be vé te lé re.
– A rek lá mok nem biz tat hat ják a kis ko rú a kat, hogy szü le i ket vagy má so kat rá be szél je nek ar ra, hogy egy adott ter mé -

ket meg vá sá rol ja nak, vagy szol gál ta tást igény be ve gye nek, il let ve nem tar tal maz hat nak szá muk ra köz vet len vá sár lá si
aján la tot.

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

– A rek lá mok hang ha tá sok kal vagy más mó don és in do ko lat la nul nem mu tat hat nak kis ko rú a kat ve szé lyes hely zet -
ben. 

A rek lá mok nem vált hat ják ki a kis ko rú ak ban, fi a ta lok ban azt az ér zést, hogy a rek lá mo zott áru nél kül tár sa ik nál ala -
cso nyabb ren dû ek.

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

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

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

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

má nyo san meg ala po zott nak olyan ál lí tá so kat, me lyek nem azok.
10.7. Az össze ha son lí tá sok nak bi zo nyít ha tó té nyen kell ala pul ni, me lyek füg get len for rás ból szár maz nak.
10.8. A rek lám nem ront hat ja más ter mé kek, cég vagy sze mély hi te lét, jó hír ne vét, nem má sol hat ja le más rek lá mok

ál ta lá nos meg je le né sét vagy rész le te it olyan mó don, hogy az fél re ve ze tõ le gyen.
10.9. A rek lám nem mu tat hat be olyan sze mélyt vagy tu laj do nát, aki er re elõ ze te sen nem adott en ge délyt.
10.10. A rek lám csak ma gyar nyel vû le het. Ez alól csak a szlo gen, il let ve a rek lám dal ké pez ki vé telt, azon ban a szlo -

gent ma gyar nyel ven is kö zöl ni kell.
10.11. A rek lám nem tar tal maz hat por nog ra fi kus szö ve get, il let ve nem szól hat ön cé lú an a sze xu a li tás ról. A rek lám

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

kö ve tõ en rek lám nem kö zöl he tõ. A je len Sza bály zat cél jai meg va ló su lá sa ér de ké ben a Rá dió fõ szer kesz tõ je meg ha tá roz -
hat egyéb olyan mû sor szá mo kat és mû sor idõ ket is, ame lyek ben rek lám nem te he tõ köz zé.

10.13. Ha köz zé té tel után jut a mû sor szol gál ta tó tu do má sá ra, hogy a rek lá mot nem le he tett vol na köz ve tí te ni, kö te les
ha la dék ta la nul a rek lám köz ve tí té sét meg szün tet ni.

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

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

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

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

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

12. A mû sor ké szí tõk ön ál ló sá ga, füg get len sé ge és fe le lõs sé ge
12.1. A mû sor szol gál ta tó nál mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban ál ló mû sor ké szí tõk te vé keny sé gü ket az ar ra vo -

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Össze fér he tet len sé gi és ma ga tar tá si sza bá lyok

13.1. A mû sor szol gál ta tó mun ka tár sa min den, a mû sor szol gál ta tó val bár mely fog lal koz ta tá si – így kü lö nö sen: mun -
ka-, a Pol gá ri Tör vény könyv alap ján ki ala kí tott meg bí zá si, vál lal ko zá si – jog vi szony ban ál ló, a mû sor fo lyam el ké szí té -
sé ben al ko tói fe le lõs ség gel köz re mû kö dõ sze mély.

13.2. A mun ka tár sak ma ga tar tá suk kal, vi sel ke dé sük kel és kül sõ meg je le né sük kel sem ma gán éle tük ben, sem mun ka -
he lyü kön kí vü li tár sa dal mi éle tük ben nem ve szé lyez tet he tik a mû sor szol gál ta tó jó hír ne vét. 

13.3. A 13.1. pont sze rin ti mun ka társ nem le het po li ti kai párt vagy moz ga lom ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je. A hí rek ben és a
po li ti kai mû so rok ban sze rep lõ 13.1. pont sze rin ti mun ka társ po li ti kai párt vagy moz ga lom ne vé ben köz sze rep lést nem
vál lal hat.

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

13.5. Amennyi ben a mû sor ké szí tõ or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ-je lölt sé get vál lal, en nek be je len té -
sé tõl a vá lasz tás nap já ig (két for du ló ese tén a szá má ra dön tést ho zó na pig) a mû sor ké szí tés ben nem ve het részt. Ha a mû -
sor ké szí tõt or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ vé meg vá laszt ják, man dá tu ma ér vé nyes sé ge ide jén po li ti kai,
köz éle ti vo nat ko zá sú mû sor ké szí té sé ben nem ve het részt.

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

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

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

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

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

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

13.12. A mû sor ké szí tõ ma ga tar tá sá ban nem te het kü lönb sé get a részt ve võk tár sa dal mi hely ze te kö zött. Ezen be lül tö -
re ked nie kell ar ra, hogy egy for ma meg szó lí tá so kat al kal maz zon a sze rep lõk irá nyá ban, azok tár sa dal mi hely ze té tõl füg -
get le nül. A meg szó lí tá sok ban a köz nyelv ben sze rep lõ ud va ri as for má kat kell hasz nál ni, ide ért ve a sze rep lõ hi va ta li rang -
já val vagy fog lal ko zá sá val tör té nõ meg szó lí tást.

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

13.14. A mû sor ké szí tõ kül sõ meg je le né sé ben ke rül je a szél sõ sé ge ket és ne utal jon sa ját anya gi hely ze té re.

13.15. A mû sor ké szí tõ ne hang sú lyoz za a mû sor tár gyát meg ha tá ro zó tár sa dal mi kö zeg ben va ló benn fen tes sé gét.

14. A mû sor ké szí tés szak mai sza bá lyai 

14.1. A mû sor szol gál ta tó szín vo na las elõ ké szí tõ mun ká val és fel ké szül ten kö ze lít a mû sor szol gál ta tás ban elõ adó dó
té mák hoz, mel lõ zi az elõ íté le te ket, a köz he lye ket és szte re o tí pi á kat.

14.2. A mû sor szol gál ta tó az ál ta la el kö ve tett té ve dést azon nal el is me ri, és a né zõ tu do má sá ra hoz za. A mû sor szol gál -
ta tó a tu da tos meg té vesz tés esz kö ze i vel so ha és sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem él.

14.3. A mû sor szol gál ta tó nak tar tóz kod nia kell el len õri zet len té nyek, szá mok és ada tok köz lé sé tõl. Olyan köz lés ese -
tén, amely az em be ri élet re vo nat ko zik – így bal ese tek, tûz ese tek, bûn ügyek, ter ror cse lek mé nyek stb. ese té ben – az ál do -
za tok meg ne ve zé se csak ak kor le het sé ges, ha ez hi va ta los meg erõ sí tést nyert, és az ál do zat hoz zá tar to zói a köz zé té tel hez 
hoz zá já rul tak. Köz is mert sze mé lyek ese té ben e ren del ke zés alól ki vé telt le het ten ni.
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14.4. Az er re ha tás kör rel ren del ke zõ ál la mi szerv ál tal el ren delt hír zár la tot a mû sor szol gál ta tó tisz te let ben tart ja, de a
hír zár lat ki mon dá sát kö zöl he ti. Ha bár mely más tá jé koz ta tó esz köz út ján a hír zár lat meg sé rül, az en nek ered mé nye kép -
pen nyil vá nos ság ra ke rült hírt a for rás meg je lö lé sé vel kö zöl ni le het.

14.5. A mû sor szol gál ta tó tisz te let ben tart ja az ár tat lan ság vé lel mé hez fû zõ dõ al kot má nyos jo got.
14.6. Bûn cse lek ménnyel gya nú sí tott sze mé lyek meg szó lal ta tá sa ese tén a mû sor szol gál ta tó ügyel ar ra, hogy a bûn el -

kö ve tés ne tûn hes sék fel po zi tív szín ben. A bûn cse lek mé nyek hely szí nén ké szült hang fel vé te lek köz zé té te lét meg elõ zõ -
en – amennyi ben azok al kal ma sak a né zõ fi zi kai vagy ér zel mi meg ren dü lé sé nek ki vál tá sá ra – a kö vet kez mény re a né zõk
fi gyel mét fel kell hív ni.

