
KÖZLEMÉNYEK

Az ORTT közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 103/2008. (I. 9.) határozata értelmében köz-
mûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Kunszövetség Egyesület (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) földfelszíni sugárzású kiskö-
zösségi rádiós mûsorszolgáltatót, melynek mûsorszolgáltatási szabályzatát az alábbiakban közöljük.

Mûsorszolgáltatási szabályzat

1. Alapelvek és általános rendelkezések

A Kunszövetség mûsorszolgáltató tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény és a jelen
Mûsorszolgáltatási Szabályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként kívánja folytatni. A Kunszövetség a közmûsor-szol-
gáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban rendelkezik.

Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Kunszövetség minden munkavégzésre irányuló bármely, a Kunszövetséggel
jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve. A szabályzat a foglalkoztatási jogviszony – így különösen: a mûsorszolgálta-
tónál munkaviszony, a Polgári törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából
megkötött bármely szerzõdés része.

Jelen szabályzat az Rttv. 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.

A Kunszövetség napi 12 órás mûsorszolgáltatást végez, amelynek több mint 50%-ban közszolgálati mûsorszámokat tesz
közzé. A mûsorfolyamon belül a közszolgálati mûsorszámok – így különösen pl. a helyi (kisközösségi) kötõdésû hírek,
kulturális események, közérdekû információk stb. – a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki.

A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Kunszövetség felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismereti,
illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Kunszövetség nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és
egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl. A
Kunszövetség híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ
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munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Kunszövetség bur-
kolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
A Kunszövetség választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint
tesz közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt népsza-
vazással összefüggésben közöl.
A reklám, a közérdekû közlemény a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az,
akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Kunszövetség felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem befolyá-
solhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Kunszövetség a közérdekû
közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
A Kunszövetség nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe
vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Kunszövet-
ség mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.
A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más áru
vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit
illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
A mûsorszám támogatóját a közzététel közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott mûsor-
szám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevékenysé-
gének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve szabad-
ságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont kivételé-
vel – nem befolyásolhatja. A Kunszövetség nem tesz közzé – a mûsorelõzetés kivételével – olyan mûsorszámot, amely-
ben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai hírmûsorszám
nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ
mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykeres-
kedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik
a gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött tá-
mogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
A Kunszövetség különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Kunszövetség rendszeresen, átfogóan, elfogulat-
lanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó helyi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét
jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ vélemé-
nyekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ban nem említett
közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Kunszövetség biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûsé-
gének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a hallgatók széles
köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
A Kunszövetség különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális
sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító
mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek meg-
jelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos hely-
zetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyer-
mekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok bemutatására, a térség kü-
lönbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ át-
lagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.
Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más
olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzéte-
hetõ.
Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevékenysége
szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.
Csak a következõ mûsorszámok támogathatóak: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális ese-
ményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai
kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi kö-
rülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
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A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem
képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot tilos közzétenni.

2. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség

A Kunszövetség ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonat-
kozó garanciák alapján.
A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad úgy,
hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspontokat
meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a hallgató a véleményeket összehasonlíthassa.
A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politi-
kai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való
részvételre.
A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt nép-
szavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót csak a
jogszabályok elõírásai kötelezik.
A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi politikai közélet érdeklõdésére számot tartó
személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei nézetrendszer kife-
jezõdésévé.
A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett formában
teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármes-
terek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek bár-
mely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató azonban még ebben az esetben is ragaszkodhat a
tisztség, a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazgatási
szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszolgáltatás
vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire vonat-
koznék.

3. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek

A Kunszövetség közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyo-
zottan tájékoztasson az országban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudomány értékeit
és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom rétegei-
nek speciális igényeit és érdeklõdését.
A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ le-
gyen.
A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhatja,
de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a hallgató véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt
és véleményt megjelenítsen.
A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó társa-
dalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére, objektív okból nincs lehetõség. Ebben az
esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a hallgatókat tájékoztatni köteles.
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A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges meg-
jelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független hírfor-
rásból származó információt kell közzétenni, természetesen az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhívás
mellett.
A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos jog el-
vei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez fûzõ-
dõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó hír-
nevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie kell,
hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját párt-
politikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy az ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leg-
hamarabb ki kell javítani a hallgató figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.
Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben
tartásával fejtsék ki álláspontjukat.
Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs bírói
ítélet, vagy a Panaszbizottság, illetve az ORTT határozata elõírja.
A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósító-
ként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszol-
gáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.

4. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatára,
kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát.
Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszi figyelembe,
kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar nyelv
helyes használatára késztessék.
A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.

5. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának követelményei

A mûsorszolgáltató – az erre hivatott mûsorokon kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen – sokoldalúan és tár-
gyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszolgál-
tató nem ad helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó negatív beidegzõdéseknek.
A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell bemu-
tatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományosan el-
fogadott szerepeiben történjék.
A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és mûvé-
szetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar nyelvet
egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

6. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási témák bemutatása

A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit, va-
lamennyi hallgatói réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgáltató
a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a hallgatót a
kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell az el-
térõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a hallgatóban nem kelthet megalapozatlan vá-
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rakozást. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése
nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a hallgató figyelmét egyértelmûen fel kell hívni.
A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos kér-
désben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
Tudományos mûsor nem szolgáltatható a hallgató egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e célra
módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne hangoz-
hassanak el. A világnézeti, illetve vallási mûsorszám mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem
irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.
A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre és
vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.
A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a történelmi egyházak hitéleti tevékenységének bemutatására.
E tevékenység során az érintett történelmi egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve részvételt
tesz lehetõvé az adott mûsorszám szerkesztésében. Az egyházi szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik
felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell
venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról van
szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a hallgató figyelmét fel kell hívni.

7. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Kunszövetség a következõ mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ jelzé-
sekkel és szöveges felvezetéssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az reklámriport formájában
hangzik el.
Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illet-
ve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (országgyû-
lési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyá-
solhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határozhatja
meg. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, a mûsorajánlókban és a mûsorújságokban is utalni kell.
A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell meg-
nevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
A vallási vagy világnézeti mûsorszámok esetében közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni
kell a hallgatót a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a mûsorszám tartal-
máért felelõs egyházat.
Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésével, a
szerzõ megnevezésével, és a hírektõl elkülönítve kell közzétenni.

8. A kiskorúakra vonatkozó szabályok

A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem szolgáltat.
A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ meg-
ismerését és pozitív magatartásminták közvetítését.
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A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem él
vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki
sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje jóváha-
gyásával szólaltatható meg.
Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
megkülönböztetõ jelzéssel történt helyettesítéssel sem.

Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok köz-
zététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott termék

megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott terméket

megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási
ajánlatot.

– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb sze-
mélyekkel kapcsolatban éreznek.

– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetben.

A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál alacso-
nyabb rendûek. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele minden család költ-
ségvetésébe belefér.

9. Reklám, támogatás

A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet károsítá-
sát, az állatok kínzását.
A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az emberi
méltóságot.
A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.

A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül külö-
nös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.

A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudományosan
megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan képzetet,
hogy a terméket orvos ajánlja.
Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklámok általános
megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.
A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent magyar
nyelven is közölni kell.
A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám nem hasz-
nálhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
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Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt követõen
reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Kunszövetség fõszerkesztõje meghatároz-
hat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.
Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladékta-
lanul a reklám közvetítését megszüntetni.
A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsorszám elõtt és
az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.

10. A közérdekû közlemények közzététele

A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrzi.
Helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató ingyene-
sen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közlemény is in-
gyenes.
A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé. Térítés-
mentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni, ha a
közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági ér-
dekeit veszélyeztetné, vagy károkozással járna.

11. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatkozó
jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes vezetõ-
in kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes utasí-
tás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes vezetõ-
je és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Ab-
ban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.
A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére,
vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez
azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi alko-
táshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt te-
vékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi
jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak végre
mûsorán.
A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat, il-
letve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban
részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt vevõk
társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket vagy teremthet
olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Álláspont-
juk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

12. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a Pol-
gári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében alko-
tói felelõsséggel közremûködõ személy.
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A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munkahelyükön
kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.
A mûsorszolgáltató munkatársa nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a politikai
mûsorokban szereplõ mûsorszolgáltatói munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhat.
Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány kura-
tóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekkel foglalkozó
mûsort nem készíthet.
Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõjelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a vá-
lasztás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorkészí-
tõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai, közéleti
vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével vé-
gezhet.
A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és fel-
ügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló szer-
zõdést köt.
A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A mû-
sorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve
értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje,
felügyelõbizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezé-
seket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az üzleti ti-
tok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvánosság
nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét csökkentse. A mû-
sorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi sze-
repkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül törekednie
kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A
megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjával vagy
foglalkozásával történõ megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizal-
mas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utal-
nak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni, és keresztnevén szólítani.
Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés és az
ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorkészítõ öl-
tözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul.
A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és kerülje az
ezekre vonatkozó, a hallgató által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

13. A mûsorkészítés szakmai szabályai

A mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó témák-
hoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.
A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal elismeri, és a hallgató tudomására hozza. A mûsorszolgáltató a
tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és semmilyen körülmények között nem él.
A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén, amely
az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok meg-
nevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hozzájá-
rultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltató tiszteletben tartja, de a hírzárlat
kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményeképpen nyilvá-
nosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
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A mûsorszolgáltató tiszteletben tartja az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.
Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a bûn-
elkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét megelõ-
zõen – amennyiben azok alkalmasak a hallgató fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következményre a
hallgatók figyelmét fel kell hívni.
A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosok,
bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre nézve
sértõ.
A mûsorszolgáltató – indokolt kritika kivételével – nem nyilvánít véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsorszolgál-
tató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a hallgatók érdeklõ-
désére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza meg.
A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a szerep-
lõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ hozzájá-
rulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban más sze-
replõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási kötele-
zettségére figyelmeztetheti.
Rejtett kamerát és mikrofont a Kunszövetség nem használ. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy
felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
Ha a hallgató a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az esetben a
mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem szabad a
mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ kérdésre
a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja, melyre fel kell hívni a figyelmét.
A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy elõzetesen
beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét és becsüle-
tét ne sértse.
Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével és
az adatok manipulálása nélkül szabad, eltérõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.
Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni a készítés idõpontját, és tekintetbe kell azt venni, hogy az
archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

Karcag, 2007. augusztus 31.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
elnök

(167/2008.)

