
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
173/2008. (VI. 30.) Korm.

rendelete
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló

308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megál-
lapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, illetve a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. CXL. törvény 174/A. § a) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
2. § (4)–(6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek, és a § a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Hivatal központi szervbõl és az 1. számú mellék-
letben megjelölt, önálló jogi személyiséggel (jogalanyi-
sággal) nem rendelkezõ területi szervekbõl áll. A Hivatal
elnöke a központi szervet közvetlenül vezeti.

(5) Az 1. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban megjelölt ha-
tósági, továbbá az 1. § (2) bekezdésében meghatározott
szakhatósági ügyekben elsõ fokon a Hivatal e rendelet
1. számú mellékletében megjelölt területi szerve az ott

meghatározott feladatkörben és illetékességgel jár el.
Ezekben a hatósági ügyekben a Hivatal központi szerve
látja el a másodfokú hatósági jogkört.

(6) Az elnök munkáltatói jogkört gyakorol a Hivatal al-
kalmazottai felett, valamint kinevezi, felmenti a Hivatal
területi szerveinek alkalmazottait és felettük fegyelmi jog-
kört gyakorol.

(7) Az elnök és a központi szerv más köztisztviselõje a
Hivatal területi szervének kiadmányozási jogkörrel ren-
delkezõ köztisztviselõjét a közigazgatási hatósági eljárás-
ban nem utasíthatja.

(8) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 43. §
(4) bekezdésének alkalmazása során az eljáró hatóság az
oktatási és kulturális miniszter.”

2. §

Az R. l. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévõ ügyek-
ben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 1. és 2. §-a, valamint 3. §-ának (2) bekez-
dése 2008. július 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 173/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

Területi szerv Székhely Feladatkör Illetékesség

1. Nyilvántartási Iroda Budapest Kötv. szerinti nyilvántartás és
elõvédelem

országos illetékesség

2. Mûtárgyfelügyeleti Iroda Budapest a kulturális örökség ingó
elemeinek védelme

országos illetékesség

3. Közép-magyarországi Iroda Budapest a kulturális örökség ingatlan
elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Budapest, Pest megye

4. Közép-dunántúli Iroda Székesfehérvár a kulturális örökség ingatlan
elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Fejér megye,
Veszprém megye,
Komárom-Esztergom megye

5. Dél-dunántúli Iroda Pécs a kulturális örökség ingatlan
elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Baranya megye,
Somogy megye, Tolna megye

6. Nyugat-dunántúli Iroda Sopron a kulturális örökség ingatlan
elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Gyõr-Moson-Sopron megye,
Vas megye, Zala megye

7. Észak-magyarországi Iroda Miskolc a kulturális örökség ingatlan
elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Heves megye,
Nógrád megye

8. Észak-alföldi Iroda Debrecen a kulturális örökség ingatlan
elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Hajdú-Bihar megye,
Jász-Nagykun-Szolnok
megye, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

9. Dél-alföldi Iroda Szeged a kulturális örökség ingatlan
elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Bács-Kiskun megye,
Békés megye,
Csongrád megye
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KÖZLEMÉNYEK

OKM közlemény

a 3/2008. (II. 19.) OKM rendelet értelmében a helyi önkormányzatoknak nyújtott
múzeumi szakmai támogatásokról

Pályázó önkormányzat Pályázati cél
Megítélt támogatás

(E Ft)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzata

A Magyar Nyelv Múzeuma új állandó kiállításának
megvalósítása

20 000

Csongrád Megye Önkormányzata A Móra Ferenc Múzeum „Népélet a szegedi nagytájon
a 20. században” címû új állandó kiállítás megvalósítása

2 000

Fejér Megye Önkormányzata A Szent István Király Múzeum új állandó néprajzi
kiállításának megvalósítása II. ütem

26 000

Gyõr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzata

A Soproni Múzeum „Sopron és környéke a koraújkortól
napjainkig” címû új állandó kiállítás megvalósítása

17 000

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

A Kepes Vizuális Központ (Vitkovics-ház) kiállításának
felújítása

2 000

Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Önkormányzata

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum „A Tiszavilág – Táj és
ember a Tiszazugban” címû kiállításának megvalósítása

20 000

Esztergom Város Önkormányzata A Babits Mihály Emlékház felújítása 4 000

Százhalombatta Város
Önkormányzata

Matrica Múzeum „Terek, emberek, évezredek” címû új
állandó kiállítása második, befejezõ ütemének megvalósítása

12 000

Somogy Megye Önkormányzata Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szennai

Szabadtéri Néprajzi Gyûjtemény komplex megújítása
7 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Önkormányzata

A nyíregyházi Jósa András Múzeum „Korok és Kultúrák”
címû új állandó kiállításának megvalósítása II. ütem
(város- és irodalomtörténet, katonatörténet)

10 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Önkormányzata

A Sóstói Múzeumfalu gyûjteményének megújítása:
újlétai uradalmi magtár felépítése

15 200

Tolna Megye Önkormányzata Wosinsky Mór Megyei Múzeum – Simontornyai Vármúzeum

állandó kiállításának (Simontornya – egy reneszánsz fõúri
várkastély élete) felújítása

3 000

Tolna Megye Önkormányzata Wosinsky Mór Megyei Múzeum – Babits Mihály Emlékház

kiállításának felújítása
5 000

Vas Megye Önkormányzata A Vasi Múzeumfalu komplex megújítása: perenyei kápolna
rekonstrukciója

14 000

Vas Megye Önkormányzata A szombathelyi Smidt Múzeum állandó kiállításának felújítása
I. ütem

10 000

Veszprém Megye Önkormányzata A veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum mûemléki
könyvgyûjteményét bemutató új állandó kiállítás
megvalósítása „Látványkönyvtár és Tudástár” címmel

25 000

Zala Megye Önkormányzata A Göcseji Falumúzeum zalalövõi portájának felújítása,
és benne közönségkapcsolati tér kialakítása

15 000

Zala Megye Önkormányzata A keszthelyi Balatoni Múzeum „Aranyhíd” címû új állandó
kiállításának megvalósítása I. ütem

20 000
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Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának
(2) bekezdése alapján

pályázati felhívást bocsát ki

kortárs és klasszikus magyar irodalmi mûvek rádiós
adaptációjának támogatására.

A jelen eljárás célja eredetileg magyar nyelven íródott
szépirodalmi mûvek bemutatására, 2008. november 1-je és
2009. április 30-a közötti idõszakon belül készülõ mûsor-
számok készítésének támogatása a közszolgálati és orszá-
gos közmûsor-szolgáltató rádiós mûsorszolgáltatók
mûsorában.

A pályázati felhívás és kötelezõ mellékletei átvehetõk a
Mûsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Bu-
dapest, Váci u. 16/B. IV. emelet, telefon: 327-2020) hétfõ-
tõl csütörtökig 8 és 17, pénteken 9 és 14 óra között, vala-
mint megtalálhatók a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://www.alap.ortt.hu).