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

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

14.9. A sze rep lõ ket tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy a mû sor nak mi a cél ja és ki lesz a töb bi sze rep lõ.
14.10. Ha a né zõ a mû sor ban köz vet le nül kö zöl he ti né ze te it, a te le fo ná lók kö zött vá lo gat ni nem sza bad. Eb ben az

eset ben a mû sor ve ze tõ nek kell is mer tet nie a hí vá sok ban nem meg nyil vá nult ál lás pon to kat.
14.11. Köz vé le mény-ku ta tá si ered mé nye ket és sta tisz ti ká kat mû sor ban fel hasz nál ni csak pon to san, a for rás meg je lö -

lé sé vel és az ada tok ma ni pu lá lá sa nél kül sza bad, el té rõ ered mé nyek ese té ben több ku ta tás be mu ta tá sá val.
15. A Sza bály zat ren del ke zé sei a köz mû sor-szol gál ta tó meg ren de lé sei, il let ve a kül sõ mun ka tár sai jo go su lat -

lan elõny szer zé se meg aka dá lyo zá sá ról
15.1 A köz mû sor-szol gál ta tó a mû sor szá mok gyár tá sá ra vo nat ko zó meg ren de lé se i nél fo ko zot tan fi gye lem mel kell

le gyen a mû sor szol gál ta tó al kal ma zot ta i nak az ér de ke i re! Ezért a mû sor szol gál ta tó az al kal ma zott já nak, an nak köz vet -
len hoz zá tar to zó já nak, il let ve ezek tu laj do ná ban mû kö dõ vál lal ko zá sok nak mû sor ké szí tés re irá nyu ló meg bí zást nem ad. 

16. Pa na szok el in té zé se
16.1. A pa nasz ügyek el in té zé si rend jé rõl kü lön pa nasz ke ze lé si sza bály zat ren del ke zik.
16.2. Hely re iga zí tás ra az ügy ben érin tett ké ré se, a Mé dia ta nács Pa nasz bi zott sá gá nak ál lás fog la lá sa, a Mé dia ta nács

ha tá ro za ta vagy jog erõs bí ró sá gi íté let alap ján ke rül het sor.
16.3. Az eset le ge sen fel me rü lõ hely re iga zí tá si igé nyek tel je sí té sé rõl a fõ szer kesz tõ dönt. El já rá sa so rán kü lön le ges

fi gye lem mel kö te les a vi ta tott mû sor szám ban fog lal tak va ló ság tar tal mát sok ol da lú an el len õriz ni, il let ve a kért – és jo -
gos – hely re iga zí tást, il let ve az eset le ges ki egyen sú lyo zat lan ság kor ri gá lá sát meg va ló sí tó mû sor szá mot az ere de ti köz -
lés sel azo nos mû sor idõ ben a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül köz zé ten ni. A hely re iga zí tás nak le he tõ leg ugyan azon mû sor -
ban, a sé rel mes köz lés sel azo nos nap szak ban kell el hang za nia.

16.4. A hely re iga zí tás hoz an nak hi te lét ron tó meg jegy zést vagy kom men tárt fûz ni ti los.
17. Egyéb sza bá lyok
17.1. A Rá dió együtt mû kö dés re tö rek szik az ön kor mány za tok kal, egyéb szer vek kel a mû sor szá mok ará nyos sá ga és

tar tal mi sok szí nû sé ge ér de ké ben. A jog sza bály ban elõ írt kö te le zett sé ge i nek ma ra dék ta lan tel je sí té se mel lett se gít sé get
nyújt a nyil vá nos ság fó ru ma i nak meg te rem té sé hez.

17.2. A rá dió rend sze res kap cso la tot tart a hall ga tók kal. A mû sor szá mo kat a he lyi saj tó ban elõ re köz li. A mû sor ral
kap cso la tos ész re vé te lek re ér dem ben vá la szol, és tö rek szik az eset leg el kö ve tett hi bák sür gõs or vos lá sá ra. A mû sor vál -
toz ta tás jo gát fenn tart ja.

17.3. A hall ga tó kat elõ ze te sen tá jé koz tat ni kell a mû so rok vé te li le he tõ sé ge it be fo lyá so ló kar ban tar tá si mun kák ról
vagy mû sza ki vál to zá sok ról. Mû sza ki hi ba vagy hosszabb adás ki ma ra dás ese tén a vé tel kör zet ben a hall ga tó kat mi e lõbb
és min den le het sé ges mó don tá jé koz tat ni kell a hi ba oká ról és a hi ba el há rí tás vár ha tó idõ pont já ról.

18. Mû sor struk tú ra
18.1. Az Ext rém Bu si ness Kft. a Mé dia ta nács 352/2010. (X. 27.) szá mú ha tá ro zat alap ján kö tött mû sor szol gál ta tá si

szer zõ dés ben fog lal tak sze rint szol gál tat mû sort.

Dr. And rás sy György s. k.,
fõ osz tály ve ze tõ
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Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõi és ok ta tói ál lás he lye i nek betöltésére

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rek to ra
pá lyá za tot hir det
fõ is ko lai ta ná ri ál lás he lyek be töl té sé re

A fõ is ko lai ta ná ri ki ne ve zé sek 2011. szep tem ber 1-jei ha tállyal tör tén nek.

A fõ is ko lai ta ná ri ál lás hely be töl té sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nyei:
Pá lyá za tot nyújt hat nak be mind azok, akik meg fe lel nek a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben (Ftv.) a
fõ is ko lai ta ná rok ré szé re meg fo gal ma zott fel té te lek nek, va la mint az egye te mi SZMSZ Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény -
rend szer ben fog lalt ál ta lá nos és rész le tes elõ írá sok nak.

ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR
Szo ci ál pe da gó gi ai Tan szék

A ki ne ve zen dõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta lesz:
– szo ci o ló gi ai, szo ci ál po li ti kai té má jú tár gyak ve ze té se, jegy zet írás,
– MTA ku ta tó in té ze ti kap cso lat tar tás, re gi o ná lis ha tó kö rû ku ta tá si te am szer ve zé se, ve ze té se,
– szo ci o ló gi ai, tár sa da lom po li ti kai ku ta tá sok ve ze té se,
– tu do má nyos, K + F te vé keny ség irá nyí tá sa, pá lyá za ti ko or di ná ció, akk re di tá ci ós mun kák,
– dok to ran dusz hall ga tók irá nyí tá sa, rész vé tel dok to ri is ko lák mû kö dé sé ben.

A fõ is ko lai ta ná ri ál lás hely re a pá lyá za ti fel té te lek:
– PhD vagy az zal egyen ér té kû tu do má nyos fo ko zat,
– al kal mas le gyen a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi, tu do má nyos mun ká já nak
ve ze té sé re,
– leg alább 10 éves fel sõ ok ta tá si vagy szak mai pá lya fu tás, mely bõl leg alább 5 év ok ta tói-ku ta tói mun ka,
– szak te rü le té nek, elõ adói té má inak nem zet kö zi szak mai gya kor la tot is ma gá ba fog la ló, szé les kö rû és mély re ha tó is -
me re te, en nek pub li ká ci ók kal, ta nul má nyok kal tör té nõ iga zo lá sa,
– al kal mas a hall ga tók, dok to ri kép zés ben részt ve võk, to váb bá be osz tott hall ga tók és ku ta tók szak mai, tu do má nyos
mun ká já nak irá nyí tá sá ra,
– ki emel ke dõ szín vo na lú elõ adói fel ké szült ség és ered mé nyes tu do má nyos ku ta tói te vé keny ség,
– a tu do má nyos ve ze tés re va ló al kal mas ság, amely nek meg íté lé sé nél po zi tí vum, ha a je lölt va ló ban ve ze tett, pat ro nált
má so kat tu do má nyos-ok ta tó mun ká ja so rán, vagy a gya kor lat ban több évig ve ze tõ be osz tás ban dol go zott,
– elõ adói nyelv is me ret va la mely vi lág nyel ven, leg alább egy vi lág nyelv bõl ál la mi kö zép fo kú „C” tí pu sú vagy az zal
egyen ér té kû nyelv vizs ga,
– ön ál ló tan anyag-ké szí tés re, tan anyag ké szí tés ko or di ná lá sá ra va ló ké pes ség (sa ját tan anya gok, tan köny vek, pub li ká ci ók),
– elõnyt je lent je len tõs ok ta tás fej lesz té si te vé keny ség (új sza kok, mo du lok, szak irá nyok stb. elõ ké szí té sé nek és be ve ze -
té sé nek irá nyí tá sa vagy ab ban ak tív, meg ha tá ro zó rész vé tel),
– el is mert szak mai, köz éle ti te vé keny ség (szak mai tes tü le tek ben, bi zott sá gok ban vég zett mun ka),
– szak te rü le tén si ke res mun ka, új el já rá sok, in no vá ci ók ki mun ká lá sa.

