
KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
alapító okirata

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásá-
ról szóló 2006. évi LV. 1. §-ának j) pontjával létrehozott
Oktatási és Kulturális Minisztérium alapító okiratát – az
oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §
(3)–(4) bekezdéseinek, továbbá az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
10. § (2) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel – a
következõk szerint állapítom meg:

1. Azonosító adatok:

1.1. Neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továb-
biakban: minisztérium).

1.2. Hivatalos rövidítése: OKM
1.3. Idegen nyelvû elnevezései:
1.3.1. angolul: Ministry of Education and Culture
1.3.2. németül: Ministerium für Bildung und Kultur
1.3.3. franciául: Minist�re de l’Éducation et de la Cul-

ture
1.4. Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
1.5. Alapító: a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

1.6. Gazdálkodási jogköre: teljes jogkörû, önállóan gaz-
dálkodó központi költségvetési szerv.

1.7. Számlavezetõ: Magyar Államkincstár.
1.8. Elõirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-

01425190-00000000.
1.9. Adóigazgatási azonosító szám: 15309271-2-41
1.10. PIR törzsszáma: 309271.
1.11. Szakágazati besorolás: 841103 Minisztériumok

tevékenysége.
1.12. Alapvetõ szakfeladat: 751120 Kormányzati szer-

vek igazgatási tevékenysége.
1.13. TEÁOR ’08 kód és megnevezés: 8411 Általános

közigazgatás.

2. A minisztérium vezetõjének kinevezési rendje:

Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése szerint az oktatási és
kulturális minisztert (a továbbiakban: miniszter) a miniszter-
elnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel.

3. A minisztérium szervezete:

A minisztérium szervezetét a 2006. augusztus 1-jétõl
hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzata (a további-
akban: SzMSz) határozza meg. Az SzMSz-t, illetve annak
módosítását a miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását
követõen – normatív utasításban adja ki.
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4. A minisztérium állami feladatként ellátott alapte-
vékenysége:

A minisztérium a miniszter munkaszerveként a Kormány
irányítása alatt álló különös hatáskörû államigazgatási szerv-
ként közremûködik az oktatási és kulturális miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok, valamint a Kormány oktatási és
kulturális politikájának megvalósításában.

5. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mér-
téke:

A minisztérium vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. A minisztérium gazdálkodása:

A minisztérium mûködéséhez szükséges elõirányzato-
kat a mindenkori költségvetési törvény XX. Oktatási és
Kulturális Minisztérium fejezet Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium igazgatása címe tartalmazza, míg a miniszté-
rium ágazati céljainak megvalósítására irányuló tevékeny-
ségek fedezetéül ugyanezen fejezet fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok címében nevesített elõirányzatok szolgálnak.
Az elõirányzatokat a minisztérium a mindenkor hatályos
jogszabályok, illetve fejezeti és igazgatási belsõ szabály-
zatok figyelembevételével használja fel.

7. A minisztérium képviselete:

7.1. A miniszter teljes jogkörrel látja el a minisztérium
képviseletét.

7.2. A minisztert akadályoztatása esetén a központi ál-
lamigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény-
ben meghatározott kivételekkel az államtitkár helyettesíti.

7.3. A minisztérium vezetõinek, köztisztviselõinek kép-
viseleti jogával, illetve a képviselet módjával kapcsolatos
részletes szabályokat a minisztérium SzMSz-e, illetve
egyéb belsõ szabályzatai tartalmazzák.

8. A minisztérium bélyegzõje:

A minisztérium jogosult körbélyegzõjén a Magyar Köz-
társaság címerét, valamint az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium elnevezést használni.

9. Záró rendelkezések

9.1. Az alapító okiratban nem szabályozott egyéb kér-
déseket a minisztérium SzMSz-e tartalmazza.

9.2. Jelen alapító okirat a miniszteri aláírás napján lép
hatályba, ezzel egyidejûleg a 17335/2006. számú, 2006.
augusztus 7-én kelt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2008. május. 19.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet
alapító okirata

Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.)
89. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján – a Köz-
gyûjteményi Ellátó Szervezet alapító okiratát módosítja,
és az egységes szerkezetû alapító okiratát a következõk
szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

1. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet teljes jogkörrel
rendelkezõ, központi költségvetési szerv.

2. Hivatalos neve: Közgyûjteményi Ellátó Szervezet.
Rövidített elnevezése: KESZ
3. Székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 32.
4. Alapító: mûvelõdési és közoktatási miniszter.
5. Alapítás kelte: 1993. január l.
6. Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium.
7. Számlaszáma: MÁK 10032000-01743575-00000000.

II. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet állami fel-
adatként ellátandó alaptevékenysége

1. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet az oktatási és
kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meg-
határozott, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a to-
vábbiakban: OKM) felügyelete alatt álló önállóan gazdál-
kodó költségvetési intézmények számára ellátja az alábbi
gazdasági, mûszaki és egyéb feladatokat:

– számvitel, a költségvetés tervezéséhez és végrehajtá-
sához kapcsolódó pénzügyi adatok regisztrálása, finanszí-
rozás, könyvvezetés, analitikus nyilvántartások vezetése,
információszolgáltatás, beszámolás egységes nyilvántar-
tási rendszerben,

– ingatlanüzemeltetés, takarítás, valamint ezzel össze-
függõ gazdálkodási, adatfeldolgozási (informatikai) és
egyéb feladatok ellátása,

– anyag- és eszközgazdálkodási feladatok ellátása, be-
szerzés, raktározás, karbantartás, szállítás, leltározás, se-
lejtezés, vagyonnyilvántartás, gépkocsi-üzemeltetés,

– informatikai és távközlési beszerzés, karbantartás és
fejlesztések, szolgáltatások koordinálása,

– tûz-, munka-, baleset-, illetve katasztrófavédelmi ok-
tatás és felügyelet,

– jogi képviselet és egyéb jogi jellegû szolgáltatás,
– közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
– pályázatírás, -kezelés,
– mûtárgyak belföldi és nemzetközi szállításának koor-

dinációja, szervezése, múzeumi logisztikai feladatok,
– nyomdai szolgáltatások koordinációja, nyomdai tevé-

kenység,
– vagyonvédelem, õrzés-védelmi, biztonsági feladatok,
– vagyonkezelés, vagyonhasznosítás,
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– PR (public relation) tevékenység és kommunikáció,
– foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,
– rendezvényszervezés,
– minõségfejlesztés.

2. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet tevékenységi kö-
re TEAOR’08 szerinti megjelöléssel:

18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.20 Egyéb sokszorosítás
43.21 Villanyszerelés
43.22 Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.39 Egyéb befejezõ építés m.n.s.
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
52.10 Raktározás, tárolás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.11 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üze-

meltetése
68.32 Ingatlankezelés
69.10 Jogi tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevé-

kenység
70.21 PR Kommunikáció
71.11 Építészmérnöki tevékenység
71.12 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki te-

vékenység
79.12 Utazásszervezés
80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10 Építményüzemeltetés
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
86.21 Általános járóbeteg-ellátás
86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
90.02 Elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység
90.04 Mûvészeti létesítmények mûködtetése
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság

mûködtetése
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékeny-

ség
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3. Alapvetõ szakfeladata: 751779 Szakmai tevékenysé-
get irányító és kisegítõ szolgáltatás.

4. Szakágazati besorolása: 811000 Építményüzemeltetés.

III. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet vállalkozási
tevékenysége

1. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet vállalkozási tevé-
kenységet folytathat szabad kapacitásainak kihasználására.
A vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti a Köz-
gyûjteményi Ellátó Szervezet alapfeladatainak ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése alapján a vállalkozásból
származó bevétel nem haladhatja meg a költségvetés ter-
vezett összes kiadásához viszonyítva a 30%-os mértéket.

3. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet vállalkozási te-
vékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

55. 90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

68.32 Ingatlankezelés

82.99 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szol-

gáltatás

4. Az Áht. 96. § (3) és (5) bekezdése alapján a vállalko-
zásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenysé-
gek kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell
megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl
származó eredmény a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet
által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell
képezni, amely az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 31.) 69. § (2) bekezdésében meg-
határozottak szerint használható fel.

IV. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet mûködése

1. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet élén fõigazgató
áll, akit pályázat útján – határozott idõre – a miniszter bíz
meg, illetve vonja vissza megbízását, valamint gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató munkáját szakmai igazgatók, és a gaz-
dasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt pályázat útján –
határozatlan idõre – a fõigazgató javaslatára a miniszter
bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség
esetén nevezi ki és menti fel).

3. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet alkalmazottai a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. tör-
vény hatálya alá tartoznak. Felettük a munkáltatói jogokat
– a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek
figyelembevételével – a fõigazgató gyakorolja, melyek – a
kinevezés, felmentés és a vezetõi megbízás, visszavonás
kivételével – más vezetõ beosztású közalkalmazottakra
átruházhatók.
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4. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet szervezeti fel-
építését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladat-
megosztást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó to-
vábbi jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szerveze-
ti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) hatá-
rozza meg. A fõigazgató köteles az SZMSZ-t és mellékle-
teit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatályba
lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez
jóváhagyás céljából felterjeszteni.

5. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet alaptevékenysé-
gét az OKM fejlesztési és gazdasági szakállamtitkára által
jóváhagyott eljárásrend, valamint az érintett költségvetési
intézményekkel külön-külön megkötött együttmûködési
megállapodások alapján végzi.

V. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet gazdálkodása

1. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet önállóan gazdál-
kodó központi költségvetési szerv, az elõirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezik.

VI. Záró rendelkezés

1. A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet gyakorolja az
OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társasággal és az
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Közhasznú
Társasággal kapcsolatos alapítói jogokat.

2. A jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba,
hatálybalépésével egyidejûleg a 2007. október 30-án kelt,
25940/2007. számú alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. május 29.

Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az alapító
képviselõje átruházott jogkörében eljárva

Arató Gergely s. k.,
államtitkár

Az Országos Rádió és Televízió Testület Közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy a 1054/2008. (VI. 5.) határozata alapján
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Hegyhát Média
Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) vezetékes mûsor-
szolgáltatót, melynek mûsorszolgáltatási szabályzatát az
alábbiakban közöljük:

Mûsorszolgáltatási szabályzat

1. Alapelvek
1.1. A Hegyhát Média Kulturális és Szolgáltató Kft.

(székhelye: 7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) által mûködte-
tett Mecsek-NET Televízió (a továbbiakban: mûsorszol-
gáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez tör-
tént bejelentkezés alapján végez mûsorszolgáltatást.

1.2. A tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról
szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a beje-
lentésben foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabály-
zat (a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szol-
gáltatóként folytatja. A Mecsek-NET Televízió a közmû-
sorszolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvény-
re juttatásáról a jelen szabályzatban rendelkezik.