* * *

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 678/2008. (IV. 9.) számú határozatával köz-
mûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Mátyus Lajos egyéni vállalkozó vezetékes mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgálta-
tási szabályzatát alább közöljük.

Tázlár TV mûsorszolgáltatási szabályzata

1. Alapelvek

1.1. Mátyus Lajos egyéni vállalkozó (székhelye: 6230 Soltvadkert, Kiss Ernõ u. 99., egyéni vállalkozói igazolványszá-
ma: ES–198997., a továbbiakban: Tázlár TV vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt
bejelentkezés alapján végez mûsorszolgáltatást.
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1.2. A tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a bejelentésben
foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szolgáltatóként foly-
tatja. A Tázlár TV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban
rendelkezik.
1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Tázlár TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékenységre)
irányuló, bármely, a Tázlár TV-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a foglal-
koztatási jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári Törvénykönyv alapján kiala-
kított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A Tázlár TV mûsorszolgáltatása során különösen figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5. §) alatt fel-
soroltak maradéktalan teljesülésére.
2.3. A Tázlár TV sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább 60 percben szolgáltat.

2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Tázlár TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismereti,
illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Tázlár TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egy-
házi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl. A
Tázlár TV híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munka-
társai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Tázlár TV burkolt, illetve
tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
2.5. A Tázlár TV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítási önkor-
mányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatásban. Válasz-
tási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.
2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Tázlár TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem befolyá-
solhatja a mûsor tartalmát, vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Tázlár TV a közérdekû
közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
2.7. A Tázlár TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe
vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Tázlár TV
mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.
2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõ-
szakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a Tázlár TV e jellegének a közzétételt
közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egy mûsorszámoktól optikai vagy felismerhetõen, elkülö-
nítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megneve-
zi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a Tázlár TV ellenszolgáltatást
nem kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás nem vonatkozik az Rttv.
137. § szerinti közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a Tázlár TV.
2.10. A mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott
mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevé-
kenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. A Tázlár TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám
nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ
mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykeres-
kedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a
gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött tá-
mogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
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2.11. A Tázlár TV különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Tázlár TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul,
hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk
életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ
véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában nem
említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Tázlár TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszí-
nûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles
köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
A Tázlár TV különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális
sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító
mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek meg-
jelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos hely-
zetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, mûso-
rok fõmûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét meg-
jelenítõ mûsorszámok bemutatására.
2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorában sem haladhatja meg a hat percet.
A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtarta-
mába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít.
Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más
olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzéte-
hetõ.
Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem
támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója. A közszolgálati mûsorszolgálta-
tásban és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak a munkavégzésükre irányuló
jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve
politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexuali-
tást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.
2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti- és kulturális ese-
ményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai
kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi kö-
rülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem kép-
ben, sem hangban nem jelenthetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai

3.1. A Tázlár TV ezen szabályzat szerint közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonat-
kozó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mûsorszolgáltató
nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben) egyenlõ
megjelenési lehetõséget biztosítson.
3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit.
3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt
népszavazás idején kívül közzé nem tesz. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót
csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerû-
síti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
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3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet érdeklõ-
désére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei
nézetrend kifejezõdésévé.
3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett for-
mában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpol-
gármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazga-
tási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszol-
gáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismerte-
tésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

4.1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ legyen.
4.2. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátoz-
hatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt
és véleményt megjelenítsen.
4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó tár-
sadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére, objektív vagy szubjektív okból nincs le-
hetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.
4.6. A hír-, illetve politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges,
megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két egymástól független hír-
forrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû figyelemfelhívás
mellett.
4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.
4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani
a nézõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett.
4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszte-
letben tartásával fejtsék ki véleményüket.
4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatá-
ra, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát.
Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik figyelem-
be, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
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5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását. Ezek haszná-
latára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés
e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.
5.4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelvvédõ bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elismert-
ségre szert tett három személy felkérésével, akik félévente értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát. Az értéke-
lést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell. A bizottság tagjai feladatuk ellátásért a mûsorszolgáltató részérõl díja-
zásban nem részesíthetõek, véleményük függetlenségének biztosítása érdekében.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük bemutatásának követelményei

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokoldalú-
an és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsor-
szolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult negatív szte-
reotípiáknak.
6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell be-
mutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományosan
elfogadott szerepeiben történjék.
6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása

7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsorában törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit,
valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgál-
tató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a nézõt
a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosí-
tani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapo-
zatlan várakozást.
7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem ke-
rülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.
7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.6. A tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve
e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ nézetek a mûsorban ne han-
gozhassanak el.
7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre
és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.
7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti te-
vékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõsé-
get, illetve részvételt tesz lehetõvé.
7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más világ-
nézet vagy vallás ellen.
7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események
közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról
van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.
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8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Tázlár TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el hang-
ban megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájában
hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet,
illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (ország-
gyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyá-
solhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határozhatja
meg. Az ajánlott korhatár 10, 14 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és újságokban is utalni kell.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni, a megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a
nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs egyházat.
8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésé-
vel, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések

9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem él
vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki
sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje vagy
osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük ki-
használásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek ar-
ra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak szá-
mukra közvetlen vásárlási ajánlatot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb sze-
mélyekkel kapcsolatban éreznek.
– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetekben.
– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál ala-
csonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúakban elképzelést a ter-
mék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele min-
den család költségvetésébe belefér.
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10. Reklámtevékenység, támogatás

10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet ká-
rosítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül,
különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.

10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudomá-
nyosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.
10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kezdõbetûit
vagy goodwilljét.
10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félrevezetõ
legyen.
10.12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent
magyar nyelven is közölni kell.
10.13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám nem
használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt kö-
vetõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Tázlár TV fõszerkesztõje meghatá-
rozhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.
10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktala-
nul a reklám közvetítését megszüntetni.
10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem hasz-
nálható fel.

11. A közérdekû közlemények közzététele

11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsor-
szolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közér-
dekû közlemény is ingyenes.
11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé. Té-
rítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figyelem-
bevételével készített hanganyag lejátszásával történhet.
11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételtõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni, ha
a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági
érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.
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12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonat-
kozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésé-
re, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni,
ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi al-
kotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészí-
tõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszélyez-
tetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyi-
ségi jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet olyan
benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánuláso-
kat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenést. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket vagy te-
remthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Ál-
láspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a
Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében
alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a po-
litikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vál-
lalhat.
13.4. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység nem
folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.
13.5. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekre vo-
natkozó mûsort nem készíthet.
13.6. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõjelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a
választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorké-
szítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai, közéleti
vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
13.7. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével
végezhet.
13.8. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és
felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.
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13.9. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A
mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illet-
ve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
13.10. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám bevé-
telébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhetnek. Támogatott mûsorszám
mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottságának
tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
13.11. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató jó
hírnevét.
13.12. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.13. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvá-
nosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ
nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.14. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül töre-
kednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függet-
lenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjá-
val vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „Xné asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításo-
kat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú sze-
mélyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
13.15. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés
és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.16. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorké-
szítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul. A mûsor-
készítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
13.17. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és ke-
rülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érhetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai

14.1. A Tázlár TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensú-
lyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és
tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a
társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatás-
ban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, közhelyeket és sztereotípiákat.
14.3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mûsorszolgál-
tató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt visel-
nie kell.
14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok
megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzété-
telhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tarta-
nia, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredmé-
nyeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek értel-
mében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg an-
nak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncselek-
mény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként” nevezze
meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjei-
nek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még ak-
kor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.
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14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a
bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét meg-
elõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következményre a
nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatéko-
sok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.
14.9. A mûsorszolgáltató nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsorszolgáltató belsõ életérõl infor-
mációt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató
nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza meg.
14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.
14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélye
mellett.
14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt külö-
nösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem sza-
bad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
14.15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét
és becsületét ne sértse.
14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésé-
vel és az adatok manipulálása nélkül szabad.
14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni, hogy
az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltoztatása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei

15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmagasabb
mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.
15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A nézõ-
tõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt au-
dio-technikai színvonalon kell sugározni.
15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának sokszínûsége érde-
kében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumainak
megteremtéséhez.
15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszol-
gáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és mû-
sorajánlatokkal segíti a nézõk választását.
15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell, és törekednie kell ar-
ra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
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16. A Tázlár TV mûsoridejében a közszolgálati mûsorszám aránya

A mûsorszolgáltatás teljes idõtartama hetente 168 óra, amely túlnyomó részben közszolgálati mûsorszámokból áll. A
mûsoridõn belül a közszolgálati mûsorszámok – így különösen, pl. a helyi hírek, közérdekû információk, helyi történé-
sek stb. – a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki.
A különféle közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztését havonta a fõszerkesztõ vezetésével és felelõssége mellett
elõre tervezi a szerkesztõbizottság.