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET

A ki ne ve zen dõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta lesz:
– az in té zet ál tal meg hir de tett, tu riz mus fej lesz tés és gaz da ság tan té ma kö rök höz kap cso ló dó tár gyak leg alább egyi ké nek 
ok ta tá sa, sze mi ná ri u mok tar tá sa, vizs gáz ta tás,
– tu riz mus fej lesz tés és gaz da ság tan té ma kö re i hez kap cso ló dó tan anyag fej lesz tés, jegy ze tek, ok ta tá si anya gok ké szí té -
se, ma gas szin tû ok ta tó mun ka vég zé se,
– az in té zet ha zai és nem zet kö zi szak mai mû he lyek kel fenn ál ló ok ta tá si kap cso la ta i nak ápo lá sa,
– ak tív rész vé tel a ka ri ku ta tá si prog ra mok ban,
– a tu riz mus fej lesz tés és gaz da ság tan ku ta tá si pro fil já ban TDK-te vé keny ség se gí té se,
– a tu riz mus fej lesz tés és gaz da ság tan tár gyak hoz kap cso ló dó szak- és dip lo ma dol go za tok kon zul tá ci ó ja,
– ha zai és nem zet kö zi, ma gyar és ide gen nyel vû elõ adói és pub li ká ci ós te vé keny ség vég zé se, a nem zet kö zi kap cso lat -
rend szer ápo lá sa, fej lesz té se.
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A fõ is ko lai ta ná ri ál lás hely re a pá lyá za ti fel té te lek:
– szak irá nyú egye te mi vég zett ség,
– PhD vagy az zal egyen ér té kû tu do má nyos fo ko zat,
– a mi nisz ter el nök ál tal fõ is ko lai ta nár rá tör tént ki ne ve zés meg lé te,
– egy vi lág nyelv bõl „C” tí pu sú kö zép fo kú ál la mi vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs ga, ide gen nyel ven tör té nõ elõ adói
ké pes ség,
– leg alább 10 éves ha zai és nem zet kö zi szak mai-fel sõ ok ta tá si gya kor lat,
– nem zet kö zi szak mai ta pasz ta la tok,
– a pá lyá zott szak te rü le ten bi zo nyí tott ha zai és nem zet kö zi pub li ká ci ós te vé keny ség, il let ve tu do má nyos el is mert ség,
– elõnyt je lent a ha bi li tá ci ós ok le vél meg lé te.

PEDAGÓGIAI KAR
NEVELÉS- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

A ki ne ve zen dõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta lesz az in té zet ok ta tá si, tu do má nyos te vé keny sé gé nek szer ve zé se és irá nyí tá sa,
órák tar tá sa, kap cso lat tar tás or szá gos és re gi o ná lis tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá so kat vég zõ in téz mé nyek kel.

A fõ is ko lai ta ná ri ál lás hely re a pá lyá za ti fel té te lek:
– PhD vagy az zal egyen ér té kû tu do má nyos fo ko zat,
–  va la mely vi lág nyelv bõl kö zép fo kú „C” tí pu sú ál la mi nyelv vizs ga,
–  ok ta tá si, ku ta tá si ta pasz ta lat fi lo zó fia vagy tár sa da lom tu do má nyi te rü le ten,
–  leg alább 5 éves fel sõ ok ta tá si ta pasz ta lat,
–  elõnyt je lent a ku ta tói ta pasz ta lat.

YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR
Mû sza ki Alap tár gyi Tan szék

A ki ne ve zen dõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta lesz:
–  a tan szék ál tal meg hir de tett Épí tõ anya gok I., II., III. tan tár gyak ok ta tá sa, elõ adá sok tar tá sa,
–  tan tár gyi prog ra mok és te ma ti kák ki dol go zá sa, azok fo lya ma tos fej lesz té se,
–  elõ adá sok rend sze res tar tá sa, szük ség sze rint gya kor la tok ve ze té se, rész vé tel a poszt gra du á lis kép zés ben, rend sze res
vizs gáz ta tás,
–  ide gen nyel vû elõ adá sok tar tá sa,
–  tan köny vek, jegy ze tek, ok ta tá si se géd anya gok ké szí té se és a hoz zá be osz tott ok ta tók mun ká já nak irá nyí tá sa, el len õr -
zé se, az ok ta tói után pót lás ne ve lé se,
–  tu do má nyos di ák kö rö sök, év fo lyam dol go za tot, il let ve dip lo ma mun kát ké szí tõ hall ga tók mun ká já nak irá nyí tá sa,
–  te vé keny rész vé tel az egye te mi, ka ri, or szá gos és nem zet kö zi szak mai-köz élet ben,
–  ön ál ló tu do má nyos mun ka vég zé se, rend sze res ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos pub li ká ci ós te vé keny ség foly ta tá sa,
tö rek vés tu do má nyos mû hely ki ala kí tá sá ra,
–  rend sze res kap cso lat tar tás a szak te rü le té hez kap cso ló dó ter me lé si gya kor lat tal, az új ku ta tá si ered mé nyek gya kor la ti
al kal ma zá sá nak elõ se gí té se, fi gye lem mel kí sé ré se és a tan anyag ba va ló be épí té se,
–  elõ adá sok tar tá sá val ak tív rész vé tel ha zai és kül föl di szak mai ta nács ko zá so kon, kon fe ren ci á kon.

A fõ is ko lai ta ná ri ál lás hely re a pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi, ok le ve les gé pész mér nö ki vég zett ség,
– PhD vagy az zal egyen ér té kû tu do má nyos fo ko zat,
– leg alább nyolc éves szak mai gya kor lat, amely bõl leg alább öt év ok ta tói-ku ta tói mun ka,
– a je lölt szak tu do má nyá nak, il let ve az ál ta la ok ta tott disz cip lí na nem zet kö zi szin tû is me re te és en nek egye te mi szin ten
tör té nõ elõ adá sá ra va ló ké pes ség, ame lyet a je lölt az érin tett ka ron nyil vá no san meg hir de tett, bí rá ló bi zott ság je len lé té -
ben tar tott ma gyar és ide gen nyel vû elõ adá son bi zo nyít (ha bi li tált je lölt nél et tõl el kell te kin te ni),
– ön ál ló an vagy társ szer zõ vel meg írt, tu do má nyos te vé keny sé gét do ku men tá ló ha zai és kül föl di pub li ká ci ók,
– tu do má nyos kon fe ren ci án tar tott elõ adá sok,
– a je lölt ké pes le gyen ide gen nyel ven elõ adást tar ta ni,
– elõnyt je lent a ka ron vég zett több éves ok ta tói mun ka,
– ha bi li tá ció meg lé te,
– kül föl dön foly ta tott szak irá nyú ta nul má nyok.
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Mû sza ki Alap tár gyi Tan szék