1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Me-
csek-NET Televízió minden munkavégzésére (tartalom-
szolgáltató tevékenységre) irányuló, bármely, a Me-
csek-NET Televízióval jogviszonyban álló alkalmazottjá-
ra (foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a foglalkozta-
tási jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltató-
nál 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 rendelke-

zések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A Mecsek-NET Televízió mûsorszolgáltatása során

különösen figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §,
4. §, 5. §) alatt felsoroltak maradéktalan teljesülésére.

2.3. A Mecsek-NET Televízió sugárzása során közszol-
gálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább 90 perc-
ben szolgáltat.

2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés ki-
vételével – a Mecsek-NET Televízió felelõsséggel nem
tartozik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést
reklám útján a Mecsek-NET Televízió nem terjeszt, nem-
zeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartá-
sokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül meg-
elõzõen és azt követõen reklámot nem közöl. A Me-
csek-NET Televízió híreket közlõ és idõszerû politikai tá-
jékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és
külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelen-
hetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Me-
csek-NET Televízió burkolt, illetve tudatosan nem ész-
lelhetõ reklámot nem közöl.

2.5. A Mecsek-NET Televízió választási idõszakban az
országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, to-
vábbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a tár-
sadalombiztosítási önkormányzatok választásáról szóló
törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a
mûsorszolgáltatásban. Választási idõszakon kívül
politikai hirdetést kizárólag már elrendelt népszavazással
összefüggésben közöl.
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2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági
felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje,
továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a
Mecsek-NET Televízió felelõsségét vagy szabadságát
érintõ módon nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy
– az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését.
A Mecsek-NET Televízió a közérdekû közlemény, a jóté-
konysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért
felelõsséggel nem tartozik.

2.7. A Mecsek-NET Televízió nem tesz közzé dohány-
árut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi
rendelvényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyá-
szati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismerte-
tõ reklámot. A Mecsek-NET Televízió mûsorszámát nem
támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú
ital elõállítója vagy forgalmazója.

2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kis-
korúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, il-
letve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybe-
vételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges termé-
szetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A rek-
lám nem mutathat gyermekeket 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 a Mecsek-NET Televízió e
jellegének a közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt köve-
tõ megnevezéssel, továbbá egy mûsorszámoktól optikai
vagy felismerhetõen, elkülönítve tesz közzé. Közérdekû
közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak
forrását egyértelmûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjá-
nak a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzététe-
léért a Mecsek-NET Televízió ellenszolgáltatást nem kér.
A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem ha-
ladhatja meg – a korlátozás nem vonatkozik az Rttv. 137. §
szerinti közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok
között tesz közzé a Mecsek-NET Televízió.

2.10. A mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetle-
nül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Tá-
mogatott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat
a támogató vagy az általa meghatározott harmadik sze-
mély üzleti tevékenységének igénybevételére, illetõleg az
attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató
felelõsségét, illetve szabadságát érintõ módon a mûsor
vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli el-
helyezését – az idõpont kivételével – nem befolyásolhatja.
A Mecsek-NET Televízió nem tesz közzé – a mûsorelõze-
tes kivételével – olyan mûsorszámot, amelyben a mûsor-
szám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése,
jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám nem támogat-
ható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre
szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ mondat-
ban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támo-
gathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint az
a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e szabály-
zat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagyke-

reskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termék-
kel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem
vonatkozik a gyógyszer termék, illetve a gyógyászati
eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye
közléséhez kötött támogatásra. A támogató megneve-
zésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblé-
mája nem szerepelhet.

2.11. A Mecsek-NET 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. A Mecsek-NET Televí-
zió rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és
pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai
és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét je-
lentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vi-
tatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véle-
ményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E felada-
tok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában nem
említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozatalá-
ról. A Mecsek-NET Televízió biztosítja a mûsorszámok és
a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a
megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondos-
kodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja
érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.

A Mecsek-NET Televízió különös figyelmet fordít az
egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápo-
lására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kisko-
rúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szol-
gáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a
vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más ki-
sebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életko-
ruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik
következtében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok szá-
mára fontos információk elérhetõvé tételére, különös te-
kintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, mûsorok fõmûsor-
idõben történõ bemutatására, az ország különbözõ
területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét
megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.

2.12. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a
reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A rek-
lám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – ki-
véve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjeleníté-
se 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 közzétehetõ.

2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallá-
si és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti- és kultu-
rális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a
nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a
nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató
mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki álla-
potuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan
hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített
mûsorszámok.
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3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való füg-
getlenség elvei és biztosítékai

3.1. A Mecsek-NET Televízió ezen szabályzat szerint
közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól
és mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztár-
saság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a
sajtószabadságra vonatkozó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl
és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyo-
zott 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 mozgalmak-
nak 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 ország-
gyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az
elrendelt népszavazás idején kívül közzé nem tesz. A poli-
tikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsor-
szolgáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.

3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot,
amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit nép-
szerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy moz-
galom rendezvényein való részvételre.

3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formá-
ban szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet
érdeklõdésére 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
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, or-
szággyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek
és alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet
a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.

3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és
önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgár-
mesterek bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszol-
gáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállá-
sát, illetve az általa képviselt mozgalom megnevezését.
Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy
politikai tevékenységétõl teljes mértékben független mi-
nõségben 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 mozga-
lomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy állam-
igazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen
vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a
mûsorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejé-
re, mûsorkörnyezetére, továbbá a szerkesztés egyéb
elveire vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúsá-
gának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések
ismertetésének, 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 lénye-
ges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény
megismerhetõ legyen.

4.2. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a véle-
mények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama
korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai
alapján.

4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véle-
ményének kialakításához szükséges minden lényeges in-
formációt és véleményt megjelenítsen.

4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben,
illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatáro-
zó társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.

4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely
álláspont képviseletére, objektív vagy szubjektív okból
nincs lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mû-
sorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.

4.6. A hír-, illetve politikai mûsorban megjelenõ infor-
mációk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szük-
séges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalom-
mal áll rendelkezésre, azok közül legalább két egymástól
független hírforrásból származó információt kell közzé-
tenni, az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû
figyelemfelhívás mellett.

4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mû-
sorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmá-
nyos jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszó-
laló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a sze-
mélyiséghez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásá-
ban pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más
becsületét vagy jó hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ
mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek ha-
ladéktalanul közölnie kell, hogy ez a megszólaló, nem pe-
dig a mûsorszolgáltató álláspontja.

4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját
pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját vélemé-
nyét az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem is-
mertetheti.

4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés
során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban áll-
jon 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 egy-
értelmû felhívása mellett.

4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni
kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának
tiszteletben 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 határoza-
ta elõírja.
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5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mû-

sorszolgáltató 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 sza-
bályait veszik figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy
kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk,
hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a ma-
gyar nyelv helyes használatára késztessék.

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trá-
gár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.
Ezek használatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor té-
mája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalma-
zott hangjelzés e témával vagy mondanivalóval nem
harmonikus hatást eredményezne.

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

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mû-
soron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sok-
oldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai
kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek so-
rán a mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etni-
kai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kiala-
kult negatív sztereotípiáknak.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó szemé-
lyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban
kell bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelení-
tés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség ha-
gyományosan elfogadott szerepeiben történjék.

6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor fi-
gyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrá-
juk és mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifeje-
zéshez jusson.

6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személy-
nek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a ma-
gyar 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 ér-
tékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelem-
bevételével.

7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mû-
vészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mû-
sorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi,
hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem al-
kalmazva, a nézõt a kulturális érték fontosságának elisme-
réséhez segítse hozzá.

7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszá-
mol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben

biztosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tu-
dományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet
megalapozatlan várakozást.

7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos ered-
mények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése
nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ
figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.

7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a köz-
érthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudo-
mányos kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek
vagy szervezetek segítségét.

7.6. A tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ
egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, il-
letve e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti,
illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.

7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási
kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világné-
zetekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszol-
gáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda
nem folytatható.

7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget
biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak
hitéleti tevékenységének bemutatására. E tevékenység so-
rán az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultá-
ciós lehetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé.

7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsor politikai néze-
tek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat
más világnézet vagy vallás ellen.

7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem
tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi ese-
mények közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor
figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a
hitélet méltóságát.

7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alko-
tás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú al-
kotásról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a
nézõ figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok
közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Me-
csek-NET Televízió, mint mûsorszolgáltató a következõ
mûsorszámokat látja el hangban 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.
8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható

szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés for-
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májában hangzik el. A szignál minden esetben külön kon-
ferálással pótolható.

8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás
közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ
szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági fel-
hívás reklámozásra nem használható.

8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól el-
különítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát
(országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk választá-
sa, népszavazás).

8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden
olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányo-
san befolyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsoro-
kon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét
maga határozhatja meg. Az ajánlott korhatár 12, 16 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 közvet-
lenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoz-
tatni kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyhá-
zi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért
felelõs egyházat.

8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez
kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megje-
lölésével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkü-
lönböztetetten 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 elõsegí-
teni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését,
a világ megismerését és pozitív magatartásminták kiala-
kulását.

9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi
jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató
nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem hasz-
nálja 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 szólaltat-
ható meg.

9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, sze-
méremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használha-
tó, még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy
arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A rek-
lámok közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi
szabályok megtartására köteles:

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhe-
tik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük

kihasználásával egy adott termék megvételére vagy szol-
gáltatás igénybevételére.

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathat-
ják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszélje-
nek arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy
szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhat-
nak számukra közvetlen vásárlási ajánlatot.

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

– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indo-
kolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyze-
tekben.

– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiata-
lokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaik-
nál alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a
„csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúakban elkép-
zelést a termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem
utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás
igénybevétele minden család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza fogyasztó bizalmával,

nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlansá-
gát.

10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel
az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környe-
zet károsítását, az állatok kínzását.

10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási
vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem
sértheti az emberi méltóságot.

10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben
rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.

10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, il-
letve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem köz-
vetlenül, 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 tudomá-

nyos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel
tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek
nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthet-
nek 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 tu-
lajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
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10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég,
vállalat vagy intézmény nevét.

10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általá-
nos megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félre-
vezetõ 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 szöve-
get, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A rek-
lám nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat
és kifejezéseket.

10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi
szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy
azt követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat
céljai megvalósulása érdekében a Mecsek-NET Televízió
fõszerkesztõje meghatározhat egyéb olyan mûsorszámo-
kat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ
közzé.

10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszol-
gáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti
meg. Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomásá-
ra, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles
haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.