A pályázati kérelmeket az Alap 2008. augusztus 19-én

9 és 17 óra között veszi át.

* * *

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának
(2) bekezdése alapján

pályázati felhívást bocsát ki

kortárs magyar irodalmi mûvek adaptációja alapján
gyermek- és ifjúsági televíziós mûsorszámok

készítésének támogatására.

A jelen eljárás célja a pályázati felhívás megjelenésének
napját megelõzõen, nyomtatott formában megjelent kor-
társ magyar irodalmi mûvek adaptációja alapján készített
gyermek- és ifjúsági televíziós közszolgálati mûsorszá-
mok készítésének támogatása.

A pályázati felhívás és a kötelezõ mellékletei átvehetõk
a Mûsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Bu-
dapest, Váci u. 16/B. IV. emelet, telefon: 327-2020) hétfõ-
tõl csütörtökig 8 és 17, pénteken 9 és 14 óra között, vala-
mint megtalálhatók a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://www.alap.ortt.hu).

A pályázati kérelmeket az Alap 2008. augusztus 14-én

9 és 17 óra között veszi át.

* * *

III.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának
(1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szer-
zõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK
rendelete (2006. december 15.) 2 cikke alapján 2007. no-
vember 14-én pályázati felhívást bocsátott ki nem nyere-
ségérdekelt mûsorszolgáltatók és közmûsor-szolgáltatók
2008. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támoga-
tására.

Az ORTT 2008. július 2-án hozott döntésével a pályáza-
ti eljárást

a nem nyereségérdekelt rádiós mûsorszolgáltatók
tekintetében

forráshiány miatt lezárja.

Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázati
kérelmekrõl az Alap a honlapján (http://www.ortt.hu)
nyújt tájékoztatást.

Kortye Vilmos közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy az 1244/2008. (VII. 2.) számú határo-
zatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Kortye Vil-
mos mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási sza-
bályzatát alább közöljük.

Mûsorszolgáltatási Szabályzat

1. Alapelvek

A Williams kép- és hangstúdió (Kortye Vilmos e.v.)
PLUS29 TV néven (a továbbiakban: PLUS29 TV) az Or-
szágos Rádió és Televízió Testülethez történt bejelentés
alapján végez mûsorszolgáltatást.

A PLUS29 TV tevékenységét a rádiózásról és a
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:
Rttv.) a bejelentésben foglaltak és a jelen Mûsorszolgálta-
tási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján köz-
mûsor-szolgáltatóként folytatja. A PLUS29 TV a közmû-
sor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek
érvényre juttatásáról a jelen Szabályzatban rendelkezik.
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Jelen Szabályzat kötelezõ tartalommal bír a PLUS29
TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevé-
kenységre) irányuló, bármely, a PLUS29 TV jogviszony-
ban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A
Szabályzat a foglalkoztatási jogviszony – így különösen: a
jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári Tör-
vénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási jog-
viszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés
része.

2. Általános szabályok

Jelen Szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezé-
sek) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.

A PLUS29 TV mûsorszolgáltatása során különös fi-
gyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5. §)
alatt felsorolt maradéktalan teljesülésére.

A PLUS29 TV közszolgálati mûsorszámokat mûsoride-
jének minimum 50%-ában sugároz.

A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivéte-
lével – a PLUS29 TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiis-
mereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a
PLUS29 TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl,
vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok
közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot
nem közöl.

A PLUS29 TV híreket közlõ és idõszerû politikai tájé-
koztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és
külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelen-
hetnek meg reklámban és politikai hirdetésben, a munka-
végzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – a
PLUS29 TV-nél politikai hírhez véleményt, értékelõ
magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûz-
hetnek.

A mûsorban közzétett hírekhez fûzött véleményt, érté-
kelõ magyarázatot ezen minõségének és szerzõjének meg-
nevezésével, a hírektõl megkülönböztetve kell közzétenni.

A PLUS29 TV burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ
reklámot nem közöl.

A PLUS29 TV a közérdeklõdésre számot tartó hazai és
külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl való tájékozta-
tásának sokoldalúnak, tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyi-
lagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.

A PLUS29 TV választási idõszakban az országgyûlési
képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbsé-
gi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítá-
si önkormányzatok választásáról szóló törvények szabá-
lyai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgálta-
tásban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés
kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben
közöl.

A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhí-
vás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, to-
vábbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a

PLUS29 TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon
nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy – az idõpont
kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A PLUS29
TV a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és
politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

A PLUS29 TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõ-
szert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást
és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot.
A PLUS29 TV mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevé-
kenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy
forgalmazója.

A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorú-
akat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételé-
re ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és
lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem
mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buz-
díthat erõszakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet
a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhí-
vást, politikai hirdetést a PLUS29 TV e jellegének a köz-
zétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezés-
sel, továbbá egyéb mûsorszámoktól optikai vagy felismer-
hetõen, elkülönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és
jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyér-
telmûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja
szerint közérdekû közlemény közzétételéért a PLUS29 TV
ellenszolgáltatást nem kér. A közérdekû közlemény idõ-
tartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás
nem vonatkozik az Rttv. 137. § szerinti közérdekû közle-
ményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a
PLUS29 TV.

A mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül
megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támoga-
tott mûsorszám nem hívhat fel, és nem befolyásolhat a tá-
mogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üz-
leti 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 elhelyezését – az idõ-
pont kivételével – nem befolyásolhatja. A PLUS29 TV nem
tesz közzé – a mûsorelõzetés kivételével – olyan mûsor-
számot, amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye,
megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai
hírmûsorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy
szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgálta-
tásra e pont – az elõzõ mondatban foglaltak kivételével –
nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt,
politikai mozgalom, valamint az a vállalkozás, amely – fõ-
tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámoz-
ható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban ér-
tékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgálta-
tást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a gyógyszer ter-
mék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vál-
lalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra.
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A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt
neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.

A PLUS29 TV különösen köteles a nemzet, a nemzeti,
az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alap-
vetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemze-
tek méltóságát. A PLUS29 TV rendszeresen, átfogóan, el-
fogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdek-
lõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vé-
telkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló esemé-
nyekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véle-
ményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gon-
doskodik az Rttv. 137. §-ában nem említett közérdekû
közlemények nyilvánosságra hozataláról.

A PLUS29 TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek
sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjele-
nítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a
nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdek-
lõdésének színvonalas kielégítésérõl.

A PLUS29 TV különös figyelmet fordít az egyetemes és
a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kultu-
rális sokszínûség érvényesülésére. A kiskorúak testi, lelki
és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit
gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyhá-
zi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák
értékeinek megjelenítésére. Az életkoruk, szellemi és lelki
állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyo-
san hátrányos helyzetû csoportok számára fontos informá-
ciók elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jo-
gokat ismertetõ, a gyermekek védelmét szolgáló, az igény-
be vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok
fõmûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ
területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét meg-
jelenítõ mûsorszámok bemutatására.