A ki ne ve zen dõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta lesz:
– a tan szé ken be lül Ge o dé zia és Tér in for ma ti ka Szak cso port ál tal meg hir de tett tan tár gyak ok ta tá sa, elõ adá sok tar tá sa,
– tan tár gyi prog ra mok és te ma ti kák ki dol go zá sa, azok fo lya ma tos fej lesz té se,
– elõ adá sok rend sze res tar tá sa, szük ség sze rint gya kor la tok ve ze té se, rész vé tel a poszt gra du á lis kép zés ben, rend sze res
vizs gáz ta tás,
– ide gen nyel vû elõ adá sok tar tá sa,
– tan köny vek, jegy ze tek, ok ta tá si se géd anya gok ké szí té se és a hoz zá be osz tott ok ta tók mun ká já nak irá nyí tá sa, el len õr -
zé se, az ok ta tói után pót lás ne ve lé se,
– tu do má nyos di ák kö rö sök, év fo lyam dol go za tot, il let ve dip lo ma mun kát ké szí tõ hall ga tók mun ká já nak irá nyí tá sa,
– te vé keny rész vé tel az egye te mi, ka ri köz élet ben,
– or szá gos és nem zet kö zi szak mai-köz éle ti te vé keny ség vég zé se,
– ön ál ló tu do má nyos mun ka vég zé se, rend sze res ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos pub li ká ci ós te vé keny ség foly ta tá sa,
tö rek vés tu do má nyos mû hely ki ala kí tá sá ra,
– rend sze res kap cso lat tar tás a szak te rü le té hez kap cso ló dó ter me lé si gya kor lat tal, az új ku ta tá si ered mé nyek gya kor la ti
al kal ma zá sá nak elõ se gí té se, fi gye lem mel kí sé ré se és a tan anyag ba va ló be épí té se,
– elõ adá sok tar tá sá val ak tív rész vé tel ha zai és kül föl di szak mai ta nács ko zá so kon, kon fe ren ci á kon.

A fõ is ko lai ta ná ri ál lás hely re a pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi, föld mé rõ mér nö ki sza kon szer zett, ok le ve les épí tõ mér nö ki te vé keny ség,
– PhD vagy az zal egyen ér té kû tu do má nyos fo ko zat,
– leg alább nyolc éves szak mai gya kor lat, amely bõl leg alább öt év ok ta tói-ku ta tói mun ka,
– a je lölt szak tu do má nyá nak, il let ve az ál ta la ok ta tott disz cip lí na nem zet kö zi szin tû is me re te és en nek egye te mi szin ten
tör té nõ elõ adá sá ra va ló ké pes ség, ame lyet a je lölt az érin tett ka ron nyil vá no san meg hir de tett, bí rá ló bi zott ság je len lé té -
ben tar tott ma gyar és ide gen nyel vû elõ adá son bi zo nyít (ha bi li tált je lölt nél et tõl el kell te kin te ni),
– ön ál ló an vagy társ szer zõ vel meg írt, tu do má nyos te vé keny sé get do ku men tá ló ha zai és kül föl di pub li ká ci ók,
– tu do má nyos kon fe ren ci á kon tar tott elõ adá sok,
– a je lölt ké pes le gyen ide gen nyel ven elõ adást tar ta ni,
– elõnyt je lent a ka ron vég zett több éves ok ta tói mun ka,
– ha bi li tá ció meg lé te.

A fõ is ko lai ta ná ri pá lyá za tok nak tar tal maz niuk kell:
– a pá lyá zó szak mai, tu do má nyos te vé keny sé gét tar tal ma zó rész le tes ön élet raj zot,
– az is ko lai vég zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, szak mai el is me rést és nyelv vizs gát iga zo ló ok le ve lek és bi zo nyít vá -
nyok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát,
– az ok ta tó, ku ta tó mun ká ra vo nat ko zó jö võ be ni ter ve ket,
– tu do má nyos kon fe ren ci á kon meg tar tott és do ku men tált elõ adá sok jegy zé két,
– pub li ká ci ós és hi vat ko zá si jegy zé ket,
– a ha zai és kül föl di aján lá so kat,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az egye tem Em be ri Erõ for rás Köz pont já ban be sze rez he tõ sze mé lyi és a tu do má nyos te vé keny ség nyil ván tar tá sá hoz
szük sé ges adat la pot és az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl.
A pá lyá za tok a KSZK hon lap ján 2011. feb ru ár 1-jén je len nek meg, ez te kin ten dõ el sõd le ges köz zé té tel nek.
A pá lyá za to kat 2011. már ci us 3-áig, az egye tem rek to rá nak cí mez ve (2100 Gö döl lõ, Pá ter Ká roly u. 1.) kell be nyúj ta ni
pos tai úton, 5 pél dány ban.
A pá lyá za tok kal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást dr. Pá lin kás Ist ván né sze mély ze ti osz tály ve ze tõ ad [te le fon:
(28) 522-002].

Dr. Sol ti Lász ló s. k.,
egye te mi ta nár, rek tor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõ álláshelyeinek betöltésére1

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

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

Óvodavezetõ

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

1 2 3 4

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

Szem lõ hegy Ut cai Óvo da
1025 Bu da pest,
Szem lõ hegy u. 27/B
Óvo da ve ze tõ

Szak irá nyú fõ is ko lai v.,
5 év szgy., köz ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
ve ze tõi, ill. ve ze tõhe lyet te si 
gya kor lat, szakvizsga.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí tott
60. nap.

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

Her min ka Óvo da
1143 Bu da pest,
Ida u. 6.
Er zsé bet ki rály né út ja 17.
Tel.: (1) 273-0429
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó gu si 
v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás
2016. júl. 31-ig szól.
Ha tá ro zat lan ide jû
köz al kal ma zot ti jog vi szony
kez de te 2011. aug. 1.
óvo da pe da gó gu si munkakörben.
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Tü csök ta nya Óvo da
1147 Bu da pest,
Ilos vai tér 21.
Tel.: (1) 460-0284
Óvo da ve ze tõ

  Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.

Ró zsa vár Óvo da
1141 Bu da pest,
Ró zsa völ gyi tér 4.
Tel.: (1) 363-2635
Óvo da ve ze tõ

Örök zöld Óvo da
1142 Bu da pest, 
Ung vár u. 24/A.
Tel.: (1) 467-0922
Óvo da ve ze tõ

Nap su gár Óvo da
1144 Bu da pest,
Ond vezér sétány 9–11.
Tel.: (1) 363-5885
Óvodavezetõ

Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár idõ
le jár tá tól szá mí tott 30. na pot
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te les om., b., 5 év szgy.
iga zo lá sa, szak mai ön., az
óvo da el fo ga dott ne ve lé si
prog ram ját ala pul ve võ vpr.,
nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a ve ze tõi meg bí zás el nye ré se
ese tén, a pá lyá zó val szem ben
a Kjt. 41. § sze rin ti
össze fér he tet len ség nem áll
fenn, adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot a pá lyá zott
in téz mény fel tün te té sé vel,
sze mé lye sen (ügy fél szol gá la ti
iro dán ke resz tül), vagy pos tai
úton, „In téz mény ve ze tõi
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Budapest-Zugló
Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Mûvelõdési
Osztály
f.: telefonon

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

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

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

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

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get és

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

Pes ti Úti Óvo da
2700 Cegléd,
Pesti út 10.
Óvodavezetõ

szak kép zett sé get iga zo ló om.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal

A KSZK hon lap ján történõ
közzététel idõpontja: 
2011. jan. 15.
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Eötvös József Fõiskola
6500 Baja,
Szegedi u. 2.

Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la
6500 Ba ja,
Be ze rédj u. 15.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se,
ne ve lõ-ok ta tó mun ka
ter ve zé se, szer ve zé se,
irá nyí tá sa, ér té ke lé se,
el len õr zé se, ne ve lõ tes tü let
jog kö ré be tar to zó dön té sek 
elõ ké szí té se, végrehajtásuk 
szakszerû megszervezése,
ellenõrzése. 