17. Hatályba léptetõ rendelkezések

A Tázlár TV jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2008. április 9. napjától hatályos.

Soltvadkert, 2008. március 6.

(166/2008.)

* * *

III.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 600/2008. (III. 26.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Molnár Lajos (5200 Törökszentmiklós, Béla király utca 33.) mûsorszolgáltatót,
akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

Molnár Lajos mûsorszolgáltatási szabályzata a T1TV mûsorszolgáltatásra

1. Alapelvek

1.1. Molnár Lajos egyéni vállalkozó (5200 Törökszentmiklós, Béla király utca 33.) a továbbiakban, mint T1TV, az Or-
szágos Rádió és Televízió Testületnél történt bejegyzés alapján televíziós mûsorszolgáltatást végez.
1.2. A T1TV tevékenységét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény), a beje-
lentésben foglaltak és a jelen közmûsor-szolgáltatási szabályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként folytatja. A T1TV a
közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeirõl a jelen szabályzatban rendelkezik.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat a Törvény 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatározásokat alkalmazza.
2.2. A T1TV köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tisztelet-
ben tartani, és nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2.3. A T1TV köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdeklõdésre számot
tartó hazai és külföldi eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ vélemé-
nyekrõl, az eltérõ véleményeket bemutatva.
2.4. A T1TV köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelené-
sét, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni a nézõk széles köre, illetve több csoportja érdeklõdésének
színvonalas kielégítésérõl.
2.5. A T1TV külön figyelmet fordít:
– az egyetemes és a nemzeti, és helyi kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
– a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
– a vallási, egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
– az életkoruk, testi és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében hátrányos helyzetû csoportok számá-
ra fontos információk elérhetõvé tételére,
– az ország, a település különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemu-
tatására.
2.6. A T1TV-nak az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncé-
lúan ábrázoló mûsorszámot közzétenni tilos.
2.7. A T1TV mûsorszolgáltatásában mind a képújság, mind a mozgóképes mûsorok esetében a közszolgálati mûsorok
aránya meghaladja a napi mûsoridõ 50%-át.
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3. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

3.1. A T1TV tevékenységét a pártoktól és politikai mozgalmaktól függetlenül folytatja, a véleménynyilvánítás és a sajtó
szabadságára vonatkozó garanciák alapján.
3.2. A T1TV politikai pártokat és szervezeteket nem támogat, tõlük támogatást semmilyen formában el nem fogad. Or-
szággyûlési és önkormányzati választásokon nem állít és nem támogat jelölteket.
3.3. A pártok és politikai mozgalmak tevékenységérõl, elveirõl a T1TV tájékoztatást ad úgy, hogy az objektív, tárgysze-
rû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Az eltérõ álláspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell biztosítani arra,
hogy a nézõ a véleményeket összehasonlíthassa.
3.4. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetlenül, sem közvetve nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenésének körülményeit. A T1TV nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy
mozgalom nézeteit képviseli.
3.5. A T1TV politikai hirdetést az országgyûlési, az önkormányzati választások, valamint elrendelt népszavazás esetén
külön szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel tesz közzé, mely minden elemében megfelel a közmû-
sor-szolgáltatással kapcsolatos elveknek. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a T1TV-t a jogszabá-
lyok elõírásai kötelezik.
3.6. Politikai pártok tisztségviselõinek, országgyûlési és önkormányzati képviselõknek, valamint a polgármesternek, al-
polgármesternek pártpolitikai megszólalásakor pártállásukat, illetve az általuk képviselt politikai mozgalom megneve-
zését a nézõk tudomására kell hozni.
3.7. A T1TV sem politikai párttól vagy mozgalomtól, sem központi vagy helyi hatalomtól vagy igazgatási szervtõl, azok
tisztségviselõitõl nem fogadhat el olyan kérést vagy utasítást, amely valamely mûsorszám tartalmára, idõtartamára, mû-
sorkörnyezetére, szerkezetére, a szerkesztés egyéb elemeire irányul.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismerte-
tésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

4.1. A T1TV hírmûsorában a saját vételkörzetében történõ helyi eseményekrõl számol be. A híreket tárgyszerûen, kom-
mentár és saját vélemény elkülönítésével, jelentõségüknek megfelelõ módon közli. Az arra hatáskörrel rendelkezõ álla-
mi szerv által elrendelt hírzárlatot tiszteletben tartja, de a hírzárlat tényét a nézõk tudomására hozza.
4.2. A T1TV köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó, vagy a vita-
tott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ legyen.
4.3. A helyi közéletben felmerülõ vitás kérdéseket a különbözõ álláspontok tárgyilagos, elfogulatlan bemutatásával viszi
képernyõre, tekintet nélkül az érdekeltek társadalmi státusára. Nem zárkózik el a kényes témáknak a témák érzékenysé-
géhez illõ, azoknak megfelelõ formában történõ felvetésétõl sem.
4.4. A T1TV törekszik arra, hogy a hír, a közéleti mûsorokban a helyi közélet meghatározó társadalmi csoportjai vélemé-
nye helyet kapjon.
4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív okból nincs lehetõség. Ebben
az esetben az akadály okáról a nézõt tájékoztatni kell.
4.6. A hír- és politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását ellenõrizni kell, és szükség esetén meg kell nevezni.
Ha több ellentétes információ áll rendelkezésre, akkor azokat a hírforrás megjelölése, és az ellentmondásra történõ felhí-
vás mellett kell megjelentetni.
4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a T1TV a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányossági jog elvei
szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját megismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiségi jogok
sérelmével, megfogalmazásában nem lehet durva, illetve nem lehet alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó hírét sért-
se. Ha ez mégis elõfordulna, akkor a mûsorvezetõnek haladéktalanul közölnie kell, hogy a T1TV nem azonosul az el-
hangzottakkal.
4.8. A TV minden munkatársa ügyel arra, hogy a szerkesztés során a mûsorba kerülõ vélemény egyezõ maradjon a meg-
kérdezett álláspontjával.
4.9. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, akkor azt a leghamarabb ki kell javítani, a
nézõk figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.
4.10. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs
bírósági ítélet vagy ORTT határozat írja elõ.
4.11. A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudó-
sítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak
– munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – a mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ
magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
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5. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

5.1. A T1TV a mûsorkészítés során megköveteli minden munkatársától az adott helyzethez alkalmazkodó stílusú, nyel-
vileg kifogástalan, a trágárságot elkerülõ beszédet.
5.2. Kerülni kell a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan használatát. Idegen nevek és szavak kimondása-
kor az adott nyelv kiejtési szabályait kell figyelembe venni, kivéve, ha az adott név vagy kifejezés attól eltérõ kiejtéssel
került köztudatba.
5.3. A munkatársnak arra is figyelmet kell fordítania, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.

6. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, életük bemutatásának rendje

6.1. A T1TV az eseményekhez alkalmazkodó gyakorisággal rendszeresen mûsorára tûzi a vételkörzetében élõ kisebbsé-
gek rendezvényeinek, szervezeteinek, élethelyzeteinek magyar nyelven történõ bemutatását, elõsegítve ezzel azt, hogy a
többség is megismerhesse életüket. Az ilyen mûsorszámok elkészítésekor az érintett nemzetiségek és kisebbségek képvi-
selõinek tanácsait is figyelembe kell venni.
6.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet érti és beszéli. Ebben az esetben a T1TV feladata a fordításról gondoskodni.