A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított –
mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mû-
soridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama
nem haladhatja meg az öt percet.

A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszö-
veg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – meg-
jelenítése is beleszámít.

Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámok-
ban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport-
és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes
szünetek vannak, a reklám a részek között és a szüne-
tekben közzétehetõ.

Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgála-
ti mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató mûsorszá-
mát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkohol-
tartalmú ital elõállítója és forgalmazója.

A közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmû-
sor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ
munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszo-
nyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem je-
lenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve
politikai hirdetésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan áb-
rázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és
egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemze-
ti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és
etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszá-
mok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, tár-
sadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszá-
mok.

A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak a
munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független –
sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsor-
szolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan áb-
rázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való füg-
getlenség elvei és biztosítékai

A PLUS29 TV e szabályzat szerinti közmûsor-szolgál-
tatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság alkotmányá-
ban foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra
vonatkozó garanciák alapján.

A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és
elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensú-
lyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ ál-
láspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni ar-
ra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlíthassa. A mû-
sorszolgáltató nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak
és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másod-
percben) egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.

A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem
közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más
hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.

A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési,
illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt
népszavazás idején kívül közzé nem tesz. A politikai hir-
detések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgál-
tatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.

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.

A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában
„a hatályos jogi szabályozás keretei között” szerepeltethe-
ti a helyi vagy országos politikai közélet érdeklõdésére
számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben
sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei
nézetrend kifejezõdésévé.

894 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 15. szám



A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak ál-
tal nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, or-
szággyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek
és alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegy-
zetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.

Politikai pártok és mozgalmak országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõk, polgármesterek, és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli
a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az ál-
tala képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak
akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenysé-
gétõl teljes mértékben független minõségben szólal meg.
A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat
a tisztség, a pártállás, illetve a mozgalom megnevezé-
séhez.

A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalom-
tól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigaz-
gatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy
közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsor-
szolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mû-
sorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés
egyéb elveire vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúsá-
gának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságá-
nak, a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények,
nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a
közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot
tartó, vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi
közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismer-
hetõ legyen.

A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemé-
nyek kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama kor-
látozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai
alapján.

A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ vélemé-
nyének kialakításához szükséges minden lényeges infor-
mációt és véleményt megjelenítsen.

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

A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely ál-
láspont képviseletére objektív vagy szubjektív okból nincs
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsor-
szolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.

A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ informá-
ciók forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szüksé-
ges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal
áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól füg-
getlen hírforrásból származó információt kell közzétenni,
az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû
figyelemfelhívás mellett.

A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsor-
szolgáltató 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
pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.

Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját párt-
politikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét
az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem
ismertetheti.

Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés so-
rán nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.

Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi
tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javíta-
ni a nézõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû
felhívása mellett.

Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell ar-
ra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszte-
letben tartásával fejtsék ki véleményüket.

Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az
érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha
ezt jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata
elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsor-
szolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos hasz-
nálatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a ma-
gyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyako-
ri használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mû-
sorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabá-
lyait veszi figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy
kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

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

A mûsorszolgáltató minden esetben köteles kerülni a
durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkal-
mazását, illetve a káromkodó megfogalmazásokat.

A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelvvédõ
bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elismert-
ségre szert tett három személy felkérésével, akik kétha-
vonta értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát.
Az értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell.
A bizottság tagjai feladatuk ellátásáért a mûsorszolgáltató
részérõl díjazásban nem részesíthetõek, véleményük füg-
getlenségének biztosítása érdekében.
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6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük
bemutatásának követelményei

A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsoro-
kon kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokol-
dalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során
a mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai ki-
sebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult
negatív sztereotípiáknak.

A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személye-
ket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell
bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés
egyoldalú legyen, illetve hogy csak a kisebbség hagyomá-
nyosan elfogadott szerepeiben történjék.

A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyel-
met kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez
jusson.

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek
akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mû-
sorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

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

A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik ar-
ra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet érté-
keit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembe-
vételével.

A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvé-
szeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsor-
szolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi,
hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem al-
kalmazva, a nézõt a kulturális érték fontosságának elis-
meréséhez segítse hozzá.

A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány
eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell
az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos ered-
mények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapozat-
lan várakozást.

Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmé-
nyek közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ fi-
gyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kel hívni.

A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthe-
tõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudomá-
nyos kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek
vagy szervezetek segítségét.

Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészsé-
gi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve
e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illet-
ve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.

A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kér-
désekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnéze-
tekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgál-
tató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem
folytatható.

A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget bizto-
sít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az
érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs
lehetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé.

A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek
népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más
világnézet vagy vallás ellen.

A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tarto-
zik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi esemé-
nyek közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor fi-
gyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet
méltóságát.

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

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok
közzététele

A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a PLUS29
TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el
hangban megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felve-
zetéssel:

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

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

Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzé-
tétele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szerve-
zet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás
reklámozásra nem használható.

A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülö-
nítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (or-
szággyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása,
népszavazás).

A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan
mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan be-
folyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül
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a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga ha-
tározhatja meg. Az ajánlott korhatár 10, 14, és 18 év. A
korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és -újsá-
gokban is utalni kell.

A támogatott mûsorszám támogatóját, a közzétételt
közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen
kell megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a
támogató reklámjával.

A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül
megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni
kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi
esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért
felelõs egyházat.

Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kom-
mentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölé-
sével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülön-
böztetetten kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések

A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fej-
lõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.

A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a
kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a vi-
lág megismerését és pozitív magatartásminták kialaku-
lását.

A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jo-
gait 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.

Kiskorúak számára készült mûsorokban durva szemé-
remsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.

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

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszél-
hetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenysé-
gük kihasználásával egy adott termék megvételére vagy
szolgáltatás igénybevételére.

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztat-
hatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábe-
széljenek arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak,
vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartal-
mazhatnak 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 in-
dokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes
helyzetben.

A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalok-
ban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál
alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak”
szó használata – nem kelthet a kiskorúban elképzelést a
termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat ar-
ra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevé-
tele minden család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás

A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem
használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.

A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az
erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet
károsítását, az állatok kínzását.

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

A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben ren-
delkezésre álló árura, szolgáltatásra.

A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve té-
vesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetle-
nül, különös tekintettel:

– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a

karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonságokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos ku-

tatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudomá-
nyosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem
azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek
olyan képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.

Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell ala-
pulni, melyek független forrásból származnak.

A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy sze-
mély hitelét.

A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdo-
nát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.

A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat
vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kezdõbetûit
vagy goodwilljét.

A reklám nem másolhatja le más reklámok általános
megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy az félre-
vezetõ legyen.

15. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 897



A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlo-
gen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent
magyar nyelven is közölni kell.

A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, il-
letve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám nem
használhat durva, vagy a közízlést sértõ szavakat és
kifejezéseket.

Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertar-
tásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt
követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai
megvalósulása érdekében a PLUS29 TV fõszerkesztõje
meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsor-
idõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató,
vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a
reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladék-
talanul a reklám közvetítését megszüntetni.

A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám
tartalmát, illetve elhelyezését.

A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen
meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem
használható fel.

11. Közérdekû közlemények közzététele

A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mû-
sorszolgáltató ellenõrizni köteles.

Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szer-
vezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsor-
szolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ
ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt
közérdekû közlemény is ingyenes.

A közérdekû közlemény közzétételéért a közmû-
sor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kér. Térítésmentes
közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban
fogadható el.

A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó ál-
tal történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figye-
lembevételével készített hanganyag lejátszásával történ-
het.

A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl
számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni,
ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot,
társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gaz-
dasági érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és fe-
lelõssége

A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vo-
natkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül füg-
getlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre

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.

A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése
nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésé-
nek. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészí-
tõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.

A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével
vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám ké-
szítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az
esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról
levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor köz-
zétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint
a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabá-
lyait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõ-
désben rögzíteni kell.

A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a
mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészí-
tõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi
II. törvényben foglalt védelem.

A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az ál-
lampolgárok tájékozódáshoz fûzõdõ jogát, nem veszélyez-
tetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit,
és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el
vitás esetben, különösen akkor, ha az információ szemé-
lyiségi jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt
okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes
vezetõvel.

A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért,
amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.

A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy
elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsor-
szolgáltató véleménye.

A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közre-
mûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulá-
sokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat
elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a
mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes meg-
jelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsor-
ban részt vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira,
nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifeje-
zéseket vagy teremthet olyan helyzetet, amelyben a részt
vevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó
helyzetbe kerülnének.

A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés
elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Ál-
láspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat
élveznek.
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13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszol-
gáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: mun-
ka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási,
vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészí-
tésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyü-
kön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.

A 13/1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt
vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13/1. pont szerinti munka-
társ politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést
nem vállalhat.

A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi
nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem ve-
szélyeztetheti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatko-
zó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevé-
kenységre írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni
kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.

A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal
vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység
nem folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.

Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra lét-
rejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa
vagy felügyelõ bizottságának a tagja, ezen szervezetekre
vonatkozó mûsort nem készíthet.

Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkor-
mányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl
a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést
hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mû-
sorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-
vé megválasztják, mandátuma érvényessége idején
politikai, közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem
vehet részt.

A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet
csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével
végezhet.

A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzá-
tartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szerveze-
teknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra
irányuló szerzõdést köt.

A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a
mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A
mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõze-
tes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl,
illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a
birtokában van.

A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon
kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám bevé-
telébõl, továbbá mûsorszámhoz kapacsolódó reklámbevé-
telbõl közvetlenül nem részesülhet. Támogatott mûsor-
szám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó

szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõ-
bizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval munka-
végzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezése-
ket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli hozzá-
tartozóira is.

A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és
külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató
jó hírnevét.

A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot,
amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló
szerzõdésben rögzíteni kell.

A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie,
hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvá-
nosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra,
hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét levezes-
se. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a
mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és
társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek ese-
tében.

A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget
a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül töre-
kednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkal-
mazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl
függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ
udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hiva-
tali rangjával vagy foglalkozásával történõ megszólítást.
(„X úr”, „Xné asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”,
„polgármester asszony”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést le-
hetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használ-
hat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításo-
kat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi
helyzetére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora
alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.

Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorké-
szítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõ-
dés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata
megengedett.

A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõ-
ségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorké-
szítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi
közeghez, amelyek bemutatására a mûsor irányul. A mû-
sorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbsé-
gének kifejezõdését.

A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meg-
határozó társadalmi közegben való bennfentességét, és ke-
rülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifeje-
zések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai

A PLUS29 TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy
hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyen-
súlyozottan tájékoztasson az országban és a világban tör-
tént eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kul-
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túra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson
esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulá-
sára, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit
és érdeklõdését.

Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõké-
szítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgálta-
tásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a
közhelyeket és sztereotípiákat.

A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal
ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mûsorszolgál-
tató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmi-
lyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt
viselnie kell.

A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen
tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzese-
tek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az ál-
dozatok megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivata-
los megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzé-
tételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében
e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elren-
delt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tar-
tania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más
tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek
eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás
megjelölésével közölni lehet.

A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ár-
tatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek ér-
telmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûn-
cselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig,
amíg annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapí-
totta. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a
bûncselekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szak-
ban „gyanúsítottként”, bírósági szakban „vádlottként” ne-
vezze meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani
a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények
sértettjeinek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk ese-
tén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének
közzététele még akkor is tilos, ha ehhez szülõje vagy
törvényes képviselõje hozzájárulna.

Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólalta-
tása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelni kell arra, hogy a
bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncse-
lekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét
megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai
vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következ-
ményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.

A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási feleke-
zetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyaté-
kosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megneve-
zésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az
érintettekre nézve sértõ.

A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével –
nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A
mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor le-

het közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a
nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatko-
zó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban ha-
tározza meg.

A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak
mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szerelõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és
a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a sze-
replõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsor-
számban más szereplõk által mondottakat. A felelõs tiszt-
séget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt
tájékoztatási kötelezettségére figyelmeztetheti.

Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetekben sem
szabad használni.

Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést
vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt külö-
nösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.

Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a
telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem
megnyilvánult álláspontokat.

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

A titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok vé-
delmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.

A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés
csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni
kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó
hírnevét és becsületét ne sértse.

Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat
mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölé-
sével és az adatok manipulálása nélkül szabad.

Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell
jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni,
hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjá-
nak megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne
sérüljenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei

A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági
engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmagasabb
mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben
élõ lakosság számára.

Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket
a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A nézõ-
tõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató
mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt
audiotechnikai színvonalon kell sugározni.
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A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormány-
zattal a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és sok-
színûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötele-
zettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvá-
nosság fórumainak megteremtéséhez.

A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot
tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsor-
szolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszer-
kezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismertetõk-
kel és mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.

A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a

mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell, és törekednie kell
arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.

A PLUS29 TV részletes mûsorstruktúrája ezen Sza-
bályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét ké-
pezi.

Budapest, 2008. 05. 18.

Az Infonext Kft. közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy az 1162/2008. (VI. 25.) számú határo-
zatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az Infonext
Kft. (8330 Sümeg, Simon István u. 3/1.) mûsorszolgálta-
tót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöl-
jük.