Szak irány nak meg fe le lõ
egye te mi szin tû v.,
pe da gó gus mun ka kör
be töl té sé hez szük sé ges
v. és szak kép zett ség [Kt. 
17. § (1)–(2)],
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy pe da gó gus
szak vizs gá val
egyen ér té kû,
jog sza bály ban
meg ha tá ro zott v. és
szak kép zett ség,
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa,
bün tet len elõ élet. 
 Elõny: az in té zet ben
fenn ál ló ha tá ro zat lan
ide jû, pe da gó gus
mun ka kör re szó ló
ki ne ve zés, fel hasz ná lói
szin tû szá mí tó gé pes
is me re tek, kö zép fo kú
nyelv vizs ga,
köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, ta ní tói és
tanári v.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû
köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 1.
Pe hi: 2011. máj. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt., va la mint
Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., 
vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get ta nú sí tó
om.,
nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok
má so la ta, je len le gi
mun ka hely, be osz tás, b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 4 pél dány ban,
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni a
pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot: 
PF 2144-1/2010., va la mint a
mun ka kör megnevezését:
általános iskola igazgató.
Pc.: Eötvös József Fõiskola
Prof. Dr. Majdán János rektor.

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

Pity pang Ut cai 
Ál ta lá nos Is ko la
1025 Bu da pest,
Pity pang u. 17.
Igaz ga tó

Re me te kert vá ro si
Ál ta lá nos Is ko la
1028 Bu da pest,
Má ria re me tei út 71.
Igaz ga tó

Tö rök vész Úti
Ál ta lá nos Is ko la
1025 Bu da pest,
Tö rök vész út 67.
Igaz ga tó

Szak irá nyú fõ is ko lai v.,
5 év szgy., köz ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
ve ze tõi, ill.
ve ze tõhe lyet te si
gya kor lat, szakvizsga.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 60. nap.
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II. Rá kó czi Fe renc
Gim ná zi um
1027 Budapest,
Keleti K. u. 37.
Igazgató

Szak irá nyú egye te mi v.,
5 év szgy., köz ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
ve ze tõi, ill.
ve ze tõhe lyet te si
gya kor lat, szakvizsga

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

Né meth Lász ló Gim ná zi um
(Kas sák La jos Tag is ko la)
1131 Bu da pest,
Nõ vér u. 15–17.
Igazgató

Egye te men szer zett
ta ná ri v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább
10 év kö zép is ko lá ban
szer zett szgy., vgy.,
va gyon nyi lat ko zatté te li
el já rás le foly ta tá sa,
bün tet len elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.
Pe hi: 2011. má jus.
Jut ta tás: vp.: 300%.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros
XIII. Ker. Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va tal
Mû ve lõ dé si, Ifjúsági 
és Sport Osztály
Tel.: (1) 452-4118

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

Mun ká csy Mi hály
Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
1142 Bu da pest,
Csák tor nya park 1.
Tel.: (1) 467-0916
Igaz ga tó

Hu nya di Já nos Ál ta lá nos
Is ko la
1148 Bu da pest,
Pá koz di tér 12.
Tel.: (1) 220-7994
Igaz ga tó

Vá ros li ge ti Ma gyar–An gol 
Két Ta ní tá si Nyel vû
Ál ta lá nos Is ko la 1146
Bu da pest,
Her mi na út 9–15.
Tel.: (1) 363-4504
Igaz ga tó

Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la
1144 Bu da pest,
Új vá ros park 2.

Fõ is ko lán, egye te men
szer zett pe da gó gus v. és
szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû
köz al kal ma zot ti jog vi szony
kez de te 2011. aug. 1.
pe da gó gu si mun ka kör ben.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si
ha tár idõ le jár tától szá mí tott
30. na pot kö ve tõ el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te les om., b., 5 év szgy.
iga zo lá sa, szak mai ön., 
az is ko la el fo ga dott
pe da gó gi ai prog ram ját
ala pul ve võ vpr., nyi lat ko zat
ar ról, hogy a ve ze tõi meg bí zás 
el nye ré se ese tén a pá lyá zó val 
szem ben a Kjt. 41. § sze rin ti
össze fér he tet len ség
nem áll fenn, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
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Tel.: (1) 220-4874
Igaz ga tó

Szent Ist ván Ki rály
Ze ne mû vé sze ti
Szak kö zép is ko la Alap fo kú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1145 Budapest,
Columbus u. 11.
Tel.: (1) 467-0788
Igazgató

Egye te mi szin tû
szak irá nyú ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.

A pá lyá za tot a pá lyá zott
in téz mény fel tün te té sé vel,
sze mé lye sen (ügy fél szol gá la ti
iro dán ke resz tül), vagy pos tai
úton, „In téz mény ve ze tõi
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Budapest-Zugló
Polgármesteri Hivatal Oktatási 
és Mûvelõdési Osztály
f.: telefonon.

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

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

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

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get és
szak kép zett sé get iga zo ló om.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal

A KSZK hon lap ján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jan. 15.

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

Vi kár Sán dor Ze ne is ko la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
4401 Nyír egy há za, Kürt
u. 5–11.
Igazgató

A Kö zokt.tv. 17. §
(1) be kez dés
k) pont já ban
meg ha tá ro zott fel sõ fo kú 
is ko lai v. és
szak kép zett ség, 5 év
szgy., pe da gó gus
szak vizs ga, si ke res
pá lyá zó nak
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
kötelezettség.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.
Pbhi: 2011. ápr. 1.
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint,
meg egye zés sel.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a
Korm. ren de let 5. §
(8) be kez dé sé ben elõ írt
mel lék le tek, is ko lai
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., b., ko ráb bi
mun ka vi szo nyok ra vo nat ko zó
iga zo lá sok, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
Pc.: Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

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

Zug lói Be ne dek Elek
Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai
Mód szer ta ni In téz mény
1141 Bu da pest,
Ál mos ve zér út ja 46.
Tel.: (1) 220-4841
In téz mény ve ze tõ

Zug lói Lo go pé di ai In té zet
1144 Bu da pest,
Ond ve zér sé tány 9–11.
Tel.: (1) 468-3944
In téz mény ve ze tõ

Fel sõ fo kú
gyógy pe da gó gi ai ta ná ri v.
és szak kép zett ség
(oli gof rén pe da gó gi ai
szak), pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább
5 év gyógy pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet.
A Lo go pé di ai In té zet ben
pe da gó gus mun ka kör
be töl té sé re jo go sí tó
fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség
(lo go pé dus szak ké pe sí tés), 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább  5 év
szak ké pe sí tés nek
meg fe le lõ mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû
köz al kal ma zot ti jog vi szony
kez de te 2011. aug. 1.,
pe da gó gu si mun ka kör ben.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör té nõ 
meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár idõ
le jár tától szá mí tott 30. na pot
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te les om., b., 5 év szgy.
iga zo lá sa, szak mai ön., az
in téz mény el fo ga dott
pe da gó gi ai prog ram ját ala pul
ve võ vpr., nyi lat ko zat ar ról,
hogy a ve ze tõi meg bí zás
el nye ré se ese tén, a pá lyá zó val
szem ben a Kjt. 41. § sze rin ti
össze fér he tet len ség nem áll
fenn, adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot a pá lyá zott
in téz mény fel tün te té sé vel,
sze mé lye sen (ügy fél szol gá la ti
iro dán ke resz tül), vagy pos tai
úton, „In téz mény ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Bu da pest-Zug ló
Pol gár mes te ri Hi va tal Ok ta tá si
és Mû ve lõ dé si Osz tály
f.: te le fo non.