10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mû-
sorszám tartalmát, illetve elhelyezését.

10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyér-
telmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra
nem használható 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 mû-
sorszolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltányosságot ér-
demlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni
kívánt közérdekû közlemény is ingyenes.

11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû
közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi köz-
zé. Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes
személytõl és írásban fogadható el.

11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemon-
dó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások fi-
gyelembevételével készített hanganyag lejátszásával
történhet.

11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvétel-
tõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni,
ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, tár-
sadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági
érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és fe-
lelõssége

12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az ar-

ra vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül
függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató er-
re illetékes vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõ-
nek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabály-
zattal ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az uta-
sítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsor-
szolgáltató illetékes vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt
jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorérté-
kelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsér-
tésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsor-
készítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.

12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésé-
vel vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám
készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben
az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsor-
számról levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mû-
sor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok
szerint a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek
szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szer-
zõdésben rögzíteni kell.

12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlá-
sában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mû-
sorkészítõt 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 ve-
szélyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági ér-
dekeit, és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgat-
hat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ
személyiségi jogokat sértene vagy erkölcsi vagy anyagi
kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illeté-
kes vezetõvel.

12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatá-
sokért, 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 mûsor-
szolgáltató véleménye.

12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes
közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyil-
vánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánu-
lásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell
tartania a mûsorban résztvevõk álláspontját, illetve szemé-
lyes megjelenést. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a
mûsorban részt vevõk társadalmi helyzetére, testi adottsá-
gaira, nevére családi állapotára, és nem használhat olyan
kifejezéseket, vagy teremthet olyan helyzetet, amelyben a
résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként
megalázó helyzetbe kerülnének.

12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsor-
készítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûz-
het. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ
jogokat élveznek.
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13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsor-

szolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen:
munka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított meg-
bízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam
elkészítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ sze-
mély.

13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munka-
helyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethe-
tik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.

13.3. A 13/1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai
párt vagy mozgalomvezetõ tisztségviselõje. A hírekben és
a politikai mûsorokban szereplõ 13/1. pont szerinti mun-
katárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszerep-
lést nem vállalhat.

13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesz-
tõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem
veszélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó
kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenység-
re írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a te-
vékenységre vonatkozó részletes feltételeket.

13.5. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párt-
tal, vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység
nem folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.

13.6. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai cél-
ra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve
alapítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulaj-
donosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szerve-
zetekre vonatkozó mûsort nem készíthet.

13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy
önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelen-
tésétõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára
döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt.
Ha a mûsorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati
képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége ide-
jén politikai, közéleti vonatkozású mûsor készítésében
nem vehet részt.

13.8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevé-
kenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos
engedélyével végezhet.

13.9. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli
hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdo-
nosai és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szer-
vezetnek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra
irányuló szerzõdést köt.

13.10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûso-
rokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem kö-
zölhet. A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjé-
nek elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi
mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett,
illetve amely a birtokában van.

13.11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktár-
gyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsor-
szám bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó
reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhetnek. Támo-
gatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató

gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje,
felügyelõbizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval
munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendel-
kezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli
hozzátartozóira is.

13.12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésük-
kel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszol-
gáltató jó hírnevét.

13.13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan
adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tarto-
zik. Az üzleti titokkörét a munkatárs munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdésében rögzíteni kell.

13.14. 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 tapasztalatlanságával a mû-
sorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társa-
dalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.

13.15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet kü-
lönbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen
belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat
alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi hely-
zetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben
szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a sze-
replõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ meg-
szólítást. („X úr”, „Xné asszony”, „kisasszony”, „államtit-
kár úr”, „polgármester úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést le-
hetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használ-
hat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításo-
kat, amelyeket a szereplõ személy alárendelt társadalmi
helyzetére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora
alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.

13.16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a
mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a
tegezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem
használata megengedett.

13.17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a
szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mû-
sorkészítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társa-
dalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul.
A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbb-
ségének kifejezõdését.

13.18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát
meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét,
és kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érhetõ ki-
fejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A Mecsek-NET Televízió közmûsor-szolgáltató

feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõ-
szerûen 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 meg-
nyilvánulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális
igényeit és érdeklõdését.
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14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas
elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszol-
gáltatásban 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 mû-
sorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és
semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl
adódó kárt viselnie kell.

14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõri-
zetlen 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 lehetsé-
ges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hoz-
zátartozói a közzétételhez 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 tartania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bár-
mely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az
ennek eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a
forrás megjelölésével közölni lehet.

14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az
ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek
értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat
bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindad-
dig amíg annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem ál-
lapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra,
hogy a bûncselekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati
szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vád-
lottként” nevezze meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszte-
letben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûn-
cselekmények sértettjeinek nevét csak kifejezett írásos jó-
váhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett
nevének közzététele még akkor is tilos, ha ehhez szülõje
vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.

14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek meg-
szólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell ar-
ra, hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben.
A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek
közzétételét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a
nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a
következményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.

14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási
felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fo-
gyatékosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek meg-
nevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az
érintettekre nézve sértõ.

14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivé-
telével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgálta-
tóról. A mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt, és
csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és szá-
mot tarthat a nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató ne-
vében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató
vezetõje írásban határozza meg.

14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mû-
sornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adás-
ban a szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátos-
ságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a
szereplõ hozzájárulása nélkül nem használható fel, azon-
ban 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
különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek
indokolja.

14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti né-
zeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben
az esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban
nem megnyilvánult álláspontokat.

14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk
mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést
nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az
a helyszínen hangzott volna el.

14.15. A titokvédelem körébe, illetve a személyes ada-
tok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tár-
gyába 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 sze-
mély elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is
ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a sze-
mély jó hírnevét és becsületét ne sértse.

14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statiszti-
kákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás meg-
jelölésével 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 állás-
pontjának megváltoztatása folytán jogaik és jogos
érdekeik ne sérüljenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei
15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési ha-

tósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legma-
gasabb mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vétel-
körzetben élõ lakosság számára.

15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a
nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról.
A nézõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsor-
szolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványok-
ban elõírt audio-technikai színvonalon kell sugározni.

15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkor-
mányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága
és sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt
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kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi
nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.

15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcso-
latot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mû-
sorszolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsor-
szerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismere-
tekkel és mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.

15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenn-
tartja.

15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelek-
re a mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell és törekednie kell
arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.

15.7. A Mecsek-NET Televízió részletes mûsorstruktú-
rája ezen szabályzat mellékleteként annak elválaszthatat-
lan részét képezi.

16. A Mecsek-NET Televízió mûsoridejében a köz-

szolgálati mûsorszám aránya

A Mecsek-NET Televízió mûsorszolgáltatásának teljes
idõtartama napi 24 óra, amely 50%-ot meghaladó részben
közszolgálati mûsorszámokból áll. A mûsoridõn belül a
közszolgálati mûsorszámok – így különösen, pl. a helyi hí-
rek, közérdekû információk, helyi történések stb. – a heti
mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki.

A Mecsek-NET Televízió mûsorrendjében hetente két
alkalommal készít új mûsort, amely minden esetben mini-
mum 120 perc és keddi, illetve pénteki napokon 19 órai
kezdettel kerül adásba.

A keddi új mûsort szerdán és csütörtökön 19 órai kez-
dettel, a pénteki új mûsort szombaton és vasárnap szintén
19 órai kezdettel ismétli meg.

Hétfõn, illetve a mûsorokon kívüli adásidõben a Me-
csek-NET Televízió folyamatos képújságot szolgáltat,
melyben a közszolgálati hírek, információk 50%-ot
meghaladó aránya érvényesül.

A különféle közszolgálati mûsorszámok mûsorba szer-
kesztését havonta a fõszerkesztõ vezetésével és felelõssé-
ge mellett elõre tervezi a szerkesztõbizottság.

17. Hatályba léptetõ rendelkezések

A Mecsek-NET Televízió üzemeltetõje a HegyhátMé-
dia Kulturális és Szolgáltató Kft. taggyûlése a jelen sza-
bályzatot megismerte és azt magukra nézve kötelezõ érvé-
nyûnek 2008. március 27. napjától elfogadták.

Komló, 2008. március 27.

Hiegl Zsolt s. k.,
ügyvezetõ igazgató

A Hermész-díj nyertesei

2008-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
alapított Hermész-díjat a következõ könyvesboltok
nyerték el:

Alexandra Könyváruház Budapest, Nyugati tér,
Líra Könyváruház Szombathely,

Vince Könyvesbolt Budapest, Mûvészetek Palotája.

A díjátadás az Ünnepi Könyvhéten megtörtént.

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Társaság

2007. évi közhasznúsági jelentése

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Társaság a
2007-es évben az alábbi közhasznú feladatokat végezte:

– múzeumi tevékenység,
– könyvtári tevékenység,
– lakóingatlan-kezelés,
– növénykert mûködtetése,
– vagyonkezelés.

1. Számviteli beszámoló

A társaság 2007-es üzleti évben 63 817 E Ft összegû mér-
legszerinti eredményt ért el. Ez 38 268 E Ft-tal több, mint a
tervezett eredmény (25 549 E Ft). A tényleges eredményt
455 268 E Ft bevétel és 392 497 E Ft összegû költség és rá-
fordítás mellett valósult meg. Az elért eredmény a számunk-
ra nem túlságosan kedvezõ gazdasági környezetben rendkí-
vül jónak mondható. Összességében a tervezett bevételt
1,7%-kal sikerült túlteljesítenünk, ugyanakkor a költségek
és ráfordítások esetében csak a prognosztizáltnak a
91,8%-a. Legnagyobb volumenû árbevételünk továbbra is a
múzeumi tevékenységbõl származott. A tervezett összeget
ugyan nem sikerült teljesítenünk (185 288 E Ft), de az el-
múlt évi bevételt (159 555 E Ft) 5,2%-kal túlteljesítettük
(167 740 E Ft).

A ROP-pályázat keretében megvalósított beruházással
elszámoltunk. Felújítottunk egy épületet a volt honvédségi
park területén, és abban két állandó kiállítást hoztunk létre
(vadászati és történelmi modellvasút). Megújult mintegy
2,5 ha-os parkterület is.

A fejlesztés összege nettó 688 036 E Ft volt, amelybõl
európai uniós és kormányzati támogatás 666 638 E Ft, saját
forrás pedig 21 398 E Ft (KVI 19 898 E Ft, kht. 1 500 E Ft).

A társaság fizetési kötelezettségeinek rendszeresen ele-
get tett, bár a fizetési határidõk betartásával kapcsolatban –
forrás hiányában – merültek fel problémák.