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

7.1. A T1TV kulturális mûsorszámaiban elsõsorban a vételkörzetében történõ kulturális eseményeket dolgozza fel, ezek-
rõl rendszeresen beszámol, de egy-egy téma kapcsán bemutatja a mûfaj országosan elismert képviselõit is.
7.2. A világnézeti mûsorszámoknál a kiegyensúlyozottságra, a különféle nézetek bemutatására törekszik. Tilos bármi-
lyen formában értékítéletet mondani vagy szimpátia sorrendet állítani vagy sugallni az egyes vallási vagy világnézetek
között. Tilos különbözõ vallások tanait, szokásait egymással ütköztetni.
7.3. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát, és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási és világnézeti meggyõzõdések ellen.
7.4. Az egyházi mûsorok készítése során az érintett egyház képviselõi részére a T1TV konzultációs lehetõséget biztosít.
7.5. A szertartások tartalmáért a T1TV nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és egyházi események közvetítésekor,
a mûsorkörnyezet kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos emberek érzéseit és a hitélet méltóságát.
7.6. A T1TV a tudományos mûsorszámokban teret ad az egymástól eltérõ vélemények kifejtésének. Ügyel arra, hogy új
tudományos eredmények ismertetése ne kelthessen a nézõben alaptalan várakozást.
7.7. Tudományos mûsorszám nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve
e célra eszközök és módszerek nem ajánlhatók.
7.8. A mûsorszámok között a szerkesztés folyamán elõnyös megkülönböztetést élveznek azok, amelyek magas színvo-
nalon segítik a nemzeti és települési kulturális örökség ápolását vagy a fiatalok szellemi, erkölcsi fejlõdését.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételének módja

8.1. A T1TV a következõ mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ jelzéssel és/vagy szöveges felvezetéssel reklámok,
közérdekû közlemények és jótékonysági felhívások, politikai és választási hirdetések, kiskorúaknak nem ajánlott mûso-
rok, támogatott mûsorok, vallási és egyházi mûsorok, kommentár és hírmagyarázat.
8.2. Reklámot csak mûsoroktól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha reklámriportról van
szó. A reklám végét is azonosítható szignál jelzi.
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele során meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve
közlemény forrását. Az ilyen jellegû mûsorszámokat az elején és a végén azonosítható szignál jelzi. Jótékonysági felhí-
vás reklámozásra nem használható fel.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket az egyéb mûsoroktól elkülönítetten, elõtte és utána beazonosítható szignállal
ellátva kell közzétenni.
8.5. A nézõk figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorúak fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a T1TV maga határozza meg az érintett mûsorszámok körét.
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A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és mûsorújságokban is utalni kell. Az ilyen jellegû mûsorok esetén a
mûsorszám teljes idõtartama alatt a korhatárjelzést mutató jelet kell alkalmazni.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. A
megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámok esetében közvetlenül azokat megelõzõen a nézõt tájékoztatni kell annak
jellegérõl.
8.8. Politikai tájékoztatóban vagy hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot fûzni csak elkülöní-
tetten, és a mûfaj, valamint a szerzõ egyértelmû megnevezésével lehet.

9. Kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

9.1. A T1TV nem ad olyan mûsorszámot, ami a kiskorúak személyiségfejlõdésére káros hatással lehet.
9.2. A T1TV mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, erkölcsi és társadalmi fejlõdését, az életkorukhoz il-
lõ, pozitív magatartásformák kialakítását.
9.3. A T1TV fokozottan tiszteletben tartja a mûsorszámaiban szereplõ kiskorúak személyiségi jogait, emberi méltóságát,
nem él vissza tapasztalatlanságukkal. Kiskorú szereplésekor kikéri a szülõ, gondviselõ hozzájárulását.
9.4. A T1TV mûsoraiban nem ösztönöz a család erejét meghaladó fogyasztásra, nem használ közízlést sértõ kifejezése-
ket.
9.5. A kiskorúaknak szóló reklámokra a Törvény 14. §-ának rendelkezései az irányadók.

10. Reklámtevékenység, mûsorszámok támogatása

10.1. A T1TV mûsorrendjében a reklámidõ nem haladhatja meg a bármiként számított egy órán belül a hat percet. A napi
mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. Reklám csak az egyes mû-
sorszámok között jelenhet meg, mûsorszámot megszakítva nem.
10.2. A reklám nem élhet vissza a kiskorú nézõk tapasztalatlanságával. Nem szólíthatja fel közvetlen formában õket arra,
hogy ösztönözzék szüleiket vagy más felnõtteket áruk, szolgáltatások megvásárlására, igénybevételére.
10.3. A reklám tartalma nem sértheti az ide vonatkozó jogszabályokat és a jó ízlést. Nem kelthet félelmet, nem népszerû-
sítheti az erõszakos magatartást, az emberi, természeti környezet károsítását, az állatok kínzását.
10.4. A T1TV adásaiban alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
10.5. A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak munkavégzésükre irányuló jogvi-
szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg a T1TV mûsoridejében, megjelenõ reklámban
vagy politikai hirdetésben.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatás eredményeivel. Nem tüntethet fel tudományosan meg-
alapozottnak olyan állításokat, amelyek nem azok.
10.7. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, egyházi szertartásokról vagy tudományos elõadásokról készített mûsorokat köz-
vetlenül megelõzõen vagy azokat közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
10.8. Szponzori támogatást kizárólag kulturális eseményeket, vallási tárgyú, kisebbségi témákat bemutató, valamint
életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk miatt hátrányos helyzetû személyek vagy csoportok problémáival foglalko-
zó mûsorokhoz lehet igénybe venni.
10.9. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszámok tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsorszám
elõtt vagy után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.

11. Közérdekû közlemények közzététele

11.1. A T1TV csak olyan közérdekû közleményt tesz közzé, mely hiteles, ellenõrizhetõ forrásból származik, és arra ille-
tékes személy, írásban rendeli meg. A közérdekû közlemények közzététele térítésmentes.
11.2. Közérdekûnek számít az olyan állami vagy helyi közfeladatokat ellátó intézmény (pl. rendõrség, polgármesteri hi-
vatal stb.) felhívása, mely nem az illetõ szervezet mûködésére vagy fenntartására irányul (pl. álláshirdetés, vállalkozás,
tanfolyam stb.), hanem nagyobb csoportokat érintõ fontos információkat közöl.
11.3. Minden esetben, pl. közérdekû cél támogatására irányuló felhívás, magánszemélyek, nem közcélokat ellátó szerve-
zetek stb. közérdekû felhívása térítésköteles.
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11.4. Méltánylást érdemlõ esetekben civil szervezeteket, magánszemélyek közérdekûnek ítélt közleményeit ingyenesen
lehet közzétenni a fõszerkesztõ eseti döntése alapján.
11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételtõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen, vagy rendkívüli
esetben az adás megszakításával közzé kell tenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi
csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági érdekeit veszélyeztetné vagy károsodással járna (Törvény 138. § ).

12. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai

12.1. A T1TV-nál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorszerkesztõk, technikai munkatársak. Tevékenysé-
güket az arra vonatkozó jogszabályoknak és ezen szabályzat keretein belül végzik. A mûsorszerkesztõk, a technikai sze-
mélyzet a T1TV erre illetékes vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorszerkesztõnek joga van arra, hogy a jogszabályt
sértõ, vagy jelen szabályzattal ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okairól és körül-
ményeirõl aláírt jegyzõkönyvet kell készíteni.
12.2. A fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ) mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítési függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorszerkesztõ számára sérelmes, joga van írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésé-
re vagy abban való közremûködésre. Ennek körülményeit jegyzõkönyvben kell rögzíteni. A mûsorkészítõnek joga van
nevét a mûsorszámról levetetni, de ez nem akadályozhatja a mûsor közzétételét.
12.4. A mûsorszerkesztõt a jogszabályok szerint megilleti a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a
mûsorszerkesztõ foglalkozási szerzõdésében rögzíteni kell.
12.5. A mûsorszerkesztõt a mûsorszolgáltató alkotmányos jogaiban nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevé-
kenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.6. A mûsorkészítõ nem hallgathat el fontos információkat. Vitás esetekben – különösen akkor, ha az információ sze-
mélyiségi jogokat sért, vagy erkölcsi, anyagi kárt okoz, a mûsorkészítõ köteles konzultálni a fõszerkesztõvel.
12.7. A mûsorszerkesztõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtot-
tak végre mûsorán.
12.8. A mûsorszerkesztõ saját véleményét, meggyõzõdését a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem kelthet olyan be-
nyomást, hogy az elhangzott álláspont a T1TV véleménye.
12.9. A mûsorszerkesztõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulá-
sokat, illetve azt, hogy mások indulatos megnyilvánulását elfogadja. A mûsorszerkesztõnek tiszteletben kell tartania a
mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorszerkesztõ nem tehet megjegyzést a mûsor-
ban szereplõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket,
nem teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának vagy megalázó helyzetbe kerülnének.
12.10. A mûsorszerkesztõnek lehetõvé kell tennie, hogy minden szereplõ kifejthesse véleményét. A vélemény kinyilvá-
nítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a sze-
mélyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási
csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorszerkesztõ felelõssége, hogy az ilyen megnyilvánulást – indokolt esetben –
akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
12.11. A mûsorszerkesztõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet.
Álláspontjuk kifejezésében a mûsorszerkesztõk egyenlõ jogokat élveznek.
12.12. A fõszerkesztõ felelõs a jelen szabályzatban foglalt tárgyszerû mûködésért, valamint a T1TV-nál tevékenykedõ
mûsorkészítõk szabályzatban és munkaszerzõdésükben körülírt tevékenységéért és az adásba kerülõ anyagokért.

13. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenség és magatartási szabályok

13.1. A T1TV munkatársa minden, mûsorszolgáltatónál bármely foglalkoztatási, munka-, megbízási, vállalkozói jogvi-
szonyban álló, a mûsorkészítésben aktív alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A T1TV munkatársa nem lehet politikai párt vagy mozgalom tisztségviselõje. A hírekben, politikai mûsorokban
szereplõ munkatársak politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhatnak, a mûsorkészítés során nem
propagálhatnak semmilyen politikai vagy világnézetet.
13.3. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumának a tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa, igazgatósági, felügyelõbizottsági tagja, e szervezetekkel kap-
csolatos mûsorokat nem készíthet.
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13.4. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy helyi önkormányzati képviselõi, polgármesteri jelöltséget vállal,
ennek bejelentésétõl a választási eredmény kihirdetéséig a mûsorkészítésben nem vehet részt.
13.5. A T1TV munkatársai és azok közvetlen hozzátartozói nem lehetnek befolyásoló részesedés birtokosai olyan gaz-
dálkodó szervezetnek, mellyel a mûsorszolgáltató szerzõdéses gazdálkodói kapcsolatban áll.
13.6. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál csak a T1TV tulajdonosának, elnökének engedélyével végezhet munkát.
A fõszerkesztõ felelõssége, hogy a munkatársak között ne legyen olyan személy, aki vagy akinek közvetlen hozzátarto-
zója befolyásoló részesedéssel rendelkezik más mûsorszolgáltató vállalkozásban.
13.7. A munkatársak magatartásukkal, külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társa-
dalmi életükben nem veszélyeztethetik a T1TV jó hírét.
13.8. A munkatársak nem hozhatnak nyilvánosságra olyan adatokat, amelyek a T1TV vagy annak tulajdonosa üzleti ti-
tokkörébe tartozik. Ennek körét a munkatársak munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.9. A mûsorszerkesztõnek mindig figyelembe kell vennie azt, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyil-
vánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szerepet vállaló személy ilyen irányú feszültségét
csökkentse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorszerkesztõ nem élhet vissza, különösen a kisko-
rúak és társadalmi szerepükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.10. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk helyzete között. Ezen belül törekednie kell
arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányába, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A meg-
szólításokban, a köznyelvben elfogadott udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ rangjával vagy foglalkozá-
sával történõ megszólítást.
13.11. A mûsorszerkesztõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére.
13.12. A mûsorszerkesztõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó közegben való bennfentességét, és kerülje az
ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.
13.13. A hír és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közre-
mûködõ munkatársak a politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek, csak megfelelõ megkülönböz-
tetõ jelzés mellett.
13.14. A T1TV megbízásait, megrendeléseit, valamint a külsõ munkatársak megbízásait minden esetben írásban kell
rögzíteni.
13.15. A mûsorszerkezet és az egyes mûsorok jellegének meghatározása a fõszerkesztõ feladata, amit a mûsorkészítõ
munkatársakkal egyeztetve végez el. A kialakított mûsorszerkezet betartásáért a fõszerkesztõ felel.
13.16. A munkatársak mûsorkészítési munkájukhoz kapcsolódó kiadásaik fedezetére (pl. telefonköltség, szállítási költ-
ség stb.) költségtérítésben részesülhetnek.

14. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

14.1. A T1TV munkatársaitól megköveteli a szakirányú végzettséget vagy a televíziós, újságírói gyakorlatot.
14.2. A munkatárak kötelesek feladataikat legjobb szakmai tudásuk szerint végezni és színvonalas elõkészítõ munkával
felkészülten közelíteni a mûsorkészítés bármely feladatához.
14.3. A T1TV-nak tartózkodnia kell ellenõrizhetetlen tények, számok, adatok közlésétõl.
14.4. A T1TV az általa elkövetett tévedést köteles azonnal elismerni és a nézõ tudomására juttatni. A mûsorszolgáltató a
tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet, az ebbõl adódó kárt viselnie kell.
14.5. Olyan közlés esetén, amely az emberi életre vonatkozik – pl. balesetek, tûzesetek, bûnügyek –, az áldozatok meg-
nevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyer, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hozzájá-
rultak. Közismert személyek esetén a szabály alól kivételt lehet tenni.
14.6. A T1TV munkatársa köteles tiszteletben tartani az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.
14.7. Bûncselekmények elkövetésével gyanúsított személy megszólítása esetén a mûsorkészítõnek ügyelni kell arra,
hogy a bûnelkövetést ne tüntesse fel pozitív színben. A bûncselekmények, balesetek helyszínén készített felvételek köz-
zétételét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a követ-
kezményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.8. Rejtett kamerát vagy mikrofont csak kivételes esetben, a fõszerkesztõ egyedi, írásos engedélyével lehet használni.
14.9. Névtelen, kép-, illetve hangtorzításos közlést csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi
vagy személyes érdek indokolja.
14.10. A T1TV csak a televíziózás és rádiózás témájával foglalkozó mûsorszámaiban nyilváníthat véleményt más mû-
sorszolgáltatókról. Saját belsõ ügyeirõl információkat csak akkor közöl, ha az érinti a helyi közéletet, és joggal számíthat
a nézõk érdeklõdésére.
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14.11. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
tiltakozása esetén nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban a
más szereplõk által elmondottakat.
14.12. Ha a mûsor lehetõséget biztosít a nézõnek, hogy véleményét közvetlenül kifejthesse az adás folyamán, akkor a te-
lefonálók között válogatni nem szabad. Abban az esetben, ha csak egyoldalú megnyilvánulások történnek, akkor a mû-
sorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban meg nem nyilvánult álláspontot.
14.13. A mûsor szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja.
14.14. Utólag feltett kérdést nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha a helyszínen hangzott volna el.
14.15. A szereplõ magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha abba az illetõ személy elõzetesen beleegye-
zett. Ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírét és becsületét ne sértse.
14.16. Közvélemény-kutatási eredményeket, statisztikákat közölni csak pontosan, a forrás megjelölésével és az adatok
manipulálása nélkül szabad.
14.17. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen jelezni kell annak jellegét, és tekintetbe kell venni, hogy az abban
szereplõ személyek álláspontjának megváltoztatása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. Egyéb szabályok

15.1. A T1TV TV különös figyelmet fordít a vételkörzetében élõk tájékoztatási szabadsághoz fûzõdõ jogaira.
15.2. Együttmûködésre törekszik a helyi önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdál-
kodó egységekkel a mûsorszámok arányossága és tartalmi sokszínûsége érdekében. A jogszabályban elõírt kötelezettsé-
geinek maradéktalan teljesítése mellett segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtésében.
15.3. Telefonszámának nyilvánossá tételével rendszeresen kapcsolatot tart nézõivel.
15.4. A T1TV mûsorát többségében saját gyártású mûsorszámokra építi, az átvett külsõ mûsorok többségének magyaror-
szági gyártásúnak kell lennie.
15.5. A T1TV a mûsorral kapcsolatos nézõi észrevételekre a fõszerkesztõ által meghatározott módon, érdemben vála-
szol.
15.6. A T1TV saját gyártású mûsoraiban alkoholt fogyasztó vagy dohányzó személyt csak akkor jelenít meg, ha ez a tör-
ténések szerves részét képezi.

(164/2008.)

* * *

IV.

A Füzes Stúdió 3 Szolgáltató Bt. közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 677/2008. (IV. 9.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Füzes Stúdió 3 Szolgáltató Bt. (7629 Pécs, Bocskai u. 7.) mûsorszolgáltatót, aki-
nek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A Füzes Stúdió 3 Szolgáltató Bt. mûsorszolgáltatási szabályzata
az Ormányság Televízió mûsorszolgáltatásra

1. Alapelvek
1.1. A Füzes Stúdió 3 Bt. (Székhelye: 7629 Pécs, Bocskai u. 7.) mint Ormányság Televízió az ORTT-hez történt bejelen-
tés alapján végez televíziós mûsorszolgáltatást Sellye városában (7960 Sellye, Batthyány u. 14.).
1.2. Az Ormányság Televízió tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:
Rttv. vagy törvény) a bejelentésben foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alap-
ján közmûsor-szolgáltatóként folytatja. Az Ormányság Televízió a mûsorszolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek
érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban rendelkezik.
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2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. Az Ormányság Televízió mûsorszolgáltatása során különös figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §,
5. §) alatt felsorolt maradéktalan teljesülésére.
2.3. Az Ormányság Televízió sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõ mûsoridõben legalább 60 percben szol-
gáltat.
2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – az Ormányság Televízió felelõsséggel nem tartozik.
Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján az Ormányság Televízió nem terjeszt, nemzeti ünnepek
eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõ-
en reklámot nem közöl. Az Ormányság Televízió híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rend-
szeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hir-
detésben. Az Ormányság Televízió burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
2.5. Az Ormányság Televízió választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányza-
ti képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalombizto-
sítási önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatás-
ban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.
2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, az Ormányság Televízió felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon
nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. Az Ormányság
Televízió a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
2.7. Az Ormányság Televízió nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendel-
vényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklá-
mot. Az Ormányság Televízió mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója
vagy forgalmazója.
2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetet és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyerekeket erõszakos helyzetben és nem buzdíthat erõszakra.
A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést az Ormányság Televízió e jellegének a
közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egyéb mûsorszámoktól optikai vagy felismer-
hetõen, elkülönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértel-
mûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért az Ormányság Te-
levízió ellenszolgáltatást nem kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás
nem vonatkozik az Rttv. 137. § szerinti közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a Ormányság
Televízió.
2.10. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott
mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevé-
kenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. Az Ormányság Televízió nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsor-
számot, amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mû-
sorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az
elõzõ mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, va-
lamint az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagy-
kereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonat-
kozik a gyógyszertermék, illetve gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött
támogatásra. A támogató megnevezésében – feltüntetett nevében – párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
2.11. Az Ormányság Televízió különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát
és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. Az Ormányság Televízió rendszeresen,
átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl,
a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az esemé-
nyekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az
Rttv. 137. §-ában nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. Az Ormányság Televízió biztosítja a
mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságá-
val gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl. Az Or-
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mányság Televízió különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kultu-
rális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazda-
gító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek
megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a
mûsorok fõ mûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét
megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsor-
idõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a reklám-
tartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. Reklám csak
mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetí-
tésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ. Alkoholtar-
talmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ
belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem
jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követen-
dõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.
2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális ese-
ményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai
kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi kö-
rülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem kép-
ben, sem hangban nem jelenhetnek meg az Ormányság Televíziónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mû-
sorszámot közzétenni tilos.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai

3.1. Az Ormányság Televízió ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és moz-
galmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabad-
ságra vonatkozó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. Az Ormányság Tele-
vízió nem kötelezhetõ arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben)
egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.
3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit.
3.4. Az Ormányság Televízió politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az el-
rendelt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszol-
gáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerû-
síti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet érdeklõ-
désére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei
nézetrend kifejezõdésévé.
3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett for-
mában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpol-
gármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazgatási
szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszolgáltatás vagy
a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire vonatkoznék.
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4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismerte-
tésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

4.1. Az Ormányság Televízió köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot
tartó vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ
legyen.
4.2. A hírekben, illetve politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhat-
ja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt
és véleményt megjelenítsen.
4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó tár-
sadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív vagy szubjektív okból nincs le-
hetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.
4.6. A hír-, illetve a politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges,
megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független
hírforrásból származó információt kell közzétenni az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhívás mellett.
4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor az Ormányság Televízió a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmá-
nyos jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyi-
séghez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét
vagy jó hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul kö-
zölnie kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az el-
hangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.
4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani
a nézõ figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.
4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszte-
letben tartásával fejtsék ki véleményüket.
4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során az Ormányság Televízió köteles a magyar nyelv helyes és pontos hasz-
nálatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori hasz-
nálatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik fi-
gyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását. Ezek haszná-
latára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés
e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.
5.4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelvvédõ bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elismert-
ségre szert tett három személy felkérésével, akik félévente értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát. Az értéke-
lést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell. A bizottság tagjai feladatuk ellátásáért a mûsorszolgáltató részérõl díja-
zásban nem részesíthetõek, véleményük függetlenségének biztosítása érdekében.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük bemutatásának követelményei

6.1. Az Ormányság Televízió – az erre szolgáló speciális mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokol-
dalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a
mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult negatív
sztereotípiáknak.
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6.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell bemu-
tatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve hogy csak a kisebbség hagyományosan elfo-
gadott szerepeiben történjék.
6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell fordítani arra, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezésre jusson.
6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeknek akkor is joguk van saját nyelvükön megszólalni, ha a ma-
gyar nyelvet egyébként értik és beszélik. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása

7.1. Az Ormányság Televízió kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet ér-
tékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgál-
tató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a nézõt
a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosí-
tani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapo-
zatlan várakozást.
7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem ke-
rülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.
7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.6. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e cél-
ra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne han-
gozhassanak el.
7.8. Az Ormányság Televízió köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnéze-
tekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem foly-
tatható.
7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti te-
vékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõsé-
get, illetve részvételt tesz lehetõvé.
7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más világ-
nézet vagy vallás ellen.
7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események
közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról
van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint az Ormányság Televízió a következõ mûsorszámokat látja el megkülön-
böztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási és világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájában
hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.
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8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet,
illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (ország-
gyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határoz-
hatja meg. Az ajánlott korhatár 12, 16 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és -újságokban is utal-
ni kell.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a
nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs egyházat.
8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésé-
vel, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések

9.1. Az Ormányság Televízió a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik segíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem él
vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki
sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje vagy
osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük ki-

használásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek ar-

ra, hogy egy adott terméket megvásároljanak vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak szá-
mukra közvetlen vásárlási ajánlatot.

– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb sze-
mélyekkel kapcsolatban éreznek.

– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetekben.
– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál ala-

csonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúban elképzelést a ter-
mék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, a szolgáltatás igénybevétele
minden család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás

10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet ká-
rosítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül,
különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
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– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.

10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudomá-
nyosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.
10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kezdõbetûit
vagy emblémáját.
10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félrevezetõ
legyen.
10.12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent
magyar nyelven is közölni kell.
10.13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám nem
használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt kö-
vetõen reklám nem közölhetõ. Jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében az Ormányság Televízió fõszerkesztõje
meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.
10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktala-
nul a reklám közvetítését megszüntetni.
10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem hasz-
nálható fel.

11. A közérdekû közlemények közzététele

11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsor-
szolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közér-
dekû közlemény is ingyenes.
11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé. Té-
rítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figyelem-
bevételével készített hanganyag lejátszásával történhet.
11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni,
ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasá-
gi érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

12.1. Az Ormányság Televízió munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vo-
natkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
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12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésé-
re vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez
azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi alko-
táshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészí-
tõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszélyez-
tetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyi-
ségi jogokat sértene, erkölcsi vagy anyagi kárt okozna; a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet olyan
benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánuláso-
kat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára és nem használhat olyan kifejezéseket vagy te-
remthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek alakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Ál-
láspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

13.1. Az Ormányság Televízió munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen:
munka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elké-
szítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a po-
litikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vál-
lalhat.
13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem ve-
szélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre
írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.
13.5. Az Ormányság Televízió telephelyein semmilyen párttal vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység
nem folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.
13.6. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumi tagja, gazdálkodószervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának tagja, ezen szervezetekre vonatkozó
mûsort nem készíthet.
13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl
a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorké-
szítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai, közéleti
vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
13.8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével
végezhet.
13.9. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A
mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illet-
ve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
13.10. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám bevé-
telébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlen nem részesülhetnek. Támogatott mûsorszám
mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodószervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottságának
tagja és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
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13.11. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató jó
hírnevét.
13.12. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.13. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvá-
nosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét levezesse. A
mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi
szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.14. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül töre-
kednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függet-
lenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjá-
val vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „Xné asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításo-
kat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú sze-
mélyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
13.15. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés
és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.16. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorké-
szítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor
irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
13.17. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és ke-
rülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai

14.1. Az Ormányság Televízió közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és
kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes
kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására,
szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatás-
ban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.
14.3. Az Ormányság Televízió az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mûsor-
szolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt
viselnie kell.
14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok
megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert és az áldozat hozzátartozói a közzété-
telhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tarta-
nia, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredmé-
nyeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.6. Az Ormányság Televíziónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek
értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig,
amíg annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a
bûncselekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként”
nevezze meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények
sértettjeinek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele
még akkor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.
14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelni kell arra, hogy a
bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét meg-
elõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására –, a következményre a
nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatéko-
sok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem, hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.
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14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A
mûsorszolgáltató belsõ életérõi információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet és számot tarthat a nézõ
érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza
meg.
14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.
14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélye
mellett.
14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt külö-
nösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem sza-
bad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
14.15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét,
becsületét ne sértse.
14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésé-
vel és az adatok manipulálása nélkül szabad.
14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni, hogy
az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei

15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmagasabb
mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.
15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A nézõ-
tõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt au-
dio-technikai színvonalon kell sugározni.
15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és sok-
színûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvános-
ság fórumainak megteremtéséhez.
15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszol-
gáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és mû-
sorajánlatokkal segíti a nézõk választását.
15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolni kell, és törekednie kell ar-
ra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
15.7. Az Ormányság Televízió részletes mûsorstruktúrája ezen szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét
képezi.

16. Hatályba léptetõ rendelkezések

Az Ormányság Televízió jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2008. március 27-tõl hatályos.

Sellye, 2008. március 13.

Füzes Zoltán s. k.,
üzletvezetõ, a Füzes Stúdió 3 Bt. képviseletében

(165/2008.)
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V.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekez-
dése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november 14-én pályá-
zati felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók és közmûsor-szolgáltatók 2008. évi fenntartási és
üzemeltetési költségeinek támogatására.
Az ORTT 2008. április 22-én hozott döntésével a pályázati eljárást

valamennyi közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltató tekintetében

forráshiány miatt lezárja.

A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók vonatkozásában a pályázati eljárás a felhívásban rögzítettek szerint zajlik.
Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázati kérelmekrõl az Alap a honlapján (http://alap.ortt.hu) nyújt tájé-
koztatást.

(160/2008.)

Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Jogszabály alapján a pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb határidõt nem állapít meg – a köz-
zétételtõl számított legalább 30 nap, az elbírálás pedig – ha a pályáztató rövidebb határidõt nem állapít meg – a benyújtá-
si határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl
meg. A jogszabály által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.

A pályázati felhívásokat a szerkesztõség által táblázatos formában szerkesztve ingyenesen közöljük. Az eltérõ formá-
ban történõ, illetõleg a szó szerinti közlésre – helyhiány miatt – csak díjfizetés ellenében van lehetõség.

Rövidítések:

av: adatvédelem: (A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének hiányá-
ban – más személlyel nem közlik.)
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
be: büntetlen elõélet
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
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szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

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

1. 2. 3. 4.