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

Paks Kis tér sé gi
Alap szol gál ta tá si
Köz pont
In téz mény ve ze tõ

Az in téz mény
alap te vé keny sé ge:
szo ci á lis és gyer mek jó lé ti 
alap el lá tá sok.
Az in téz mény
alap te vé keny sé ge:
szo ci á lis és gyer mek jó lé ti 
alap el lá tá sok.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
ren de let 3. sz.
mel lék le té ben és a
15/1998. (IV. 30.)
NM. ren de let 
2. sz. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott fel sõ fo kú
szo ci á lis alap vég zett ség; a
257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let
3. § (3) bek. alap ján:
leg alább 5 év fel sõ fo kú
vég zett sé get vagy
fel sõ fo kú szak mai 

ÁEI: 2011. ápr. 15.
A meg bí zás 2016. ápr. 14-ig szól.
Pbhi: 2011. febr. 28-án
12. órá ig.
Pe hi: 2011. ápr. 15-ig
a tár su lá si ta nács bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
va la mint az e tör vény nek
a szo ci á lis, va la mint a
gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let alap ján tör té nik.
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Az ál lás a Kjt. 23. §
(1) be kez dé se, 
va la mint a gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi
ága zat ban tör té nõ
vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let 3. §
(2) bek. c) pont ja alap ján
ve ze tõ ál lás nak mi nõ sül,
így fel té te le, hogy a
köz al kal ma zott a
ki ne ve zé se sze rin ti
mun ka kö re (mely
szak dol go zói ki ne ve zés)
mel lett lát ja el a ve ze tõi
be osz tás ból ere dõ
fel ada ta it.

Lf.: gyer mek jó lé ti
szol gál ta tás, he lyet tes
szü lõi há ló zat,
csa lád se gí tés, há zi
se gít ség nyúj tás,
ét kez te tés, idõ sek nap pa li 
el lá tá sa gaz da sá gi
szer ve zé se, irá nyí tá sa.

Paks Kis tér sé gi
Alap szol gál ta tá si
Köz pont
Gaz da sá gi ve ze tõ
Az in téz mény
alap te vé keny sé ge:
szo ci á lis és gyer mek jó lé ti 
alap el lá tá sok.
Az ál lás a Kjt. 23. §
(1) be kez dé se, va la mint a
gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi
ága zat ban tör té nõ
vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let 3. §
(2) bek. c) pont ja alap ján
ve ze tõ ál lás nak mi nõ sül,
így fel té te le, hogy a
köz al kal ma zott a
ki ne ve zé se sze rin ti
mun ka kö re (mely
szak dol go zói ki ne ve zés)
mel lett lát ja el a ve ze tõi
be osz tás ból ere dõ
fel ada ta it.

ké pe sí tést igény lõ, a
gyer mek vé de lem, a
szo ci á lis el lá tás te rü le tén
vég zett mun ka kör ben
szer zett szgy., az
in téz mény ben fenn ál ló
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés, il le tõ leg a
ve ze tõi meg bí zás sal
egy ide jû leg fel sõ fo kú
vég zett sé gû vagy
fel sõ fo kú szak mai
ké pe sí tést igény lõ
mun ka kör ben tör té nõ
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés; szo ci á lis
szak vizs ga; meg bí zás
ese tén va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség.

Fel sõ fok ta tás ban szer zett
pénz ügyi-szám vi te li v. és
mér leg ké pes köny ve lõi v.,
vagy a fel sõ ok ta tás ban
szer zett egyéb
vég zett ség gel és emel lett
leg alább ál lam ház tar tá si
mér leg ké pes köny ve lõi
ké pe sí tés sel ren del ke zik,
to váb bá sze re pel a
szám vi tel rõl szó ló
2000. évi C. tör vény
151. § (3) be kez dés
sze rin ti nyil ván tar tás ban
és ren del ke zik a
könyv vi te li szol gál ta tás
kö ré be tar to zó fel ada tok
el lá tá sá ra jo go sí tó
en ge déllyel, vagy
ren del ke zik leg alább
5 év gaz da ság ve ze tõi
gya kor lat tal és a meg fe le lõ 
vég zett ség vagy ké pe sí tés
meg szer zé sé hez a  
ta nul má nya it már
meg kezd te;

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., b.,
vég zett sé get, szak kép zett sé get
iga zo ló hi te les om., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, a
pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, mely 
sze rint a gyer me kek vé del mé rõl 
és a gyám ügyi igaz ga tás ról
szó ló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le
szem ben nem áll fenn,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban,
„Paks Kis tér sé gi
Alap szol gál ta tá si Köz pont
ve ze tõ” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Pak si Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás
f.: Var gá né Len gyel Csil la a
Kis tér sé gi Osz tály ve ze tõ je
Tel.: (75) 500-592 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. dec. 6. 

A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma:
ha tá ro zat lan (a köz al kal ma zot ti
ki ne ve zés ben
pró ba idõ 3 hó nap).
Pbhi: 2011. ápr. 29-én 
12 órá ig.
Pe hi: 2011. máj. 15-ig
az in téz mény ve ze tõ je
bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
va la mint az e tör vény nek a
szo ci á lis, va la mint a
gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ  vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let alap ján tör té nik. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., b.,
vég zett sé get, szak kép zett sé get
iga zo ló hi te les om.,
az in téz mény gaz da sá gi
ve ze té sé re vo nat ko zó gaz da sá gi 
el kép ze lést, a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ról, mely sze rint
a gyer me kek vé del mé rõl
és a gyám ügyi igazgatásról
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Lf.: gyer mek jó lé ti szol -

gál ta tás, he lyet tes szü lõi 

há ló zat, csa lád se gí tés,

há zi se gít ség nyúj tás, ét -

kez te tés, idõ sek nap pa li

el lá tá sa gaz da sá gi szer -

ve zé se, irá nyí tá sa.

az in téz mény ben fenn ál ló
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés, il le tõ leg a
ve ze tõi meg bí zás sal
egy ide jû leg fel sõ fo kú
vég zett sé gû vagy fel sõ fo kú 
szak mai ké pe sí tést igény lõ 
mun ka kör ben tör té nõ
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés; szo ci á lis
szak vizs ga; meg bí zás
ese tén va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség.
Elõny: költ ség ve té si
gaz dál ko dás ban szer zett
gya kor lat.

szó ló 1997. évi XXXI. tv. 
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le
szem ben nem áll fenn,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban,
„Paks Kis tér sé gi
Alap szol gál ta tá si Köz pont
gaz da sá gi ve ze tõ” meg je lö lés sel 
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Pak si Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás
f.: Var gá né Len gyel Csil la, a
Kis tér sé gi Osz tály ve ze tõ je
Tel.: (75) 500-592
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja:
2010. dec. 6.

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére1

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

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

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

1 2 3 4

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

An gol sza kos ta nár
(ha tá ro zott idõ re,
rész mun ka idõ: he ti 12 óra)

Elõny: ma gyar szak. ÁEI: 2011. jan. 17.
A meg bí zás 2011. jún. 30-ig
szól.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.

Bocskai István
Általános Iskola
és Városi Sportiskola
4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 11.
Tel.: (52) 229-164
Fax: (52) 561-429

Pe da gó gus
(ha tá ro zott idõ re)

Fõ is ko lai v.,
ál ta lá nos ta ní tó szak.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A meg bí zás 2011. nov. 30-ig
szól.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá za tot írás ban kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Kiss An tal igaz ga tó

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

Szá mí tás tech ni ka vagy
in for ma ti ka sza kos ta nár

Köz gaz dászta nár tu riz mus-
ven dég lá tás vagy
ke res ke de lem-mar ke ting
szak irány

Egye te mi v. Elõny: két
szak kom bi ná ci ó ja.

ÁEI: azon nal.
A pá lyá za tot írás ban kell
be nyúj ta ni.
Pc.: De me Edi na igaz ga tó

Ádám Jenõ
Zeneiskola
Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
8960 Lenti,
Templom tér 11.
Tel./fax: (92) 351-176

Zon go ra ta nár (tel jes ál lás)

Zon go ra ta nár (óra adó)

Réz fú vós ta nár
(rész mun ka idõ)

Gi tár ta nár (óra adó)

Ze ne mû vé sze ti fõ is ko lán 
szer zett szak irá nyú v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. márc. 31.
Pe hi: 2011. máj. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön., b.
Pc.: Ádám Je nõ Ze ne is ko la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény
Tel.: 06 (30) 348-5814

Bi zo nyít vá nyok ér vény te le ní té se

A Pal las 70 Ok ta tá si Kft. az aláb bi OKJ-s bi zo nyít ványt le tilt ja: so ro zat je le, sor szá ma: PT A 134289, Abo nyi Be at rix
ne vé re ki ál lí tott Anyag be szer zõ bi zo nyít vány.