Az Infonext Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata
a Next TV mûsorszolgáltatásra

1. Alapelvek

1.1. Az Infonext Kft. (székhelye: 8330 Sümeg, Simon
István utca 3/1., cgj: 19-09-510120) az Országos Rádió és
Televízió Testülethez történt 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 Next TV a közmûsor-szolgáltatás
törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a
jelen szabályzatban rendelkezik.

1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Next
TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevé-
kenységre) irányuló, bármely, a Next TV-vel jogviszony-

ban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A sza-
bályzat a foglalkoztatási jogviszony, így különösen: a je-
len mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári Tör-
vénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási jog-
viszony – 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 Next TV mûsorszolgáltatása során különösen fi-
gyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5. §)
alatt felsoroltak maradéktalan teljesülésére.

2.3. A Next TV sugárzása során közszolgálati mûsor-
számokat a fõmûsoridõben legalább 60 percben szolgál-

tat.

2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés ki-
vételével – a Next TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiis-
mereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a
Next TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, val-
lási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok köz-
lését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot
nem közöl. A Next TV híreket közlõ és idõszerû politikai
tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ
és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelen-
hetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Next TV
burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem
közöl.

2.5. A Next TV választási idõszakban az országgyûlési
képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbsé-
gi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítá-
si önkormányzatok választásáról szóló törvények szabá-
lyai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgálta-
tásban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizá-
rólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.

2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági
felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje,
továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a
Next TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem
befolyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy – az idõpont kivé-
telével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Next TV a
közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai
hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

2.7. A Next TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert,
lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást
és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot.
A Next TV mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékeny-
sége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalma-
zója.
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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 Next TV e jellegének a köz-
zétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezés-
sel, továbbá egy mûsorszámoktól optikai vagy felismerhe-
tõen, elkülönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jó-
tékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyér-
telmûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja
szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a Next TV el-
lenszolgáltatást nem kér. A közérdekû közlemény idõtar-
tama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás nem
vonatkozik az Rttv. 137. § szerinti közérdekû közle-
ményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a Next
TV.

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 Next TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével –
olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám támogatójá-
nak védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjele-
nik. A politikai mûsorszám nem támogatható. A kizárólag
áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsor-
szolgáltatásra e pont – az elõzõ mondatban foglaltak kivé-
telével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszá-
mot párt, politikai mozgalom, valamint az a vállalkozás,
amely – fõtevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem
reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forga-
lomban értékesít, illetõleg ilyen termékkel kapcsolatos
szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a
gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekin-
tetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez
kötött támogatásra. A támogató megnevezésében (feltün-
tetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem
szerepelhet.

2.11. A Next TV különösen köteles a nemzet, a nemzeti,
az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alap-
vetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemze-
tek méltóságát. A Next TV rendszeresen, átfogóan, elfogu-
latlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdés-
re számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkör-
zetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl,
összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl
alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket

is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az
Rttv. 137. §-ában nem említett közérdekû közlemények
nyilvánosságra hozataláról. A Next TV biztosítja a mûsor-
számok és a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspon-
toknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatos-
ságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél
több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.

A Next TV különös figyelmet fordít az egyetemes és a
nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturá-
lis sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és
erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gaz-
dagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi,
továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák érté-
keinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki álla-
potuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan
hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk
elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat
ismertetõ, mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására,
az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági,
kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.

2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számí-
tott – mûsorában sem haladhatja meg a hat percet.

A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám
idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõ-
tartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a
mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is be-
leszámít. Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszá-
mokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A
sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben termé-
szetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a
szünetekben közzétehetõ.

Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgála-
ti mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató mûsorszá-
mát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkohol-
tartalmú ital elõállítója és forgalmazója. A közszolgálati
mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban rend-
szeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak a munka-
végzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem
képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgál-
tatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. Az erõ-
szak öncélú alkalmazását követendõ magatartási minta-
ként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot tilos közzétenni.

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.

A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak
munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független –
sem képben, sem hangban nem jelenthetnek meg mûsor-
szolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
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Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan áb-
rázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való füg-
getlenség elvei és biztosítékai

3.1. A Next TV ezen szabályzat szerint közmûsor-szol-
gáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmak-
tól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság-
ra 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, kiegyen-
súlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ
álláspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni
arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mû-
sorszolgáltató nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak
és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másod-
percben) 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 mozgal-
mak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szer-
kesztett formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgal-
mak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgár-
mesterek és alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot
és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûz-
hetnek.

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, idõtartamára, továbbá a szerkesz-
tés 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
pedig 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
ismertetheti.
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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 határo-
zata elõírja.

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.

5.4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelv-
védõ bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi el-
ismertségre szert tett három személy felkérésével, akik fél-
évente értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát.
Az értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell.
A bizottság tagjai feladatuk ellátásért a mûsorszolgáltató
részérõl díjazásban nem részesíthetõek, véleményük
függetlenségének biztosítása érdekében.

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
kialakult 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 hagyo-
mányosan 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 kö-
zérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tu-
dományos kérdésben igénybe kell venni szakértõ szemé-
lyek 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 ajánlható.

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-
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rán az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultá-
ciós lehetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé.

7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai 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 Next
TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el
hangban megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felve-
zetéssel:

– 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-
májában hangzik el. A szignál minden esetben külön
konferálással pótolható.

8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás
közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ
szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági 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 válasz-
tása, 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 10, 14 és
18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban
és -újságokban is utalni kell.

8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt
közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen
kell megnevezni, a megnevezés nem járhat együtt a
támogató reklámjával.

8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat 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 köz-
vetít.

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 beszél-
hetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenysé-
gük kihasználásával egy adott termék megvételére vagy
szolgáltatás igénybevételére.

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztat-
hatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábe-
széljenek arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak,
vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartal-
mazhatnak 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 in-
dokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes
helyzetekben.

– 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.
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10. Reklámtevékenység, támogatás

10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával,
nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlan-
ságát.

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.

10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég,
vállalat vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kez-
dõbetûit vagy goodwilljét.

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 Next TV fõszerkesztõje
meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsor-
idõket 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. Méltánylást érdem-
lõ 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 tör-
ténhet.

11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvé-
teltõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell
tenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbizton-
ságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolha-
tó 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.
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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
illetékes 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 részt vevõk álláspontját, illetve sze-
mélyes megjelenést. A mûsorvezetõ nem tehet megjegy-
zést a mûsorban részt vevõk társadalmi helyzetére, testi
adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat
olyan kifejezéseket vagy teremthet olyan helyzetet,
amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy
egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.

12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsor-
készítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûz-
het. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ
jogokat élveznek.

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 mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és
a politikai mûsorokban szereplõ 13/1. pont szerinti mun-
katárs politikai párt vagy mozgalom nevében közsze-
replést nem vállalhat.