Magyar Országos
Levéltár fõigazgató

II. Polgári kori kor-
mányszervek osztálya
fõosztályvezetõ
magasabb vezetõi állás
Feladata: az 1867–1944
közötti törvényhozási,
központi kormányzati,
igazságszolgáltatási
szervek, intézmények
levéltári anyagának ke-
zelése, feldolgozása

Szev., má., be., 10 év
szgy.
Elõny: levéltár szak,
német nyelvismeret

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2008. jún. 15.
Pc: MOL Fõigazgatói Titkárság,
1250 Budapest,
Pf. 3, „Fõosztály-vezetõi pályá-
zat”
Csatolandó: ön., om., sz. pr.,
publikációs jegyzék, b.
f: Tel.: 225-2804
A pályázat eredményérõl az érin-
tettek írásbeli értesítést kapnak.

III. Családi iratok és
gyûjtemények osztálya
fõosztályvezetõ
magasabb vezetõi állás
Feladat: családok, sze-
mélyek, a megszûnt
18–20. századi nem
kormányzati szervek,
testületek, egyesületek
stb. levéltári anyagá-
nak, valamint a közép-
kori oklevélgyûjtemény
és térképtár kezelése és
feldolgozása, közremû-
ködés ajándékozási, vé-
teli, elõvásárlási/letéti
védetté nyilvánítási
ügyek intézésében

Szev., latin nyelvisme-
ret, má., be., 10 év
szgy.
Elõny: levéltári szak,
német nyelvismeret.

A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2008. jún. 15.
Pc: MOL Fõigazgatói Titkárság,
1250 Budapest,
Pf. 3, „Fõosztály-vezetõi pályá-
zat”
Csatolandó: ön., om., sz. pr.,
publikációs jegyzék, b.
f: Tel.: 225-2804
A pályázat eredményérõl az érin-
tettek írásbeli értesítést kapnak.

X. Állományvédelmi
osztály
fõosztályvezetõ
magasabb vezetõi állás
Feladat: a levéltári és
könyvtári anyag meg-
elõzõ állományvédel-
mének irányítása,
levéltári raktárak állo-
mányvédelmi felügye-
lete, az állományvé-
delemmel kapcsolatos
kutatási eredmények

Szev., angol nyelv tár-
gyalóképes ismerete,
má., be., 5 év felsõfo-
kú restaurátori szgy.

A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2008. jún. 15.
Pc: MOL Fõigazgatói Titkárság,
1250 Budapest,
Pf. 3, „Fõosztály-vezetõi pályá-
zat”
Csatolandó: ön., om., sz. pr.,
publikációs jegyzék, b.
f: Tel.: 225-2804
A pályázat eredményérõl az érin-
tettek írásbeli értesítést kapnak.
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gyûjtése, rendszerezé-
se, közreadása, új anya-
gok, eszközök,
eljárások kipróbálása,
meghonosítása, az állo-
mányvédelmi oktatás
szervezése, az állo-
mányvédelmi mûhe-
lyek mûködtetése.

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkor-
mányzat Múzeumok
Igazgatósága

Tiszavasvári Múzeum
4440 Tiszavasvári,
Báthori u. 1.
múzeumvezetõ

Szev., kiemelkedõ sz.
és tt. legalább 5 év
közgyûjteményi szgy.,
be.
Elõny: tudományos fo-
kozat (PhD)

ÁEI: 2008. júl. 1-jétõl.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Ill: alap + 150% vp.
Szl. nincs.
Pbhi: 2008. jún. 2.
Pehi: 2008. jún. 23.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzat Múzeumok
Igazgatósága
4400 Nyíregyháza,
Benczúr tér 21.
A borítékon feltüntetve: „Múze-
umvezetõi pályázat”.
Csatolandó: om., részletes sz.
ön., b., szgy. igazolása, publiká-
ciók jegyzéke, sz. vpr.
f: dr. Dám László
megyei múzeumigazgató
Tel.: (42) 315-722

Ludwig Múzeum
Kortárs Mûvészeti
Múzeum

Gazdasági osztályon
mérlegképes könyvelõ,
számviteli-pénzügyi
ügyintézõ

Középiskolai v., mér-
legképes könyvelõi
szakképesítés, mini-
mum 3 éves szgy.,
elõny: költségvetési
gyakorlat, adózási jár-
tasság. Számítógép fel-
használói szintû
ismerete

A közalkalmazotti jogviszony ha-
tározatlan idõre szól, 3 hónap
próbaidõvel.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
2 héten belül.
Pehi: a Pbhi-t követõ 1 héten be-
lül.
Pc: Ludwig Múzeum Kortárs
Mûvészeti Múzeum gazdasági
igazgatója,
Baánné dr. Jakab Anna
1453 Budapest,
Pf. 36
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik.
Tel.: 555-3457, 555-3471
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Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár
9021 Gyõr,
Baross G. u. 4.

Megyei könyvtár
gazdasági vezetõ

Szfv.
Elõny: költségvetési
intézményben szerzett
gyakorlat, vgy., mér-
legképes könyvelõi v.

ÁEI: a Pehi-t követõ hónap elsõ
napja.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a Pbhi-t követõ megyei
közgyûlés idõpontja.
Pc: Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár igazgatója
9002 Gyõr,
Pf. 120
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., b.
Tel.: (96) 328-022, 319-997

Ráckeve Város
Önkormányzata

Skarica Máté
Városi Könyvtár
igazgató
(magasabb vezetõ)

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv. vagy fõis-
kolai könyvtárosi, köz-
mûvelõdési v. és
legalább 5 év szgy.,
má., be.
Elõny: sz. vgy., marke-
tingtapasztalat, pályá-
zatírásban szerzett
tapasztalat, közgazda-
sági szemléletmód

ÁEI: 2008. szept. 1-jétõl 2013.
aug. 31-ig.
Pc: Polgármesteri Hivatal
2300 Ráckeve,
Szent István tér 4.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat a Skarica Máté Városi
Könyvtár igazgatói állására” jel-
igével kell benyújtani.
f: Ráckeve Város Polgármesteri
Hivatal Jegyzõi Kabinet vezetõje
2300 Ráckeve,
Szent István tér 4.
Tel.: (24) 523-331
Fax: (24) 422-521
E-mail: jkabinet@rackeve.hu

Tiszafüred Város
Képviselõ-testülete

Városi Könyvtár és
Információs Központ
igazgató

Könyvtárosi szfv., leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1-jétõl 2013. jún.
30-ig tart.
Pc: városi polgármesteri hivatal,
5350 Tiszafüred,
Fõ u. 1.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés ideje.
Csatolandó: om., b., szgy. igazo-
lása, helyzetelemzésre épülõ in-
tézményvezetésre vonatkozó vpr.

Nagykáta Város
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
2760 Nagykáta,
Dózsa György u. 2.

Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Központ
2760 Nagykáta,
Dózsa György u. 15/a
igazgató

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv. vagy fõis-
kolai könyvtárosi, köz-
mûvelõdési k. és
legalább 5 év szgy. be.,
má.
Elõny: vgy.

A megbízás 5 évre szól.
Pc.: Nagykáta polgármestere
Tel.: (29) 641-100
Csatolandó: om., b., sz. ön., sz.
vpr.
f: Nagykáta Város Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatala
Hatósági Iroda
Tel: (29) 641-125
E-mail: muvelodes@nagykata.hu
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Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

József Attila
Mûvelõdési Ház és
Városi Könyvtár
intézményvezetõ

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési v. és legalább
5 év szgy., továbbá ki-
emelkedõ sz.
tevékenység.
Elõny: vgy., sz. refe-
rencia, nyelvismeret,
felhasználói szintû szá-
mítógép-kezelõi isme-
ret.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: legalább 5 év szgy-t
igazoló sz. ön., om., sz. fejleszté-
si, vpr. b., nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a pályázat képvise-
lõ-testületen történõ nyilvános
tárgyalásához.
Pc: Dunaharaszti város polgár-
mestere
2330 Dunaharaszti,
Fõ út 152.
Tel.: (24) 504-450
E-mail: titkarsag@dunaharaszti.hu
www.dunaharaszti.hu

Tápiószecsõ Nagyköz-
ségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Damjanich Mûvelõdési
Ház
igazgató

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
közmûvelõdési v. és
legalább 5 év szgy.
Elõny: 5 év vgy.

ÁEI: 2008. júl. 1-jétõl, 2010. jún.
30-ig
Ill: alap + vp.
Pbhi: 2008. máj. 20.
Pehi: a Pbhit-t követõ testületi
ülés ideje.
Pc: Tápiószecsõ Nagyközségi
Önkormányzat
2251 Tápiószecsõ,
Deák F. 18.
„Damjanich Mûvelõdési Ház
igazgatói pályázat”
Csatolandó: részletes szgy., vpr.
fejlesztési elképzelésekkel, b., om.,
nyilatkozat, melyben hozzájárul,
hogy pályázati anyagát az elbírá-
lásban részt vevõk, valamint a kép-
viselõ-testület megismerheti,
valamint összeférhetetlenségi nyi-
latkozat.
f: Incze Sándor polgármester
Tel.: (29) 646-120

Kelebia Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Sántha Márta Könyvtár
és Mûvelõdési Ház
intézményvezetõ
(magasabb vezetõ)

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
közmûvelõdési v. és
legalább 5 év szgy., be.