In dok: A hall ga tó ké ré sé re má sod la tot ál lí tunk ki, mert el vesz tet te bi zo nyít vá nyát.

Bu da pest, 2010. de cem ber 2.
Mach nicz End re s. k.,

igazgató

* * *
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A szé kes fe hér vá ri Tó par ti Gim ná zi um és Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la (8000 Szé kes fe hér vár, Für dõ sor 5.) az aláb bi ak -
ban köz zé te szi a meg sem mi sí tett, ér vény te le ní tett bi zo nyít vány, ta nú sít vány lis tá ját.

Ron tott bi zo nyít vány

Bi zo nyít vány rak tá ri szá ma Bi zo nyít vány sor szá ma Meg sem mi sí tés dá tu ma

A.Tü.500 P44 F 074716 2010. no vem ber 26.

Ron tott ta nú sít vány

Ta nú sít vány rak tá ri szá ma Ta nú sít vány sor szá ma Meg sem mi sí tés dá tu ma

A.Tü.500/TAN.r.sz. P45 E002276 2010. no vem ber 26.

Szé kes fe hér vár, 2010. no vem ber 29.

Szûcs Sán dor s. k.,
igaz ga tó

A közlöny zá rása után ér ke zett pá lyá za tok

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hirdet
a MÉRNÖKI KAR
KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
tel jes mun ka ide jû egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada ta a Kör nye zet mér nö ki In té zet ben fo lyó kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák to vább -
fej lesz té sé hez, illetve új el já rá sok ki dol go zá sá hoz szük sé ges alap ku ta tá sok ma gas szin tû mû ve lé se, kü lö nös te kin tet tel a
fe lü le tek, ha tár fe lü le tek és kom po zi tok komp lex meg kö ze lí té sû, nagy mû sze res ana lí zi sé re. Az el kö vet ke zen dõ 3 év ben
ala kít sa ki az eh hez szük sé ges meg fe le lõ szín vo na lú inf rast ruktu rá lis és szel le mi hát te ret.

Ok ta tá si fel ada ta a kép zés tel jes ver ti ku má ban az aláb bi te rü le tek hez kap cso ló dik: 
–  a ta laj, mint kör nye ze ti elem vé del me, a ta laj ban vég be me nõ fi zi kai-ké mi ai fo lya ma tok,
–  a ta lajt és a ta laj vi zet ért ká ro so dá sok meg szün te té sé re irá nyu ló tech no ló gi ai és biz ton ság tech ni kai meg ol dá sok.
Fel ada ta to váb bá a tan anyag fo lya ma tos fej lesz té se, kü lö nös te kin tet tel a kár el há rí tá si tech no ló gi ák ra és a tech no ló gi -

ák hoz kap cso ló dó koc ká zat ke ze lé si stra té gi ák és mi nõ ség ter vek ok ta tá sá ra.
A pá lyá zó tel je sít se az egye te mi do cen si kö ve tel mény rend szert, az ok ta tan dó tu do mány te rü le ten ren del kez zen ha bi li -

tá ci ó val és az MTA Dok to ra cím mel (vagy a cím meg szer zé sé re irá nyu ló cse lek ményt kezd je meg, le gyen túl a si ke res
ha bi tus vizs gá la ton). A pá lyá zó ren del kez zék to váb bá leg alább 10 éves ok ta tá si, tu do má nyos mun kás ság gal; tu do mány -
te rü let tõl füg gõ en nem zet kö zi és/vagy ha zai tu do má nyos el is mert ség gel, amellyel tá mo gat ja, il let ve ki egé szí ti az in té zet
je len le gi ku ta tá sa it. Ren del kez zék emel lett szak te rü le te ma gas szin tû, át fo gó is me re té vel, szé les kö rû ipa ri és nem zet kö -
zi kap cso la tok kal, to váb bá kap cso lat épí tõ és -fej lesz tõ ké pes sé gek kel. A fen ti e ken túl vé gez zen is ko la te rem tõ, ku ta -
tás-szer ve zõ, pá lyá za ti és for rás te rem tõ te vé keny sé get.

138 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám



A pá lyá za to kat a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hon lap ján
(http://www.kszk.gov.hu) tör té nõ meg je len te tés tõl szá mí tott 40 na pon be lül kell be nyúj ta ni.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. au gusz tus 31-ig ke rül sor, az ál lás hely 2011. szep tem ber 1-jé tõl tölt he tõ be.
A pá lyá za tok hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi tá jé koz ta tás a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si igaz ga tó sá -

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

Dr. Ré dey Ákos s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA rek to ra
pá lyá za tot hir det a 
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 
GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE

fõ is ko lai ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ fõ fog lal ko zá sú fõ is ko lai ta nár fel ada tai:

–  gya kor la tok, sze mi ná ri u mok, elõ adá sok tar tá sa, vizs gáz ta tás,

–  ta nul má nyi se géd le tek, jegy ze tek írá sa, lek to rá lá sa,

–  rész vé tel a tan anya gok, ok ta tá si anya gok fej lesz té sé ben, tan tár gyi prog ra mok ak tu a li zá lá sá ban, tan tárgy-
fe le lõ si fel ada tok el lá tá sá ban,

–  rész vé tel a hall ga tók egyé ni tan tár gyi-, TDK- és dip lo ma mun ká já nak kon zul tá lá sá ban, irá nyí tá sá ban,

–  rész vé tel a fõ is ko lai, ka ri köz élet ben, mun ká ban,

–  ha zai és nem zet kö zi szak mai kon fe ren ci á kon elõ adá sok tar tá sa,

–  fo lya ma to san ön ál ló ku ta tá sok vég zé se, azok ered mé nye i nek pub li ká lá sa ha zai és nem zet kö zi ki ad vá nyok ban.

A pá lyá zó val szem be ni kö ve tel mé nyek:
–  leg alább 10 év iga zolt szak mai (ok ta tói) gya kor lat szám vi tel, el len õr zés te rü le tén,

–  a do cen si mun ka kör be tör té nõ ki ne ve zés tõl szá mí tott leg alább 5 év szak mai gya kor lat, 

–  fel sõ fo kú szám vi te li szak ké pe sí tés, 

–  gaz dál ko dás tu do mány te rü le ten szer zett tu do má nyos fo ko zat,

–  leg alább egy vi lág nyelv fel sõ fo kú is me re te,

–  szín vo na las pub li ká ci ós te vé keny ség ma gyar és ide gen nyel ven,

–  több éves fel sõ ok ta tás ban szer zett fel sõbb ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

–  a pá lyá zó je lent ke zé sét a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,

–  a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek is mer te té sét,

–  ki töl tött sze mé lyi adat la pot,

–  egye te mi ok le vél má so la tát,

–   nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát,

–  tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló do ku men tum má so la tát,

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

–  az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl.

A ki ne ve zés re 2011. szep tem ber 1-jé tõl ke rül sor.

Bé re zés: Kjt. sze rint.
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A pá lyá za to kat az in téz mény rek to rá nak cí mez ve, a Nyír egy há zi Fõ is ko la Hu mán po li ti kai Iro dá já ba (4400 Nyír egy há za,
Sós tói u. 31/b) ké rem meg kül de ni a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó Köz pont hon lap ján va ló köz zé té telt kö ve tõ 30 na -
pon be lül.

Nyír egy há za, 2010. de cem ber 16.