13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szer-
kesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység
nem veszélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vo-
natkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a te-
vékenységre írásban engedélyt adhat, amelyben szabá-
lyozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes felté-
teleket.

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 szer-
vezetekre 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.
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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 titok körét 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
fensõbbségének 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 Next TV közmûsor-szolgáltató feladata az,
hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és ki-
egyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világ-
ban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyete-
mes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosít-
son esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvá-
nulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális
igényeit és érdeklõdését.

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
állapította. 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-
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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. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok
védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába
esõ kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagad-
hatja.

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 audiotechnikai színvonalon kell sugározni.

15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkor-
mányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága
és sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt
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 mûsorismer-
tetõkkel és mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.

15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenn-
tartja.

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

15.7. A Next TV részletes mûsorstruktúrája ezen sza-
bályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét
képezi.

16. Hatályba léptetõ rendelkezések

A Next TV jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2008.
április 30. napjától hatályos.
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Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

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

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 hiányában
– 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.

Tapolca Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Wass Albert Könyvtár
és Múzeum
8300 Tapolca,
Batsányi J. u. 1.
intézményvezetõ

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi k., be., má.
és legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. dec. 31-ig
szól.
Ill: alap + 225% vp.
Pbhi: 2008. okt. 30.
Csatolandó: sz. ön., om., b., vpr.,
sz. helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelés,
nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik.
A pályázatot írásban és digitális
adathordozón kell benyújtani.
Pc: Tapolca város polgármestere
8300 Tapolca, Hõsök tere 15.
Pehi: 2008. dec. 31.
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Baranya Megyei
Múzeumok
Igazgatósága

Gazdasági vezetõ Szfv. vagy ff. v.
és mérlegképes
könyvelõi k. vagy ezzel
egyenértékû v.
Elõny: 5 év
költségvetési
intézménynél szerzett
vgy. és szgy.,
közgazdasági
egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: om., részletes sz.
ön., b., v. és szgy. igazolása.
Pc: Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága
7621 Pécs, Káptalan u. 5.
f: dr. Fabényi Júlia
megyei múzeumigazgató
Tel.: (72) 514-040

Kiskunhalas Város
Képviselõ-testülete

Martonos Pál
Városi Könyvtár
6400 Kiskunhalas,
Szövetség tér 11.
igazgató

Szfv., legalább 5 év
szgy.
Elõny: közmûvelõdési
ff. v., vagy.,
idegennyelv-ismeret.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 2013. szept. 30-ig
szól.
Ill: alap + 225% vp.
Pc: Kiskunhalas Polgármesteri
Hivatal jegyzõje
6400 Kiskunhalas, Hõsök tere 1.
Tel.: (77) 523-100

Tószeg Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Községi Közkönyvtár
igazgató

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

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatokat lezárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Tószeg Község
Önkormányzata
dr. Gyuricza Miklós
polgármester
5091 Tószeg, Rákóczi út 37.
Csatolandó: sz. ön., vpr., om., b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul, hogy pályázati
anyagát a jogszabályban
meghatározott bizottságok
megismerhetik.

Csorna Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Könyvtáros vagy
mûvelõdésszervezõ
(népmûvelõ) munkakör,
az intézmény
vezetésére vonatkozó
magasabb vezetõi
megbízással:
Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár
9300 Csorna,
Szent István tér 36.
mûvelõdésszervezõ
munkakör esetén.
Városi Mûvelõdési
Könyvtár,
Martincsevics Károly
Városi Könyvtár

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

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2013. okt. 31-ig,
5 évre szól.
Pc: Csorna Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete címére
ajánlott küldeményként.
9300 Csorna,
Szent István tér 22.
A borítékon kérjük feltüntetni
a munkakör megnevezését:
könyvtáros vagy
mûvelõdésszervezõ (népmûvelõ)
munkakör, az intézmény
vezetésére vonatkozó magasabb
vezetõi megbízással.
Csatolandó: om., b., vpr.,
helyzetelemzésre épülõ
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9300 Csorna,
Soproni út 57.
könyvtáros munkakör
esetén.

fejlesztési elképzelések,
részletes sz. ön., nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
eljárásban részt vevõk
a pályázati anyagát
megismerhetik, nyilatkozat
a pályázat elbírálására
vonatkozó képviselõ-testületi
ülés nyilvános tárgyalásához,
nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.
f: dr. Turi György polgármester
Tel.: (96) 590-112

Vasvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Dr. Bendefy László
Városi Könyvtár
intézményvezetõ

Má., be., szfv.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2009. márc. 1.
A megbízás 5 évre,
2014. febr. 28-ig szól.
Pc: Vasvár város polgármestere
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Tel.: (94) 370-115, (94) 572-012
Csatolandó: sz. ön., eddigi
munkahelyek és munkakörök
felsorolása, om., vpr., b.

Balatonalmádi Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.

Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár
Balatonalmádi igazgató

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv. vagy
fõiskolai szakirányú v.,
továbbá az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ,
legalább 5 év szgy.

A megbízás 3 évre szól.
Pc: Balatonalmádi város
polgármestere
8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.
Tel.: (88) 542-411
Csatolandó: sz. ön., vpr., helyi
helyzetelemzésre épülõ sz. pr.,
fejlesztési elképzelések, b., om.

Püspökladány Város
Önkormányzata
4150 Püspökladány,
Bocskai u. 2.

Városi Könyvtár
4150 Püspökladány,
Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 2/2.
igazgató

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv. vagy
fõiskolai
könyvtárosi k.,
legalább 5 év szgy.,
fõiskolai könyvtárosi v.
esetén 10 év szgy.,
kiemelkedõ sz. vagy
szakirányú tt.
Elõny: legalább 5 év
vgy.

ÁEI: 2008. nov. 2.
A megbízás 5 évre,
2013. okt. 31-ig szól.
Pc: Arnóth Sándor polgármester
4150 Püspökladány,
Bocskai u. 2.
Tel.: (54) 451-510
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
vpr., fejlesztési elgondolások,
om., b., szgy-t, vgy-t bizonyító
munkáltatói igazolás,
nyilatkozat, melyben hozzájárul,
hogy pályázati anyagát
az elbírálásban részt vevõkön
kívül más is megismerheti.
Ill: alap + 225% vp.
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Kunhegyes Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Kunhegyes Város
Könyvtár
és Közmûvelõdési
Intézmény
igazgató
5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 7.

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv. vagy
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési k.
és legalább 5 év szgy.,
továbbá kiemelkedõ sz.
vagy tt., be.
Elõny: szakirányú vgy.