Elvégeztük a rendeltetésszerûen nem használható esz-
közök selejtezését, végrehajtottuk a leltározásokat, azok
kiértékelést.
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E Ft-ban
BEVÉTELEK

Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 104 635
– alapítótól kapott támogatás 100 000
– magánszemélyektõl kapott támogatás 4 635
Pályázat útján nyert támogatás 13 202
– munkaügyi pályázat 13 202

Közhasznú tevékenység árbevétele 201 490
– múzeumi tevékenység 167 740
– könyvtári tevékenység 87
– lakóingatlan kezelés 1 735
– vagyonkezelés 18 000
– növénykert mûködtetésének árbevétele 13 928
Közhasznú bevételek összesen: 319 327

Egyéb bevétel 355
– biztosítótól kapott kártérítés 211
– egyéb 144

Pénzügyi mûveletek bevételei 1 507
– befektetett pénzügyi eszközök kamata 1 464
– egyéb kapott kamat 2
– átváltási árfolyamnyereség 41
Rendkívül bevételek 33 315
– véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás 13 341
– véglegesen nem fejlesztési célra kapott támogatás 367
– egyéb vagyonnövelõ rendkívüli bevétel 19 607

Egyéb pénzügyi és rendkívüli bevételek összesen: 35 177

Vállalkozási bevételek 100 764
– elõadó-mûvészeti tevékenység 1 348
– zeneoktatás 2 010
– kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 7 772
– vendéglátás 14 425
– ingatlan bérbeadás 42 496
– munkahelyi vendéglátás 9 031
– kulturcikk kiskereskedelem 7 311
– egyéb vállalkozási bevételek 10 333
– közvetített szolgáltatások 6 038

ÖSSZES BEVÉTEL 455 268

KÖLTSÉGEK

– anyagköltség 67 566
– igénybe vett szolgáltatás 26 335
– egyéb szolgáltatások 1 309
– bérköltség 182 959
– személyi jellegû egyéb kifizetés 9 451
– járulékok 62 416
– értékcsökkenési leírás 23 040
– saját term. eszk. állomány változása –3 629
– ráfordítások 22 004

Költségek összesen 392 497

EREDMÉNY 63 817
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2. Költségvetési támogatás felhasználása

Az alapító a társaság részére közhasznú feladatainak finanszírozásához 100 000 E Ft összegû támogatást biztosított.
A kht. az alapítónak a támogatás felhasználásával határidõre elszámolt, amelyet helyszíni ellenõrzés után jóváhagytak.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév
Változás

E Ft ± elõzõ év = 100%

Saját tõke 368 212 431 980 63 912 117,3

Ebbõl: – jegyzett tõke 32 000 32 000 100,0

– tõketartalék 90 969 90 969 100,0

– eredménytartalék 239 502 245 099 5 597 102,3

– mérleg sz. eredmény 5 597 63 817 58 220 1 140,2

– céltartalékok 144 –144

Kötelezettségek 1 295 837 1 849 419 553 582 142,7

Passzív idõbeli elhatárolás 351 468 131 345 220 123 37,4

Források összesen: 2 015 517 2 412 649 397 132 119,7

4. Cél szerinti támogatások

A társaságnak célszerinti támogatása nem volt.

5. Központi költségvetési szervtõl és állami pénzalapoktól kapott támogatás bevétele (E Ft)

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 100 000

Állami pénzalapoktól 13.202

– Munkaerõ-piaci Alap 13 202

6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott támogatás (E Ft)

Név Beosztás Alapbér Prémium* Tiszt. díj Összesen

Dr. Czoma László ügyvezetõ igaz-
gató

6 678 3 339 10 017

Török Imre FB-elnök 720 720

Dr. Vígh Annamária FB-tag 600 600

Salamin Kálmán FB-tag 600 600

Összesen 6 678 3 339 1 920 11 937

* A prémium nem került kifizetésre.
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7. Közhasznú tevékenységek

7.1. Múzeumi tevékenység
A közhasznú társaság alapvetõ közhasznú tevékenysége

továbbra is a múzeumi tevékenység, amelynek keretében
állandó és idõszaki kiállításokkal várjuk látogatóinkat.

Állandó kiállításaink:
A kastélymúzeumnak hat állandó kiállítása van, ame-

lyek a következõk:
1. Fõúri életforma a XVIII–XIX. században
2. Helikon Könyvtár
3. Ló- és lovasábrázolás a magyar képzõmûvészetben
4. Öt világrész trófeái
5. Az iszlám világa
6. Hintók és lószerszámok kiállítása.

1. Fõúri életforma a XVIII–XIX. században
A kastély volt lakószobáiban, szalonjaiban nyert elhe-

lyezést a Kastélymúzeum XVIII–XIX. századi fõúri élet-
formát bemutató enteriõrkiállítás. A bútorok, berendezési
tárgyak, a falakat díszítõ festmények, dísztárgyak egy ré-
sze a Festetics család tulajdonában voltak. Ezt egészítik ki
azok, a más közgyûjteményekbõl származó, illetve a kör-
nyéken begyûjtött mûtárgyak, amelyek az adott korok kü-
lönbözõ stílusirányzatainak jellemzõ jegyeit is felmutatva,
híven illusztrálják fõuraink életmódját az elmúlt
századokban.

Hozzákezdtünk a fõúri magyar konyha címû kiállítá-
sunk tervezéséhez, a Vendéglátó-múzeummal közösen.

2. Helikon Könyvtár
A kastélynak nemcsak az egyik legszebb terme, hanem

legnagyobb értéke is a Helikon Könyvtár, a Magyarorszá-
gon egyetlen, eredeti formában fennmaradt fõúri magán-
könyvtár. Az 1760-as években alapított könyvtár jelenlegi
könyv- és folyóirat-állományának nagysága meghaladja a
kilencvenezret. Ezek között sok értékes, régi munka is
megtalálható, több olyan, amelybõl szerte a világon csak
egy-egy példányt tartanak számon. Gróf Festetics György
1799–1801 között építtette azt az impozáns bútorzatú, ki-
mondottan könyvtár céljait szolgáló termet, amelynek
mintájául többek között a weimari udvari könyvtár
szolgált és amely máig eredeti formájában megtekinthetõ.

3. Ló- és lovasábrázolás a magyar képzõmûvészet-
ben

Az ember legnemesebb négylábú társa a ló; így a ló a fõ-
szereplõje azon tárlatunknak, amely a lovat és lovast
együtt mutatja be kiállításunkon. A bemutató nagy népsze-
rûségnek örvend, amely bizonyítja, hogy a ló mint téma
napjainkban is népszerû. A Festetics-családnak jelentõs
eredményei voltak a lótenyésztés és versenyeztetés terüle-
tén, a hagyományokat tovább szeretnénk folytatni, kezdõ
lépésként e tárlattal kívánjuk felhívni a figyelmet nemze-
tünk lovas múltjára. A 26 szobrot és 48 festményt a Nem-

zeti Galéria bocsátotta múzeumunk rendelkezésére, amely
a ma már nem élõ 19. és 20. századi magyar képzõ-
mûvészek alkotásait mutatja be.

4. Öt világrész trófeái
E tárlat keretében három magángyûjtemény
– Windisch Grätz Ferenc József
– Dózsa György
– Hídvégi Béla vadászok

szinte páratlan értékû – Afrikából, Ázsiából, Amerikából,
illetve Európából származó – vadásztrófeái kerültek az ér-
deklõdõ nagyközönség elé.

Hídvégi Béla vadász az ötödik földrészen, Ausztráliá-
ban élõ õshonos vadak kilövését vállalta, amelyeket – térí-
tésmentesen – kiállításunk rendelkezésére bocsát. Az ide-
genforgalmi fõidény lezárultával folyamatosan megkez-
dõdött a trófeák áthelyezése és Széchenyi Zsigmond, Kit-
tenberger Kálmán és Szederjei Ákos trófeáival a bõvítése.
2008 tavaszától az újonnan épült Vadászati- és Történel-
mi-modellvasút-múzeum épületében kerül bemutatásra a
gyûjtemény.

5. Az iszlám világa
A Helikon Kastélymúzeum régóta készül az iszlám kul-

túrát bemutató múzeum megalapítására. Ennek elsõ meg-
nyilvánulása „Az iszlám világa” címmel megnyílt kiállí-
tás. E nagy horderejû bemutató a kuvaiti Tárek Szajjid Ra-
dzsab úr nagyvonalú felajánlása tette lehetõvé: káprázatos
múzeumából, amely az iszlám világ egyik legnagyobb ma-
gángyûjteménye, választottuk ki azt a háromszáz
mûtárgyat, amely huszonhárom országot reprezentál.

A kiállított tárgyak az iszlám szülõhelyérõl (Arábia és
az Öböl országai: Szaúd-Arábia, Jemen, Omán, Egyesült
Arab Emirátusok, Bahrein és Kuvait), a Magrib, a nyugati
iszlám világából (Marokkó, Algéria, Tunézia) és a Masrik,
a keleti iszlám világából (Egyiptom, Szudán, Libanon, Pa-
lesztina, Jordánia, Szíria, Irak, Törökország, Irán, Afga-
nisztán, Pakisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, India)
származnak. A kiállítás mindhárom térségbõl kosztümö-
ket, textileket, ékszereket, amuletteket, talizmánokat, ke-
rámiaedényeket, csempéket, fémtárgyakat, lakkozott mun-
kákat, fegyvereket, kalligráfiákat, koránokat és illusztrált
imakönyveket, kéziratokat, valamint pecséteket mutat be.
Ilyen átfogóan gazdag életmódkiállítás (néprajzi, mûvé-
szettörténeti) az iszlám világáról még nem volt Magyar-
országon. Az iszlám kultúrát különbözõ megközelítések-
bõl mutatjuk be, amelynek közös alapja az iszlám hitvilága
és az arab nyelv.

6. Hintó- és lószerszámkiállítás
Folyamatosan végeztük Werner Guster osztrák gyûjtõ

által adományozott és más forrásból vásárolt, letétbe ka-
pott lóvontatású eszközök (hintók, szánok) restaurálását,
felújítását. A meglévõ állományból 37 darabot sikerült tel-
jes egészében felújítani, kiállítható állapotba hozni (33
hintó, 4 szán). Az elkészült darabokból lószerszámokkal
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és a témához kapcsolódó egyéb tárgyakkal kiegészítve lá-
togatható a felújított istállókocsiházban a kiállítás; az
1000 m2-es kiállítóhely 60%-át rendeztük be eddig. A hin-
tóállomány felújításának teljes befejezését követõen az
összes terület hintókiállítás célját szolgálja.

Jelenleg 44 hintónk és szánunk van, amelybõl 33 darab
kiállítható. Ezekbõl 2006-ban 3 darabot restauráltunk
(Coupe gála, családi omnibusz, Dumount).