Prof. Dr. Já no si Zol tán s. k.,
rek tor

* * *

Pá lyá za ti fel hí vás ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõi álláshelyeinek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

vgy: ve ze tõi gya kor lat

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

vp: ve ze tõi pót lék

vpr: ve ze tõi prog ram

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény

Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let

Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

140 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám

1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma -
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dunk ban meg je len tet ni.



Is ko la i gaz gató

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Bes nyõ Köz sé gi
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2456 Bes nyõ,
Fõ u. 35. 
Tel./fax: (25) 233-096, 
(25) 233-401 

Arany Já nos
Ál ta lá nos
Is ko la 
2456 Bes nyõ, 
Is ko la köz 1. 
Igaz ga tó 

Fõ is ko lai v., szak irá nyú
pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel -
sõ fo kú is ko lai v.,
pe da gó gus szak vizs ga, a
szak ké pe sí tés nek meg fe le -
lõ mun ka kör ben szer zett
5 év szgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. ápr. 1.
A meg bí zás
2016. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2011. febr. 18. 
Pe hi: 2011. márc. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
b., om.,
ko ráb bi mun ka vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá sok,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
Pc.: Bes nyõ Köz sé gi
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
A KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel
idõ pont ja:
2011. jan. 17.

Bu da pest Fõ vá ros
XI. Ke rü let Új bu da
Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le te 
1113 Bu da pest, 
Bocs kai út 39-41. 

Gaz dag rét – Csí ki he gyek
Ál ta lá nos Is ko la 
1118 Bu da pest, 
Csí ki he gyek u. 13–15. 
Igaz ga tó 

We i ner Leó Ze ne is ko la
és Ze ne mû vé sze ti
Szak kö zép is ko la 
1112 Bu da pest,
Nesz mé lyi út 30. 
Igaz ga tó 

Egye te mi vagy fõ is ko lai
szin tû v. és
szak kép zett ség,
leg alább 5 év szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga. 

Egye te mi szin tû v. 
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga.
Elõny: Liszt Fe renc
Ze ne mû vé sze ti Egye te mi
vagy az zal egyen ér té kû v. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás
2016. júl. 31-ig,
5 év re szól. 
Pbhi: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a meg je le nés tõl
szá mí tott 90 nap. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szük sé ges szol gá la ti idõ
be szá mí tá sát tar tal ma zó
hi te les mun kál ta tói
iga zo lás. 
A pá lyá za tot pa pír ala pon
és CD-n vagy 
flop pyle me zen is
be kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros,
XI. Ke rü let
Új bu da Ön kor mány za ta
Hu mán szol gá la ti
Igaz ga tó ság 
1113 Bu da pest,
Zsom bo lyai u. 4.
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VM Ke let-Ma gyar or szá gi

Ag rár-szak kép zõ Köz pont,

Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ

Is ko la és Kol lé gi um 

6440 Já nos hal ma, 

Bé ke tér 13. 

Tel.: (77) 401-028 

Fax: (77) 401-746

VM ASzK, Szak kép zõ

Is ko la – Mát ra Er dé sze ti,

Me zõ gaz da sá gi

és Vad gaz dál ko dá si

Szak kép zõ Is ko la 

és Kol lé gi um

3232 Mát ra fü red, 

Er dész u. 11. 

Igaz ga tó 

(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott
szé les kö rû
szak mai-ag rár gaz da sá gi,
pe da gó gi ai mun ka
irá nyí tá sa, amely ma gá ban 
fog lal ja a me zõ gaz da sá gi
(pl. ker té sze ti,
nö vény ter mesz té si,
ál lat te nyész té si,
er dé sze ti), a mû sza ki
kép zés,
a pe da gó gus kép zés, a
fel nõtt- és to vább kép zés,
a gaz dál ko dás
(tan gaz da ság,
tan mû he lyek
üze mel te té se), a
szak ta nács adás fel ada ta it,
ezért a szak te rü le tek
elõ ze tes, rész le tes
is me re te szük sé ges a
meg bí zás hoz. 

Egye te mi szin tû
ag rármér nök -ta ná ri v. és az 
is ko lá ban fo lyó kép zé sek
irá nyá nak meg fe le lõ
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, vagy a
szak kép zett ség hez
kap cso ló dó szak te rü le ten
szer zett  tu do má nyos
fo ko zat, vagy a
szak kép zett ség hez
kap cso ló dó szak te rü le ten
szer zett dok to ri
cse lek mény alap ján
szer zett dok to ri cím, il let ve 
a Kö zokt.tv. 128. §-ának és 
(9) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak,
ok ta tás ban el töl tött
leg alább 10 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., többéves vgy.,
ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a
ki ne ve zés sel egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti
jog vi szony hoz szük sé ges
fel té te lek meg lé te, ma gyar
ál lam pol gár ság, vagy
kü lön  jog sza bály sze rint
jog a sza bad moz gás hoz és
tar tóz ko dás hoz, il let ve
be ván dor lá si vagy
le te le pe dé si en ge dély,
bün tet len elõ élet.
Elõny:
ide gen nyelv-is me ret,
alap fo kú szá mí tó gé pes
is me ret, a fenn tar tó
költ ség ve té si és pénz ügyi
rend sze ré ben va ló
jár tas ság, szak mai (ag rár),
tár sa dal mi és egyéb
szer ve zet ben va ló ak tív
rész vé tel, szak mér nö ki v. 

ÁEI: 2011. márc. 21. 
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû
köz al kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. febr. 2. 
Pe hi: 2011. márc. 19. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ha tár idõ re
be nyúj tott pá lyá za tok
el bí rá lá sa a be adá si
ha tár idõ tõl szá mí tott
45 na pon be lül tör té nik
a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott vé le mé nyek
fi gye lem bevé te lé vel.
Az igaz ga tó ta nács a
pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja, ezt kö ve tõ en
– a vi dék fej lesz té si
mi nisz ter elõ ze te sen kért
egyet ér té sé vel – dönt.
A dön tés rõl a pá lyá zók
írás ban kap nak ér te sí tést.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes élet utat be mu ta tó
szak mai ön., az ed di gi
mun ka he lyek, mun ka kö rök
fel tün te té sé vel,
a szak mai mun ka
rész le tes is mer te té sé vel,
az egye te mi és egyéb
vég zett sé get iga zo ló om.,
vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
b., or vo si iga zo lás,
amellyel a pá lyá zó a
ma ga sabb ve ze tõi be osz tás
el lá tá sá ra al kal mas
egész ség ügyi ál la po tát
iga zol ja, nyi lat ko zat,
mely ben vál lal ja a pá lyá zó,
hogy igaz ga tói meg bí zá sa
ese tén a
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rást le foly tat ja. 

142 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám



1 2 3 4

 A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
23., va la mint a mun ka kör
meg ne ve zé sét: igaz ga tó. 
Pc.: VM
Ke let-Ma gyar or szá gi
Ag rár-szak kép zõ Köz pont,
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um 
f.: www.vm.gov.hu
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket
 folyamatosnak te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2011. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány -
számot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és utcacím-megjelö -
léssel).  Kérjük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és példány számváltozás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg -
küldeni. Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról  kizár ó l a g az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke -
dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó
ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv -
ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6.) le het sé ges ( levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó ,
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

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

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

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

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

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

Ön ál ló vál to zat 147 600 Ft

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

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

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

(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

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

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

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

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

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

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

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

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
A Nem ze ti Erõforrás Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja. A szer kesz té sért fe le lõs: Má tyás né dr. Pa tócs Andrea.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Sza lay u. 10–14. Te le fon: 795-4722, fax: 795-0230.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.; www.mhk.hu).
Fe le lõs ki adó: Bárt fai-Ma ger And rea ügy ve ze tõ igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mel lék.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.;
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a  www.mhk.hu/kozlonybolt 
 internetcímen. 
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411).
2011. évi éves elõ fi ze té si díj: 38 304 Ft áfá val,  féléves elõ fi ze té si díj: 19 152 Ft áfá val, egy pél dány ár a 610 Ft áfával.
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11.0145 – Nyom ta a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