2009. jan. 1-jétõl
2013. dec. 31-ig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
A megbízás 2009. jan. 1-jétõl
2013. dec. 31-ig tart.
Ill: alap + 225% vp.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
vagy. igazolás, részletes vpr.,
om., b., nyilatkozat arról, hogy
a pályázatot az arra jogosult
testületek nyilvános vagy
zárt ülésen tárgyalják.
Pc: Kunhegyes város
polgármestere
5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni:
„KVÖ/4452/1/2008. – Városi
Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézmény igazgató”.
f: Polgármesteri Hivatal oktatási,
közmûvelõdési és egészségügyi
osztályvezetõje személyesen
vagy telefonon: (59) 530-500.

Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár
igazgató

9023 Gyõr,
Herman O. u. 22.
igazgatóhelyettes

Szfv., legalább
5 év szgy.,
kiemelkedõ sz.
tevékenység, be.

ÁEI: 2008. okt. 13-tól
2013. okt. 12-ig.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pc: postai úton vagy
személyesen
Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár,
dr. Horváth Sándor Domonkos
könyvtárigazgató
9023 Gyõr, Herman O. u. 22.
Csatolandó: om., b., vpr., szgy.
igazolása, sz. ön.
f: dr. Horváth Sándor Domonkos
könyvtárigazgató
Tel.: (96) 516-670
Pehi: a Pbhi-t követõ 15 napon
belül.

Nyíracsád Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Nyíracsádi „Ligetalja”
Közmûvelõdési
és Turisztikai Központ
intézményvezetõ

Szfv. (közmûvelõdési
vagy könyvtári),
legalább 5 év szgy.
Elõny: vgy. uniós
nyelvismeret, valamint
idegenforgalmi v.

Pehi: 2008. szept. 30.
Pc: dr. Katona Gyula
polgármester
4262 Nyíracsád, Petõfi tér 8.
Zárt borítékban, két példányban
kell benyújtani.
Csatolandó: ön., b., om., vpr.
Tel.: (52) 206-023
E-mail: acsadgut@t-online.hu.
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Jászfényszaru Város
Önkormányzata
5126 Jászfényszaru,
Szabadság tér 1.

Petõfi Mûvelõdési Ház
5126 Jászfényszaru,
Fürst S. út 1.
mûvelõdési ház
igazgató

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

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 4 évre szól.
Ill: alap + vp. + cafeteria.
Szl. megoldható.
Pc: Gyõriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
5126 Jászfényszaru,
Szabadság tér 1.

Csurgó Város
Önkormányzata

Városi Könyvtár
8840 Csurgó,
Baksay u. 6.
magasabb vezetõ

Be., könyvtár szakos
egyetemi v.,
kiemelkedõ
sz. tevékenység,
legalább 5 év
könyvtári szgy.
Elõny: szakirányú vgy.,
számítástechnikai
ismeret

ÁEI: 2008. szept. 15.
A megbízás 2013. aug. 14-ig
szól, 3 hónap próbaidõ
kikötésével.
Pc: Szászfalvi László,
Csurgó város polgármestere
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
3 példányban kell benyújtani.
Csatolandó: b., om., részletes sz.
ön., tt. bemutatása, sz. vpr.,
fejlesztési elképzelések,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázat elbírálásában részt
vevõk a pályázat tartalmát
megismerhetik, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
hozzájárul-e a nyilvános testületi
ülés tárgyalásához, nyilatkozat
az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.
f: dr. Kovács Tamásné jegyzõ
Tel.: (82) 471-388

Dabas Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Kossuth Mûvelõdési
Központ
2370 Dabas,
Szent István út 58.
intézményvezetõ

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv.,
legalább 3 év szgy.,
továbbá be.
Elõny: 5 év szgy.,
kiemelkedõ tt.

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2013. okt. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pc: Dabas Város
Önkormányzata
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: (29) 561-216
Csatolandó: b., om., részletes sz.
ön., sz. vpr., nyilatkozat
a pályázati anyag kezelésérõl.
A sz. vpr-t köteles megküldeni
az oktatas@dabas.hu címre is.
f: dr. Kozák Beatrix,
Tel.: (29) 561-260

Szõdliget Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Szõdliget Közösségi
Ház és Könyvtár
vezetõ

Má., szfv.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: vgy.

A megbízás 2008. okt. 1-jétõl
2013. szept. 30-ig szól.
Szl: nincs.
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Pc: Szõdliget község
polgármestere
2133 Szõdliget,
Szent István u. 34–36.
Tel.: (27) 590-236

Ceglédbercel Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 61.

Dózsa György
Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 96.
igazgató

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 5 évre,
2013. dec. 31-ig szól.
Szl: nincs.
Pc: Török József
polgármesternek címezve,
zárt borítékban, két példányban
kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni:
pályázat a Dózsa György
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatói állására.
Polgármesteri Hivatal,
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Csatolandó: sz. ön., vpr.
fejlesztési elképzelések, om., b.,
nyilatkozat arról, hogy pályázati
anyagát az illetékes bizottságok
megismerhetik.
f: Török József polgármester
Tel.: (53) 578-000

Veszprém Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyûlése

Városi
Mûvelõdési Központ
8200 Veszprém,
Dózsa Gy. u. 2.
igazgató

Má., be., szev. vagy
nem szev. és ff. mszv.,
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési v.,
legalább 5 év szgy.,
kiemelkedõ sz. vagy tt.
Elõny: nyelvvizsgával
igazolt idegen nyelv
ismerete.

ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás 2013. nov. 30-ig
szól.
Pc: Veszprém Megyei Jogú
Város polgármestere
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., vpr., fejlesztési
elképzelések, b.
Pbhi: 2008. szept. 30.
f: Polgármesteri Hivatal
Kabinetirodáján
személyesen vagy telefonon:
(88) 549-378, 549-194.

Vas Megye
Önkormányzatának
Közgyûlése

Vas Megyei Levéltár
igazgató

Szev., 5 év szgy.,
kiemelkedõ tt., má., be.,
egy idegen nyelv
középfokú ismerete.

ÁEI: 2008. dec. 19.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., tt. bemutatása, publikációs
jegyzék, sz. vpr., b.
Pbhi: a „Közigállás” honlapon
történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Ajánlott postai küldeményként.
Pc: Vas Megyei Önkormányzat
Közgyûlés elnöke
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9700 Szombathely,
Berzsenyi tér 1.
Pehi: a Pbhi-t követõ megyei
közgyûlés.
f: Vas Megyei Önkormányzati
Hivatal Mûvelõdési
és Sport Titkársága
9700 Szombathely,
Berzsenyi tér 1.
Tel.: (94) 515-750, 515-752
E-mail:
muv.sport.titk@vasmegye.hu.

Szombathely
Megyei Jogú Város
Közgyûlésével közösen
fenntartott
Savaria Szimfonikus
Zenekar
(menedzser) igazgató

Szv., legalább 5 év
szgy., be.
Elõny: mûvészeti
területen szerzett vgy.,
menedzseri gyakorlat,
egy nyugati nyelv
ismerete.