Állandó kiállításaink Szántódpusztán:

Szántódpusztán a következõ 6 állandó kiállításunk te-
kinthetõ meg:

1. Pálóczi Horváth Ádám emlékkiállítás (emlékszoba)
2. A balatonendrédi csipke története
3. A szántódi rév története
4. Mezõgazdasági eszközök kiállítása
5. Akvárium
6. Kõhegyi szõlõ története

1. Pálóczi Horváth Ádám emlékkiállítás
A XVIII. századi épület egyik termében került kiállítás-

ra a puszta egykori bérlõjének, Pálóczi Horváth Ádám em-
lékszobája. Itt láthatóak munkái, mûveirõl készült másola-
tok, valamint az ún. „úri szoba” bútorzata.

2. Az endrédi csipke története
Kiállítási vitrinekben a balatonendrédi vert csipke törté-

nete tekinthetõ meg.

3. A szántódi rév története
A szántódi rév története címmel a Közlekedési Múzeum

anyaga került kiállításra. Itt látható egy Balaton-terepasz-
tal, különbözõ hajómodellek, régi térképmásolatok, vala-
mint a „bödönhajó”, amelynek érdekessége, hogy egy
darab fából faragták.

4. Mezõgazdasági kiállítás
A fõépület utolsó termében található a mezõgazdasági

kiállítás, ahol a gazdálkodáshoz szükséges eszközök (ka-
sza, magtisztító, nyereg, ostor, járom, faprés, favilla, fo-
gas) kerülnek bemutatásra. A vitrinekben avar kori leletek
vannak.

5. Akvárium
Az akvárium elnevezésû kiállító helységünkben a

MOHOSZ tulajdonát képezõ horgászati eszközök nézhe-
tõk meg. Fali vitrinekben kiadványok, preparált halak.
A 18 db akváriumban pedig balatoni halak tanulmányoz-
hatók.

6. Kõhegyi szõlõ története
A kiállítás képet ad az uradalmi és paraszti szõlõkultú-

ráról a XIX. század fordulóján, bemutatja az eszközkészle-

tet, egyes jellegzetes szõlõfajtákat, a paraszti pincék
típusait és azok berendezését.

A fõépület pincéjében látható a bemutató, ahol a szõlé-
szeti és borászati eszközök láthatók (permetezõ, kacor,
puttony, szõlõprés stb.).

Idõszaki kiállítások Szántódpusztán:
– Tóth Antal festménykiállítása, 2007.
– Dr. Grin Igor természet fotói, 2007.

Idõszaki kiállítások a kastélymúzeumban:
– Mészáros T. László fotókiállítás,
– Peredi Ágnes fotókiállítás,
– Kovács Endre fotómûvész: Kilencek Szigligeten,
– Reistetter József festõ- és grafikusmûvész kiállítása,
– Csizmadia K. festménykiállítása,
– Vezényi Elemér festõmûvész kiállítása,
– Carl von Linné és Kitaibel Pál emlékkiállítás,
– Somogyi Gyõzõ festõmûvész: 18–19. sz. hadi viselet,
– Kolop József szobrászmûvész kiállítása,
– Egy nemzet születése (fotókiállítás) – a Bécsi Zsidó

Múzeum kiállítása.

Mészáros T. László fotókiállítás, 2007. 03. 12.–04. 17.
„A képeken seregnyi élmény, amelyet mind szeretnénk

megosztani mindenkivel, Magyarországot bemutatni, job-
ban megszerettetni, hisz rohanunk a tenger felé, mikor ne-
künk is tengernyi kincsünk akad. Ez a kiállítás talán meg-
mutat valamit ebbõl a csodaszép országból, ahol élünk, s
népünk viszontagságos történelme, múltunk értékei
egy-egy pillanatra elõtûnnek a képeken. Büszkén mutat-
juk, hogy több ezer külföldi is információt kapjon hazánk
látnivalóiról.” – írta az ajánló.

Mókuskerék-megállók, 2007. 03. 31.–05. 12.
Peredi Ágnes a fényképezõgép adta lehetõséggel mutat-

ja be, hogy bármikor, bárhol lehet találni egy olyan pilla-
natot, képet, helyzetet, ami akárcsak egy percre is kikap-
csolódást és megnyugvást hozhat a mai kor „mókuskerék-
ben” hajszolt emberei számára. Ennek a felismerésében
segítenek a kiállítás képei, amelyek különbözõ helyszíne-
ken és idõpontokban készültek, de mégis gondolati
rokonságban állnak egymással.

Kilencek Szigligeten, 2007. 05. 07.–06. 12.
A Hintómúzeumban megrendezett fotókiállításunkon a

kortárs szépírók mindennapjaiba nyerhettünk bepillantást.
A Szépírók Társasága egymás irodalmi munkásságát meg-
becsülõ és szellemi tekintetben egymáshoz közelálló írók
által létrehozott szakmai szervezet. Örömmel mutathatjuk
látogatóinknak Kovács Endre fotóin keresztül, hogy
hazánk napjainkban is gazdag költõk, írók, mûfordítók
jelenlétében.
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18–19. századi hadi viselet, 2007. 05. 07.–06. 12.
Somogyi Gyõzõ festményein keresztül a látogató bepil-

lantást nyerhetett a magyar „hadsereg” hajdani ruházatá-
nak díszességébe és színpompás megjelenésébe. A Ber-
zsenyi-emléktúrán részt vevõ huszáröltözetben vonuló se-
reg emelte tárlatunk megnyitásának ünnepélyességét,
maradandó emléket nyújtva minden résztvevõ számára.

Reichstetter József festménykiállítás, 2007.05. 12.–
06. 18.

Keszthelyi lakosként vázlatos formakezeléssel, imp-
resszionisztikus színhatással festi a Balaton tájait, vitorlá-
sait. Képein erõteljesen felvitt expresszív színeket használ.
Festésmódja kevéssé részletezõ, inkább lényegre törõ.
A festmények mellett hangulatos, szintén a vízparti tájat
bemutató tollrajzokat is készít.

A fények játéka, 2007. 06. 23.–07. 28.
A 38 éve aktív festõmûvész mûvészetét az absztrakt és

hagyományos mûvészetek közé lehet sorolni. Csizmadia
István festményei olyan élményt nyújtanak a látogatók-
nak, mintha sajátjuk lenne. Aki egyszer látott már képet a
mûvésztõl, bárhol és bármikor felismeri a fény és tónus,
forma és hangulat alapján.

Kolop József szobrászmûvész kiállítása, 2007. 08.
10.–09. 03.

Kolop József szobrain keresztül hoztuk a XVIII. századi
termeinkbe a XXI. század groteksz gondolatát, amelyben
semmi sem az, aminek látszik. Ugyanakkor alkotásai ma-
gukon hordozzák az évezredek etruszk–kínai–egyiptomi
hatásait. Emellett a terrakotta szobrok sajátos bölcs humort
árasztanak magukból, amelyet a látogató közvetlenül
tapasztalhatott tárlatunkon.

„Egy nemzet születése”, 2007. 09. 19.–2007. 10. 04.
A Bécsi Zsidó Múzeum Paul Goldman és Dávid Rubin-

ger izraeli mûvészek sajtófotóit bocsátotta rendelkezé-
sünkre. A két neves sajtófotós képein keresztül a legújabb
kori történelem eseményeibe kaphattak bepillantást láto-
gatóink. A fotósok sajátos, ugyanakkor objektív felvételei
más-más szemszögbõl mutatják az elmúlt valóságot.

Carl von Linné és Kitaibel Pál: Keszthelyi emlékké-
pek, 2007. 12. 13.–12. 31.

Linné vezette be a binomiális nomenklatúrát (a növé-
nyek és az állatok kettõs latin elnevezését), külön nevet ad-
va a nemnek és a fajnak. A fajok többsége ma is a tõle ka-
pott nevet viseli. Alapjaiban ma is az õ elveit és eljárását
használják a biológiában. Kitaibel nagy felfedezõ útjai kö-
zel 20 000 kilométert tettek ki. A legjelentõsebb helyet a
botanika munkásságában foglalta el, de mellette ásvány-
és földtani megfigyelések, kémiai, hidrológiai, balneoló-
giai és geofizikai eredmények, valamint állattani felfede-
zések is maradandóan õrzik nevét. A hazai flóra fajainak
mintegy felét õ fedezte fel. Ötvennél több növény viseli

nevét. Ezzel a kiállítással emlékeztünk a két jeles tudós
születésének évfordulójára.

Vezényi Elemér emlékkiállítás, 2007. 12. 17.–2007.
12. 31.

Ez a kiállítás a festõmûvész vadász- és természetfest-
ményeibõl nyílt, halálának negyvenedik évfordulójára.
A nagyközönség a Nimród címû vadászújság révén ismer-
hette meg országosan, képei Herman Ottó könyvét is díszí-
tik; a gödöllõi Mezõgazdasági Egyetem számára is festet
képsorozatot Magyarország ragadozó madarairól.

Áthúzódó idõszaki kiállítások a kastélymúzeumban:

Bájos kicsinységek, avagy a hölgyek fegyverei címû
legyezõkiállítás 2006. 07. 21.–2007. 12. 31.

Az Iparmûvészeti Múzeum anyagából válogatott kiállí-
tásunk méltón tükrözte Terebess megállapítását: „A japá-
nok nem híres feltalálók, de mindabból, amit másoktól át-
vesznek, jobbat és kisebbet csinálnak. Az idõszámítás utá-
ni elsõ évszázadokban a legyezõk összehajtható fajtáját is
õk ötlötték ki, technikailag mindenképpen a kínaiaktól át-
vett merev papírlegyezõkbõl újították. Hamarosan az lett
legfõbb kivitelük vissza Kínába. Sõt, kínai közvetítéssel
az elsõ japán exportcikk Európába.” A válogatás az
Iparmûvészeti Múzeum anyagából készült.

Száz év postacsomagjai, 2006. 01. 01.–2007. 12. 31.
A kiállítás az 1867-ben megalakult önálló Magyar Kirá-

lyi Posta közúti szállítástörténetének elsõ száz évét repre-
zentálja. A 19. századi szabványos közúti postakocsiknak
több típusa alakult ki: a már-már gyûjtõfogalommá váló
kariolkocsi, a társzekér, a kézbesítõ-, valamint a
levélgyûjtõ kocsi.

Rendezvényekhez, látogatásokhoz kapcsolódó kiállí-
tások a kastélymúzeumban:

– A könyves mesterség mûhelytitkai – Szabadkõmû-
ves-kiállítás,

– Kodály Zoltán emlékkiállítás,
– Batthyány Lajos emlékkiállítás,
– Visegrádi négyek államelnöki találkozóra könyvkiál-

lítás,
– Görög államelnök látogatására könyvkiállítás,
– Kiállítás vadászati témájú könyvekbõl,
– Magyar és román alkotmánybírák találkozójára em-

lékkiállítás,
– 1848/49-es szabadságharc emlékkiállítás.