ÁEI: a Pehi-t követõ hó 1. napja.
A megbízás 5 évre szól.
Szl. biztosított.
Pc: Maczkó József polgármester
6423 Kelebia,
Ady E. u. 114.
Tel.: (77) 454-201
Csatolandó: sz. ön., om., szgy.
igazolás, b., vpr., nyilatkozat,
hogy pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Ill: alap + magasabb vp.
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Ruzsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6786 Ruzsa,
Alkotmány tér 2.

Móra Ferenc Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár
Csongrád megye,
6786 Ruzsa,
Tömörkény tér 1.

Ff. v., szfv., szev. vagy
nem szev. és ff. mszv.
vagy könyvtárosi, köz-
mûvelõdési fõiskolai v.
és legalább 5 év szgy.,
má., be., cselekvõké-
pesség.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ. Határozatlan
idõre.
Pc: Ruzsa Községi Önkormányzat
6786 Ruzsa,
Alkotmány tér 2.
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Mûvelõdési ház igazgató”
Csatolandó: sz. ön., vpr., sz.
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzelések, om., b.
f: Sánta Gizella polgármester
Tel.: (62) 585-510

Baktalórántháza Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

József Attila Mûvelõ-
dési Központ és
Könyvtár
Baktalórántháza,
Köztársaság tér 7.
igazgató

Szev. vagy nem szev.
és szakirányú mszv.
vagy fõiskolai könyv-
tárosi, közmûvelõdési
v. és legalább 5 év
szgy., továbbá be.

ÁEI: 2008. szept. 1-jétõl 2013.
aug. 31-ig.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Baktalórántháza város pol-
gármestere
4561 Baktalórántháza,
Köztársaság tér 8.
Tel./fax: (42) 550-032, 550-033,
352-825
Csatolandó: sz. ön., vpr., b., om.,
munkaviszonyok igazolása (fel-
tüntetve a közmûvelõdési, köz-
gyûjteményi szgy. idejét)

Dánszentmiklós Község
Önkormányzata

Mûvelõdési és Sport-
ház
igazgató
(magasabb vezetõ)
2735 Dánszentmiklós,
Dózsa György u. 85.

Szev. (közmûvelõdési)
legalább 10 év vgy.,
angol és német nyelv-
bõl ff. nyelvvizsga, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Részmunkaidõs, napi 4 órás.
Pehi: a Pbhi-t követõ elsõ testüle-
ti ülés.
Pc: önkormányzat polgármestere
2735 Dánszentmiklós,
Dózsa György u. 100.
Csatolandó: om., részletes sz. ön.,
vpr., sz. helyzetelemzésre épülõ
elképzelés, nyilatkozat av., b.
Tel.: (53) 574-002

Tompa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
igazgató

Be., má. Pehi: a Pbhi-t követõ 30 napon
belül.
A megbízás 5 évre szól.
Pc/f: Tompa város polgármestere
6422 Tompa,
Szabadság tér 3.
Tel.: (77) 551-500
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Csatolandó: sz. ön., sz. vpr., om.,
b., nyilatkozat szgy-rõl, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázat tartal-
mát az elbírálásban részt vevõ
személyek megismerhetik, nyilat-
kozat arról, hogy pályázatát zárt
vagy nyilvános ülésen tárgyalják.

Taliándörögd Község
Önkormányzata
8295 Taliándörögd,
Petõfi u. 2.
Tel./fax: (87) 437-039

Közösségi ház, nyilvá-
nos könyvtár.
Tele-ház intézményve-
zetõ, könyvtáros
(8295 Taliándörögd,
Kossuth u. 39.)

5 év szgy.
Elõny: alapfokú német
vagy angol nyelvisme-
ret
A munkakör betöltésé-
hez szükséges vagyon-
nyilatkozat
közalkalmazotti (veze-
tõi) nyilatkozat.

ÁEI: 2008. jún. 15.
Pehi: 2008. jún. 10.
Pc: Taliándörögd Község Önkor-
mányzata, Kajdi István polgár-
mester
8295 Taliándörögd,
Petõfi u. 2.
Csatolandó: b., sz. ön., om., pá-
lyázó elképzelései, tervei az in-
tézmény mûködtetésére
vonatkozóan.

Nyírmada Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Közmûvelõ-
dési Intézmény
4564 Nyírmada,
Ady E. út 9.
intézményvezetõ

Má., szfv., 5 év szgy. ÁEI: 2008. júl. 8-tól 2013. jún.
30-ig, 5 évre szól.
Ill: alap + vp.
Pc: Nyírmada nagyközség pol-
gármestere
4564 Nyírmada,
Ady Endre út 16.
Csatolandó: om., b., sz. ön., sz.
vpr. sz. helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések.
Tel.: (45) 492-100, 492-049

Tájékoztató kulturális együttmûködési egyezmények kihirdetésérõl

A Magyar Közlöny 2008. évi 69. számában kihirdetett egyezmények

105/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágá-
ban, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl
107/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában,
az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl
108/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakry-
ban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetésérõl
109/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Del-
hiben, az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl
110/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapes-
ten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl
111/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a Rádió, Televízió, Film, Színház-
mûvészet és Hírszolgálat területén való együttmûködés tárgyában Bagdadban, 1961. október 11-én létrejött egyezmény
kihirdetésérõl
112/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Képviselõháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttmûködésrõl Belgrádban, 1986.
március 24-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl
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113/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között
Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl
115/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó
19. napján aláírt kulturális és tudományos együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl
116/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panama-
városban, az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl
117/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális
és tudományos együttmûködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl

A Magyar Közlöny 2008. évi 72. számában kihirdetett egyezmények

119/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt
kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl
120/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban,
az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl
121/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án alá-
írt kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl
122/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án
mûszaki-tudományos együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl
123/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten,
az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl
124/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az
1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl
125/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten, 1966.
július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl
126/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptem-
ber hó 21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl
127/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Da-
maszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl
128/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapes-
ten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl
129/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az
1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl
131/2008. (V. 9.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én
aláírt kulturális és tudományos együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

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

1. 2. 3. 4.

Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója
2840 Oroszlány,
Fõ tér 1.

Mûvelõdési Központ és
Könyvtár
2480 Oroszlány,
Fõ tér 1.
mûvelõdésszervezõ

Szfv., legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. augusztus 4.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Próbaidõ 4 hónap.
Pbhi: 2008. június 30.
Pehi: 2008. július 10.
Pc: Mûvelõdési Központ és
Könyvtár
2840 Oroszlány, f:6.
Csatolandó: részletes ön., om., b.
Tel: (34) 361-056
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Balatonfüred Város
Képviselõ-testülete

Városi Könyvtár és
Helytörténeti Gyûjte-
mény
intézményvezetõ

Szfv., és szakképzett-
ség. Legalább 5 év
szgy. (könyvtáros), va-
gyonnyilatkozat-tétel
Elõny: vgy.

ÁEI: 2008. november 1-jétõl
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. szeptember 30.
Pc: Balatonfüred Város Polgár-
mesteri Hivatala Mûvelõdési,
Oktatási, Sport és Idegenforgalmi
Osztálya
8230 Balatonfüred, Szent István
tér 1.
Tel: (87) 581-237, 581-238,
581-239, 581-257

Városi Mûvelõdési
Központ
intézményvezetõ

Szfv. és szakképzett-
ség. Legalább 5 év
szgy. (közmûvelõdési),
vagyonnyilatkozat-
tétel
Elõny: vgy.

ÁEI: 2008. november 1-jétõl
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. szeptember 30.
Pc: Balatonfüred Város Polgár-
mesteri Hivatala Mûvelõdési,
Oktatási, Sport és Idegenforgalmi
Osztálya
8230 Balatonfüred, Szent István
tér 1.
Tel: (87) 581-237, 581-238,
581-239, 581-257

Kenderes Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Városi Könyvtár
5331 Kenderes,
Szent István út 33.
intézményvezetõ

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési v., legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. szeptember 1-jétõl.
A megbízás 5 évre, 2013. au-
gusztus 31-ig szól.
A pályázatot zárt borítékban „Pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Kenderes Város
polgármestere
5331 Kenderes,
Szent István út 56.
Csatolandó: sz.ön., b., om., sz.
vpr., fejlesztési elképzelés
F: Bogdán Péter polgármester
Tel: (59) 328-109

Palotás Községi Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
3042 Palotás, Kossuth
út 1.
Telefon: (32) 580-055
Fax: (32) 480-448

Mûvelõdési ház és
Könyvtár
3042 Palotás,
Szabadság út 24.
intézményvezetõ

Szfv., legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. augusztus 1.
A megbízás 2013. július 31.
Pbhi: 2008. július 15.
Pehi: a július 30-ig tartandó kép-
viselõ-testületi ülés ideje.
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Rimóc Község Önkor-
mányzata

Mûvelõdési Ház vezetõ be., ff.v., fõiskolán
vagy egyetemi közmû-
velõdési szakirányú v.,
vagy nem Szfv., és ff.
mszv., legalább 3 év
szgy.

ÁEI: 2008. július 21.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. július 18.
Pc: Beszkid Andor polgármester
3177 Rimóc, Madách tér 1.
Csatolandó: kézzel írt sz.ön.,
vpr., sz. helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, b., om.,
nyilatkozat arról, hogy a pályáza-
ti anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik.
F: Beszkid Andor polgármester
(30) 749-1437
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

10. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 701



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatálybalépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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