7.1. Könyvtári tevékenység
Ebben az évben elkészült a Scientiae naturales (1188 té-

tel) és a Philosophia (579) tétel szakcsoportok rekatalogi-
zálása.
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A könyvtár állománya 217 kötettel gyarapodott, ezek
ajándék formájában kerültek a könyvtárba.

Az év folyamán 120 kutató volt a könyvtárban, munká-
juk során 540 kötet könyvet használtak.

A könyvek, kották, folyóiratok portalanítása, tisztítása
folyamatos volt, kb. 12 000 könyv karbantartását végeztük
el ebben az évben.

A könyvtár munkatársai több kiállítás megvalósításá-
ban vettek részt (pl.: Kodály Zoltán, Batthyányi Lajos em-
lékkiállítás, államelnökök látogatása alkalmával könyvki-
állítás, görög elnök látogatására kiállítás stb.).

Folytattuk a könyvtár régi könyvek örökbefogadásának
programját. A könyvek örökbefogadása népszerûsítése ér-
dekében bemutatót rendeztünk. „A könyves mesterség
mûhelytitkai” címû bemutatókon a mesterségbeli fogáso-
kon kívül két tárló mutatja be a könyv- és papírrestaurá-
lást, kettõ pedig az örökbefogadásra szánt és a program ke-
retében restaurált köteteket. A bemutatónak köszönhetõen
nemcsak újabb örökbefogadókat nyerhettünk meg, hanem
régebbi támogatóinkat is újra köszönthettük könyvtárunk-
ban. A 2007. évben 28 könyvet fogadtak örökbe, az örök-
befogadók 6000 euróval és 290 000 forinttal járultak
hozzá a könyvek restaurálásához.

A mûhely ebben az évben az alábbi alapfeladatokat látta el:

– folyóirat és hírlapkötés 24

– adminisztrációs kötések 5

– gyorsjavítások 43

– állományvédelmi felmérés Historica Hungarica

szakcsoport

7.2. Növénykert (kastélypark) mûködtetése

A 8 ha-os kastélypark, valamint a 2,5 ha-os területen el-
helyezkedõ botanikus kert és kertészet egész évben folya-
matos tennivalót jelentett számunkra. Kora tavasztól késõ
õszig a park gondozása (elõkészítés, palántázás, a virágok
szaporítása, ültetése, fûnyírás, öntözés, lombgyûjtés, a sé-
tautak tisztítása), télen a fák, cserjék ápolása jelentette a
legfontosabb tennivalókat.

A 25 ha-os park területbõl 2,5 ha felújítása megtörtént, így
annak fenntartása az év második felétõl többletfeladatot je-
lentett. A fennmaradó területen továbbra is csak állagmegõr-
zési feladatokat láttunk el (kaszálás, cserjeirtás stb.).

A botanikus kert meglévõ növényzetének ápolását és
gyommentesítését végeztük folyamatosan. A 2006. évi
magvetésekbõl származó szaporítóládákban lévõ, kicsírá-
zott védett és nem védett fajokat átültettük, gondoztuk,
nagy részét végleges helyére kiültettük, a fajok betelepíté-
sével a fajtafenntartást is biztosítjuk. Az év júniusáig
folyamatosan maggyûjtéseket végeztünk, ezeket nyilván-
tartottuk.

Az elõzõ évek folyamán kialakított kazettákat bõvítet-
tük a meglévõ fajok felszaporított állományával. Így vég-
leges helyükön láthatóak már a kiültetések.

A botanikus kert déli falánál húzódó kerítés mentén 35
darab kétéves, saját szaporítású magas kõris igény szerinti
ápolási munkáit elvégeztük. A leendõ kerti tó környékére
tavaly 30 tõ fûz- és nyárfát telepítettünk, amely az idei
évben már jelentõs növekedést mutatott.

Az év során a botanikus kert teljes területének rendsze-
res tisztító kaszálását, és parlagfû-irtását végeztük. Az uta-
kat folyamatosan karbantartottuk.

7.3. Lakóingatlan-kezelés
A társaság kezelésében 50 komfort nélküli és 21 kom-

fortos lakás van. A lakásokból Fenékpusztán van 41, a töb-
bi (30) pedig a városban négy helyen: Georgikon u. 1., 21.,
25., Bécsi kapu u. 3. A lakóingatlanok állaga a felújítások
elmaradásával jelentõsen leromlott, azok már a társaság
kezelésébe is ilyen állapotba kerültek. Anyagi források
hiányában jelenleg csak a legszükségesebb állagmegóvá-
si, karbantartási teendõk elvégzésére van lehetõségünk.
A rendkívül alacsony bérleti díjak még ezeknek a felada-
toknak az elvégzésére sem elégségesek, így azokra a támo-
gatásból is kell fordítanunk pénzforrást. Továbbra is az a
célunk, hogy a lakásokat kiváltsuk, és azok felújítva új
funkciót kapjanak (pl.: fenékpusztai kiskastély, istállók
stb.). A kiváltásokat pályázati források bevonásával sze-
retnénk megoldani.

7.4. Vagyonkezelés
A kht. továbbra is jelentõs nagyságrendû kincstári va-

gyont kezel, amelyek a következõk:
– Kastélymúzeum, park és botanikus kert (8 ha, illetve

2,5 ha)
– honvédségtõl átvett kastélypark (25 ha)
– Vadaspark (34 ha)
– Amazon szálló
– lóváltó állomás
– Fenékpuszta (50 ha)
– Szántódpuszta (20 ha).

A vagyon mûködtetésébõl származó bevétel társasá-
gunk bevétele volt, de a költségek és ráfordítások is minket
terheltek.

Kivételt képezett a Szántódpusztai Idegenforgalmi és
Kulturális Központ, amelynek mûködtetéséhez, állagmeg-
óvásához a Kincstári Vagyoni Igazgatóság is hozzájárult
(bruttó 21 600 E Ft).

Keszthely, 2008. ápr. 18.

Dr. Czoma László s. k.,
igazgató
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Alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári, illetve muzeológiai képzési programok

A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma A képzés alapítója Címe A képzés alkotója Információ

(cím, tel., fax, email)

Könyvtárosok
mentálhigiénéje II.
Konfliktuskezelés

a könyvtárban

2013. június 9.

30 Könyvtári Intézet 1827 Budapest,
Budavári Palota

F. épület

Kõszegi Ágnes,
Törökné

Jordán Katalin

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest,
Budavári Palota

F. ép.
T.: 224-3821

Fax: 375-9984
E-mail:

hangodi@oszk.hu

Kiállítás
megszervezése
az Interneten.

Ötlettõl
a megvalósításig

2013. június 9.

30 Informatika
a Nemzetvédelmi

Képzésben
Alapítvány

1101 Budapest,
Hungária krt.

9–11.

Aranyi Zoltán,
Bakonyiné

Ficzkó Ildikó,
dr. Ficzkó Zsuzsanna,

Hegyi Ádám,
Keveházi Katalin

Tamáska Lajos
INKA

1101 Budapest,
Hungária krt. 9–11.

T.: 432-9130
Fax: 432-9121

E-mail:
tamaska@zmne.hu

Linux
operációs rendszer

és használata.
I. rész

2013. június 9.

30 Informatika
a Nemzetvédelmi

Képzésben
Alapítvány

1101 Budapest,
Hungária krt.

9–11.

Kun István Tamáska Lajos
INKA

1101 Budapest,
Hungária krt. 9–11.

T.: 432-9130
Fax: 432-9121

E-mail:
tamaska@zmne.hu

Linux
operációs rendszer

és használata.
II. rész

2013. június 9.

30 Informatika
a Nemzetvédelmi

Képzésben
Alapítvány

1101 Budapest,
Hungária krt.

9–11.

Kun István Tamáska Lajos
INKA

1101 Budapest,
Hungária krt. 9–11.

T.: 432-9130
Fax: 432-9121

E-mail:
tamaska@zmne.hu

Indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok

A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óra-

száma

Iskolai
végzettség A képzés indítója A képzés helye

Másutt
indít-e
képzést

A kép-
zés
díja

Információ (cím,
tel., fax, email)

Könyvtárosok
mentálhigiénéje
II. Konfliktus-

kezelés
a könyvtárban

2013. június 9.

30 k/f
Könyvtárosok

mentál-
higiénéje

I. tanf.
elvégzése

Könyvtári
Intézet
(1827

Budapest,
Budavári Palota

F. épület)

Könyvtári
Intézet
(1827

Budapest,
Budavári Palota

F. épület)

orszá-
gosan

35 000 dr. Hangodi
Ágnes

Könyvtári
Intézet

1827 Budapest,
Budavári

Palota F. ép.
T.: 224-3821

Fax: 375-9984
E-mail:

hangodi@
oszk.hu
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A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óra-

száma

Iskolai
végzettség A képzés indítója A képzés helye

Másutt
indít-e
képzést

A kép-
zés
díja

Információ (cím,
tel., fax, email)

Kiállítás
megszervezése
az Interneten.

Ötlettõl
a megvalósításig

2013. június 9.

30 k/f
számítógépes
alapismeretek,
„Helyi forrás-
gyûjtemények
digitalizálása”
c. tanf., vagy
anyagának
ismerete

Informatika a
Nemzetvédelmi

Képzésben
Alapítvány

(1101 Hungária
krt. 9–11.)

Informatika a
Nemzetvédelmi

Képzésben
Alapítvány

(1101 Hungária
krt. 9–11.)

orszá-
gosan

80 000 Tamáska Lajos
Zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi
Egyetem

1101 Budapest,
Hungária krt.

9–11.
T.: 432-9130

Fax: 432-9121
E-mail:

tamaska@
zmne.hu

Linux
operációs
rendszer

és használata.
I. rész

2013. június 9.

30 k Informatika a
Nemzetvédelmi

Képzésben
Alapítvány

(1101 Hungária
krt. 9–11.)

Informatika a
Nemzetvédelmi

Képzésben
Alapítvány

(1101 Hungária
krt. 9–11.)

orszá-
gosan

80 000 Tamáska Lajos
Zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi
Egyetem

1101 Budapest,
Hungária krt.

9–11.
T.: 432-9130

Fax: 432-9121
E-mail:

tamaska@
zmne.hu

Linux
operációs
rendszer

és használata.
II. rész

2013. június 9.

30 k Informatika a
Nemzetvédelmi

Képzésben
Alapítvány

(1101 Hungária
krt. 9–11.)

Informatika a
Nemzetvédelmi

Képzésben
Alapítvány

(1101 Hungária
krt. 9–11.)

orszá-
gosan

80 000 Tamáska Lajos
Zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi
Egyetem

1101 Budapest,
Hungária krt.

9–11.
T.: 432-9130

Fax: 432-9121
E-mail:

tamaska@
zmne.hu

Kommunikációs
ismeretek

könyvtárosoknak

2013. június 9.

30 k/f
Könyvtárosok

mentál-
higiénéje

I. tanf.
elvégzése

Publika Magyar
Könyvtári Kör

(1032
Budapest,

Bécsi út 193.)

Biblioteca
Judeteana

si Municipala
Hargita (4100
Miercurea –
Ciuc, P-ta

Libertatii Nr.
16. C.P. 32.)

az
indítás
hely-

színén

– Törökné Jordán
Katalin

Könyvtári
Intézet

1827 Budapest,
Budavári Palota

F. ép.
T.: 224-3820

Fax: 375-9984
E-mail:

tjkatalin@
oszk.hu
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A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óra-

száma

Iskolai
végzettség A képzés indítója A képzés helye

Másutt
indít-e
képzést

A kép-
zés
díja

Információ (cím,
tel., fax, email)

Angol
szaknyelvi
tanfolyam

könyvtárosok
részére

(Special English
Language

Course
for Librarians)

2013. jún. 9.

60 k,
felsõfokú

szakképzettség,
A típusú

középfokú
nyelvvizsga

Könyvtári
Intézet
(1827

Budapest,
Budavári Palota

F. épület)

Könyvtári
Intézet
(1827

Budapest,
Budavári Palota

F. épület)

nem 55 000 dr. Hangodi
Ágnes

Könyvtári
Intézet

1827 Budapest,
Budavári

Palota F. ép.
T.: 224-3821

Fax: 375-9984
E-mail:

hangodi@
oszk.hu

Alapítási engedélyt kapott muzeológiai képzési programok

A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma A képzés alapítója Címe A képzés alkotója Információ

(cím, tel., fax, email)

Ásatási asszisztens
képzés

2008. november 24.

120 Vas megyei
Múzeumok

Igazgatósága és
Berzsenyi Dániel

Fõiskola

9700
Szombathely,

Kisfaludy
Sándor u. 9.

Ilon Gábor Ilon Gábor
9700 Szombathely,
Kisfaludy Sándor

u. 9.
T.: (94) 313-736

Fax: (94) 509-682
E-mail:

ilonga@axelero.hu

Múzeumi
menedzser-képzés

2008. november 24.

30 Pulszky Társaság
– Magyar
Múzeumi
Egyesület

Menedzsment
Tagozata

1084 Budapest,
Könyves

Kálmán krt. 40.

dr. Vásárhelyi Tamás,
dr. Poroszlai Ildikó

és dr. Füköh Levente

dr. Vásárhelyi
Tamás

Magyar Természet-
tudományi
Múzeum,

1088 Budapest,
Baross u. 13.
T.: 303-6193

Fax: 303-6194
E-mail:

vastamas@
drotposta.hu

Múzeumi
gyûjtemények

kezelése

2008. november 24.

60 Pulszky Társaság
– Magyar
Múzeumi
Egyesület

Menedzsment
Tagozata

1084 Budapest,
Könyves

Kálmán krt. 40.

dr. Balázs György dr. Balázs György
Néprajzi Múzeum,

Budapest,
Kossuth tér 12.
T.: 473-2420

Fax: 473-2421
E-mail:

gbalazs@neprajz.hu
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A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma A képzés alapítója Címe A képzés alkotója Információ

(cím, tel., fax, email)

Kutatók
muzeologiai

továbbképzése

2011. július 27.

120 Magyar
Természet-
tudományi
Múzeum

1088 Budapest,
Baross u. 13.

dr. Vásárhelyi Tamás
és a Magyar

Természettudományi
Múzeum

Fõigazgatói tanácsa

dr. Vásárhelyi
Tamás

Magyar Természet-
tudományi
Múzeum,

1088 Budapest,
Baross u. 13.
T.: 303-6193

Fax: 303-6194
E-mail:

vastamas@
drotposta.hu

„Érted?! – Értem!”
– Hogyan fogadjuk

fogyatékos
embertársainkat

múzeumainkban?

2013. február 28.

30 Múzeumok
Mindenkinek

Program,
Múzeumi

Oktatási és
Képzési Központ

(Szabadtéri
Néprajzi
Múzeum)

2000
Szentendre,

Sztaravodai út

Káldy Mária,
Csesznák Éva

Csesznák Éva
Szabadtéri Néprajzi

Múzeum
2000 Szentendre,

Sztarvodai út
T.: (26) 502-522

Fax. (26) 502-502
E-mail:

evacs@sznm.hu

Múzeumi
vezetõi ismeretek

2013. április 24.

120 Múzeumok
Mindenkinek

Program,
Múzeumi

Oktatási és
Képzési Központ

(Szabadtéri
Néprajzi
Múzeum)

2000
Szentendre,

Sztaravodai út

Káldy Mária,
dr. Vásárhelyi Tamás

Frendl Kata
Szabadtéri Néprajzi

Múzeum
2000 Szentendre,

Sztarvodai út
T.: (26) 502-597

Fax. (26) 502-502
E-mail:

frendl@sznm.hu

Projektmódszer
a múzeum-

pedagógiában

2013. február 28.

60 Múzeumok
Mindenkinek

Program,
Múzeumi

Oktatási és
Képzési Központ

(Szabadtéri
Néprajzi
Múzeum)

2000
Szentendre,

Sztaravodai út

Káldy Mária,
Csesznák Éva

Csesznák Éva
Szabadtéri Néprajzi

Múzeum
2000 Szentendre,

Sztarvodai út
T.: (26) 502-522

Fax. (26) 502-502
E-mail:

evacs@sznm.hu

878 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 14. szám



Indítási engedélyt kapott muzeológiai képzési programok

A képzés neve
A képzés

óra-
száma

Iskolai
végzettség A képzés indítója A képzés helye

Másutt
indít-e
képzést

A képzés
díja

(Ft/fõ)

Információ (cím,
tel., fax, email)

Ásatási
asszisztens

képzés

2008.
november 24.

120 k Vas megyei
Múzeumok

Igazgatósága
(9700 Szombathely,

Kisfaludy
Sándor u. 9.)

Savaria
Múzeum

(9700
Szombathely,

Kisfaludy
Sándor u. 9.)

orszá-
gosan

134 600 Ilon Gábor
9700

Szombathely,
Kisfaludy

Sándor u. 9.
T.: (94) 313-736

Fax: (94) 509-682
E-mail:
ilonga@

axelero.hu

Kutatók
muzeologiai

továbbképzése

2011. július 27.

120 f Magyar
Természet-
tudományi
Múzeum

(1088 Budapest,
Baross u. 13.)

Magyar
Természet-
tudományi
Múzeum

Elõadóterme
(1088 Budapest,

Ludovika
tér 2–6.)

Buda-
pest

115 000 dr. Vásárhelyi
Tamás

Magyar Természet-
tudományi Múzeum,

1088 Budapest,
Baross u. 13.
T.: 303-6193

Fax: 303-6194
E-mail:

vasarhelyi@
nhmus.hu

„Érted?!
– Értem!”
– Hogyan
fogadjuk

fogyatékos
embertársainkat

múzeumainkban?

2013. február 28.

30 f Múzeumok
Mindenkinek

Program,
Múzeumi Oktatási

és Képzési Központ
(Szabadtéri

Néprajzi Múzeum,
2000 Szentendre,
Sztaravodai út)

Szabadtéri
Néprajzi
Múzeum,

Csilléry Klára
Oktatóközpont

(2000
Szentendre,

Sztaravodai út)

megha-
tározott
telepü-
lésen

46 000 Csesznák Éva
Szabadtéri

Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre,

Sztarvodai út
T.: (26) 502-522

Fax. (26) 502-502
E-mail:

evacs@sznm.hu

Múzeumi
vezetõi

ismeretek

2013. április 24.

120 f Múzeumok
Mindenkinek

Program,
Múzeumi Oktatási

és Képzési Központ
(Szabadtéri

Néprajzi Múzeum,
2000 Szentendre,
Sztaravodai út)

Szabadtéri
Néprajzi
Múzeum,

Csilléry Klára
Oktatóközpont

(2000
Szentendre,

Sztaravodai út)

megha-
tározott
telepü-
lésen

220 000 Frendl Kata
Szabadtéri

Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre,

Sztarvodai út
T.: (26) 502-597

Fax. (26) 502-502
E-mail:

frendl@sznm.hu

Projektmódszer
a múzeum-

pedagógiában

2013. február 28.

60 f Múzeumok
Mindenkinek

Program,
Múzeumi Oktatási

és Képzési Központ
(Szabadtéri

Néprajzi Múzeum,
2000 Szentendre,
Sztaravodai út)

Szabadtéri
Néprajzi
Múzeum,

Csilléry Klára
Oktatóközpont

(2000
Szentendre,

Sztaravodai út)

megha-
tározott
telepü-
lésen

77 000 Csesznák Éva
Szabadtéri

Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre,

Sztarvodai út
T.: (26) 502-522

Fax. (26) 502-502
E-mail:

evacs@sznm.hu
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Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásokra

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

Jogszabályok alapján a pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb határidõt nem állapít meg – a
közzétételtõl számított legalább 30 nap, az elbírálás pedig – ha a pályáztató rövidebb határidõt nem állapít meg – a be-
nyújtási 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
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.

Debrecen
Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
Közgyûlése

Csokonai Színház
magasabb vezetõ
beosztás

Szfv. és legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Humán Fõosztálya vezetõjének
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Zárt borítékban, „Pályázat
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a Csokonai Színház magasabb
vezetõi beosztásának ellátására”
megjelöléssel, 3 példányban
kérjük benyújtani.
Csatolandó: részletes sz. vpr., sz.
ön., b., om., nyilatkozat arról,
hogy a pályázatot véleményezõ
és elbíráló testületi üléseken a
pályázó hozzájárul-e a nyilvános
ülés tartásához.
f: Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Kulturális
Osztálya
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Tel.: 517-701

Magyar Országos
Levéltár fõigazgatója
1250 Budapest,
Bécsi kapu tér 4.

Magasabb vezetõ,
fõigazgató-helyettes

Szev., 10 év szgy.,
angol vagy német nyelv
tárgyalóképes ismerete,
má., be.,
vagyonnyilatkozat-
tétel.
Elõny: levéltár szak,
informatikai ismeretek,
valamint tudományos
fokozat.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: MOL Fõigazgatói Titkárság
1250 Budapest, Pf. 30
„Fõigazgató-helyettesi
pályázat”.
Csatolandó: ön., om., sz. pr.,
publikációs jegyzék, b.
f: 225-2803
A pályázat eredményérõl
az érintettek írásbeli értesítést
kapnak.

Hajdú-Bihar Megyei
Múzeumok
Igazgatósága
4026 Debrecen,
Déri tér 1.
Tel.: (52) 417-560
Fax: (52) 417-561

Megyei
múzeumigazgató
közönségkapcsolati
igazgatóhelyettes

Szfv., szgy., be.,
vagyonnyilatkozat-
tétel.
Elõny: Európai
Unióban használt
idegen nyelvbõl
középfokú C típusú
vagy annak megfelelõ
nyelvvizsga-
bizonyítvány,
valamint múzeumi,
közmûvelõdési
területen szerzett vgy.

ÁEI: a Pehi-t követõ 30 napon
belül.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Hajdú-Bihar Megyei
Múzeumigazgató
4026 Debrecen, Déri tér 1.
3 példányban, zárt borítékban,
„Közönségkapcsolati
igazgatóhelyettes” jeligével kell
benyújtani.
Csatolandó: sz. ön., b., om., vpr.
és szgy. dokumentálása.

Vas Megyei Múzeumok
Igazgatósága

Gazdasági
igazgatóhelyettes

Szfv., emellett
mérlegképes
könyvelõi v., be.
Elõny: költségvetési
intézménynél szerzett
pénzügyi-gazdasági
szgy.,
vagyonnyilatkozat-
tétel.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Vas Megyei Múzeumok
Igazgatósága igazgatója
9700 Szombathely,
Kisfaludy S. u. 9.
Csatolandó: részletes ön.,
om., b.
f: Vas Megyei Múzeumok
Igazgatósága
9700 Szombathely,
Kisfaludy S. u. 9.

14. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 881



1. 2. 3. 4.

Tel.: (94) 313-735
E-mail:
igazgatosag@savariamuseum.hu

Kecskemét
Megyei Jogú Város
Közgyûlése

Népi Iparmûvészeti
Gyûjtemény
6000 Kecskemét,
Serfõzõ u. 19.
magasabb vezetõi
beosztás

Be., legalább
5 év szgy.,
kiemelkedõ tt.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. dec. 31-ig
szól.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat a Népi Iparmûvészeti
Gyûjtemény magasabb vezetõi
beosztására” megjelöléssel
1 példányban kérjük benyújtani.
Csatolandó: sz. ön.,
sz. tt. bemutatása, om., b.,
korábbi jogviszonyok
munkáltatói igazolásai,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul-e a személyét érintõ
ügy nyilvános ülésen történõ
tárgyalásához, beleegyezõ
nyilatkozat arról, hogy a
pályázat tartalma a megbízón és
a bírálóbizottság tagjain kívül
más személlyel is közölhetõ,
nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy vele szemben
összeférhetetlenség nem áll
fenn, konkrét vpr.
A kiíró a Pbhi-n túli
hiánypótlásra lehetõséget
nem biztosít.
Pc: Kecskemét Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Intézményi osztálya
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1., II. emelet 18.
f: Ladics Mónika, az Intézményi
osztály Mûvelõdési
csoportjának vezetõje
Kecskemét, Kossuth tér 1.
Tel.: (76) 512-172

Sellye Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Sellye Városi Könyvtár
és Múzeum igazgató
(részmunkaidõs,
hatórás)
9760 Sellye,
Köztársaság tér 6.

Má., be., legalább 5 év
szgy., szev. vagy nem
szev. és ff. mszv. vagy
fõiskolai könyvtárosi v.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Ill: alap + vp.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés.
Pc: Sellye város polgármestere
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
„Könyvtár-múzeum igazgató”
jeligével.
Csatolandó: sz. ön., vpr., om., b.,
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nyilatkozat arról, hogy
a pályázat teljes tartalmát
az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik.
f: Nagy Attila, Sellye város
polgármestere
Tel.: (73) 580-900

Komárom Város
Önkormányzata

Komáromi Csokonai
Mûvelõdési Központ
2900 Komárom,
Kelemen L. u. 7.
vezetõ

Jogszabályban elõírt
ff. v.,
legalább 5 év szgy.,
kiemelkedõ sz.
tevékenység

ÁEI: a Pehi-t követõ hó 1-jétõl.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Komárom város
polgármestere
2900 Komárom,
Szabadság tér 1.
Csatolandó: sz. ön., vpr.,
sz. helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések,
om., szgy. igazolása, b.
f: Tel.: (34) 541-301

Veresegyház Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Váci Mihály
Mûvelõdési Ház
és a hozzá tartozó
Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs
Központ
igazgató

Szfv., 5 év szgy. ÁEI: 2008. okt. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Polgármesteri Hivatal,
Pásztor Béla polgármester
2112 Veresegyház, Fõ út 106.
Csatolandó: sz. ön., sz. vpr.,
om., b.
Tel.: (28) 588-601

Martfû Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5435 Martfû,
Szent István tér 1.

Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár
5435 Martfû,
Mártírok út 1.
igazgató

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

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Ill: alap + vp.
Pc: Martfû Város
Polgármesteri Hivatala
5435 Martfû, Szent István tér 1.
dr. Bakony Péter polgármester
Csatolandó: sz. ön., om., b.,
sz. pr.
Tel.: (56) 450-222

Lenti Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Városi Könyvtár
Lenti intézmény-
vezetõi-igazgatói
magasabb vezetõi
beosztás
8960 Lenti,
Templom tér 5.

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi,
közmûvelõdési v.
és legalább 5 év szgy.,
továbbá kiemelkedõ sz.
vagy tt., be.

ÁEI: 2008. dec. 1-jétõl
2013. nov. 30-ig.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
Pc: Lenti Város
Polgármesteri Hivatal
8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Csatolandó: om., részletes sz.
ön., részletes sz. vpr., b., szgy.
igazolás, hozzájárulás arról,
hogy a pályázati eljárásban részt
vevõk a pályázat tartalmát
megismerhetik, nyilatkozatot
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vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalásáról.
f: Tel.: (92) 553-924

Verõce Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Verõce Község
Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
igazgató

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv.,
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési v.
és legalább 5 év szgy.,
továbbá kiemelkedõ sz.
vagy tt., be.,
cselekvõképesség

ÁEI: a Pehi-t követõen azonnal.
A megbízás 2 évre szól.
Pc: Verõce Község
Önkormányzata
2621 Verõce, Árpád út 40.
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Pályázat Verõce Község
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatói munkakör
betöltésére”.
Csatolandó: részletes sz. ön., b.,
om., sz. vpr., szgy. igazolása.
f: dr. Baráth Márta
Tel.: (27) 350-033

Pálmonostora Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Község Könyvtár
6112 Pálmonostora,
Petõfi S. u. 98.
könyvtárvezetõ

Szfv., legalább 3 év
szgy.
Elõny: számítógépes
ismeretek

ÁEI: 2008. szept. 1-jétõl
2013. aug. 31-ig.
A megbízás 5 évre szól.
Ill: alap + vp.
A pályázatot zárt borítékban,
5 példányban kell benyújtani.
Pc: Pálmonostora Község
Önkormányzat polgármestere,
Rádiné Gémes Ildikó
6112 Pálmonostora, Posta u. 10.
Csatolandó: om., b.,
részletes sz. ön.
F: (76) 593-604, 369-570

Balatonszemes Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Latinovits Zoltán
Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
Közmûvelõdési
Intézmény
intézményvezetõ

Má., szv., 5 év szgy.
Elõny: idegennyelv-
ismeret

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
5 évre szól. Ill: alap + vp.
Szl: megoldható.
Pc: Balatonszemes község
polgármestere,
Takács József részére
8636 Balatonszemes,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 23.
A borítékra rá kell írni:
„Intézményvezetõi pályázat”.
Csatolandó: om., b., sz. ön., vpr.,
sz. helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések.
f: Tel.: (30) 235-1572
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Sajópetri Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Mûvelõdésszervezõ Szfv. (mûvelõdés-
szervezõ–könyvtáros
szak elõny), má., be.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: Pehi-t követõen azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre
szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
Pc: Debreczeni Balázs
polgármester

3573 Sajópetri,
Dózsa Gy. u. 66.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., részletes sz. pr., b., nyilat-
kozatot arról, hogy az elbírálás-
ban részt vevõk megismerhetik a
pályázat anyagát.

Zárás után érkezett álláspályázati felhívás

A Fõvárosi Közgyûlés Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet
a Budapest Galéria

(1056 Budapest, Szabad sajtó u. 5.)
fõigazgatói álláshelyére

Az intézmény feladata:
– köztéri mûvészeti alkotások megvalósítása, karbantartása, felújítása;
– a fõváros közterületein felállítani tervezett képzõmûvészeti alkotások szakmai bírálatának megszervezése, állásfogla-
lások kiadása, a fõvárosi köztéri mûvészeti alkotások nyilvántartása;
– kiállítóterek mûködtetése, állandó és idõszaki képzõmûvészeti kiállítások rendezése;
– a nemzetközi képzõmûvészeti cserekapcsolatok szervezése.

A fõigazgató feladata:
– az intézmény gazdaságilag stabil mûködtetése, a rendelkezésre álló személyi és anyagi erõforrások hatékony és racio-
nális felhasználása;
– az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátásának összehangolása, a kulturális örökség részét képezõ fõvárosi
szoborvagyon megóvása;
– a kerületi önkormányzatokkal való együttmûködés fejlesztése.

A megbízás feltétele [a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6. §-ában foglaltak alapján]:
– szakirányú felsõfokú végzettség és legalább ötéves szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent szakterületen szerzett vezetõi gyakorlat, és legalább egy világnyelv tárgyalási szintû ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell a Budapest Galéria mûködtetésére vonatkozó középtávú szakmai fejlesztési koncepciót,
a pénzügyi és gazdasági feladatokkal kapcsolatos elképzeléseket, a kiállítási tevékenységrõl, a fõvárosi szoborvagyon
kezelésérõl szóló terveket.
Csatolni kell egy részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok másolatát, a publikációk jegyzékét, to-
vábbá 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
6. § (1)–(3) bekezdései értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.
A vezetõi megbízás 2009. január 1-jétõl 2013. december 31-ig terjedõ 5 éves idõtartamra szól, határozatlan idejû közal-
kalmazotti jogviszony keretében. Illetmény: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 20.
A benyújtás helye: Fõpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztály (1052 Budapest, Városház u. 9–11., postacím: 1840
Budapest)
Az elbírálás határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 nap.
A pályázatokat – szakértõi testület véleményének kikérésével – a Fõvárosi Közgyûlés Kulturális Bizottság bírálja el.
A pályzattal kapcsolatban felvilágosítás a Fõpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán, a 327-1287 telefonszámon
kérhetõ.

Budapest, 2008. július 8.
Dr. Bõhm András s. k.,

Kulturális Bizottság elnöke
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 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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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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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
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