A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., sz. mûvészeti munkájának
bemutatása, vpr., b.
Pbhi: „Közigállás” honlapon
történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Ajánlott postai küldeményként.
Pc: Vas Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének elnöke
9700 Szombathely,
Berzsenyi tér 1.
A pályázat elbírálása a Pbhi-t
követõen Szombathely Megyei
Jogú Város Közgyûlése
egyetértõ döntésével történik.
f: Vas Megyei Önkormányzati
Hivatal Mûvelõdési
és Sport Titkársága
9700 Szombathely,
Berzsenyi tér 1.
Tel.: (94) 515-750
Fax: (94) 515-758
E-mail:
muv.sport.titk@vasmegye.hu.

916 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 15. szám



A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
kulturális intézmény vezetõi és más közalkalmazotti állásra

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

1. 2. 3. 4.

Csongrád Megyei
Közgyûlés

Csongrád Megyei
Levéltár
6720 Szeged, Dóm tér
1-3.
igazgató

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

Ill: alap + p., vp.
A vezetõi megbízás 2008. októ-
ber 1-jétõl, 2013. szeptember
30-ig, 5 évre szól.
Pc: Csongrád Megyei Közgyûlés
elnöke
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Csatolandó: sz. ön., om., b., sz.
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléseket tartalmazó
vpr., tudományos publikációk
jegyzéke
Tel: (62) 566-010

Pályázati felhívás oktatási-kulturális szakdiplomata álláshely betöltésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot hirdet a Magyar
Köztársaság Madridi Nagykövetségén és a Magyar Köztársaság Abu-Dhabi Nagykövetségén létesítendõ oktatá-
si-kulturális regionális szakdiplomata álláshely – elõreláthatólag 4 éves idõtartamú – betöltésére.

Az oktatási-kulturális szakdiplomata a külszolgálatát a Külügyminisztérium állományában, az állomáshelyen a nagykö-
vet általános diplomáciai irányításával, diplomata munkakörben teljesíti. Szakmai irányítását az OKM látja el, feladatai
alaputasításban kerülnek meghatározásra.

Az oktatási-kulturális szakdiplomata feladatai:

– a fogadó ország és az ibér-amerikai spanyol nyelvterület (a továbbiakban: Térség) és a Perzsa öböl emírségei (a to-
vábbiakban: Régió) oktatási, tudományos és kulturális piacának feltérképezése,

– aktív részvétel a 2011. évi EU soros elnökség idõszakához kapcsolódó oktatási, tudományos és kulturális akciók
megvalósítási terveinek elkészítésében, végrehajtásában,

– a fogadó ország, valamint a Térség madridi székhelyû és a Régió abu-dhabi székhelyû nemzetközi hivatalos szer-
veivel való kapcsolattartás,

– a fogadó országban és a Térségben, illetve a Régióban élõ magyar közösségekkel történõ kapcsolattartás,
– intézményközi kapcsolatok építésének, közös projektek megvalósításának elõsegítése, kezdeményezése,
– magyar kulturális produkciók a fogadó országban és Térségben, illetve a Régióban történõ bemutatásának szerve-

zésében való közremûködés,
– hungarológiai kapcsolataink elõsegítése a fogadó országban és a Térségben, illetve a Régióban,
– a fogadó ország és Térség, illetve a Régió kulturális értékeinek Magyarországra történõ közvetítésében való részvé-

tel,
– a fogadó országban és a Térségben, illetve a Régióban megrendezésre kerülõ oktatási és kulturális vásárokon, fesz-

tiválokon, nemzetközi, illetve regionális konferenciákon, tudományos szimpóziumokon való magyar megjelenésre
történõ javaslattétel, a magyar megjelenés koordinálása,

– magyarországi felsõoktatási intézményekbe történõ térítéses hallgatók toborzásában információ-közvetítõi felada-
tok ellátása,

– a fogadó országban ösztöndíjjal tanulmányokat folytató magyar állampolgárokkal való kapcsolattartás,
– oktatói és hallgatói csereprogramok elõkészítésében való közremûködés,
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– a fogadó országba érkezõ magyar, és a fogadó országból Magyarországra érkezõ hivatalos, állami oktatási, tudomá-
nyos és kulturális delegációk útjaival kapcsolatos feladatok ellátása,

– vonatkozó nemzetközi megállapodások és munkatervek elõkészítésében való részvétel,
– a 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezõ feladatok.

Alkalmazási feltételek:

– a 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 16. §-ában meghatározott alkalmazási feltételek,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja szerinti képesítési elõírásoknak megfelelõ felsõ-

fokú képzettség,
– magyar állampolgárság,
– a fogadó ország és a Régió oktatási rendszereinek, kultúrájának mélyreható ismerete, külpolitikai felkészültség, jó

tárgyaló és kiemelkedõ kommunikációs készség,
– „B” típusú jogosítvány és gépjármûvezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– „C” típusú felsõfokú állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékûvé nyilvánított – angol nyelvvizsga és arab

nyelvismeret, az abu-dhabi álláshelyre,
– spanyol nyelvvizsga a madridi álláshelyre,
– pszichikai és fizikai alkalmasság,
– a külügyi szakmai alapvizsga legalább „megfelelt” minõsítéssel történõ letétele.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent:

– az oktatás, illetve a kulturális tevékenység területén korábban szerzett ismeret és gyakorlat,
– nemzetközi oktatási és kulturális együttmûködésben szerzett tapasztalat,
– a fogadó országgal, illetve az ibér-amerikai spanyol nyelvterület országaival, illetve az Öböl-térség országaival

folytatott oktatási-kulturális tevékenységben szerzett tapasztalat,
– az oktatási és kulturális szakigazgatás területén szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte,
– diplomáciai, szakdiplomáciai tanulmányok, publikációk,
– további nyelvek ismerete.

A beküldött pályázati anyagnak 3 példányban tartalmaznia kell:

– magyar nyelvû európai formátumú fényképes önéletrajzot, (http://eurpass.cedefop.europa.eu./instruments
/cv/step0.do)

– a végzettséget tanúsító, nyelvek ismeretét igazoló okiratok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– gépjármûvezetõi engedély másolatát,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény, valamint a 104/2003.

(VII. 18.) Korm. rendelet vonatkozó elõírásait megismerte,
– 5 oldalnál nem hosszabb terjedelemben szakmai tevékenységére vonatkozó stratégiai tervét, amely figyelembe ve-

szi az adott nyelvterületi térséggel fenntartott kulturális és oktatási kapcsolataink jellegzetességeit.

A külszolgálat várható kezdõ idõpontja:
Madrid: 2008. november 1.
Abu-Dhabi: 2009. január 1.

A szakdiplomata személyére az oktatási és kulturális miniszter tesz javaslatot a külügyminiszternek a pályázatok elbírá-
lását követõen. A külügyminiszter egyetértése esetén az OKM a kiválasztott személyt – a külügyi-diplomáciai felkészü-
lés és a külszolgálat idejére – a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerinti határozott idõre a Külügyminisztérium
állományába áthelyezi. Mivel a munkakör fontos és bizalmas, a külszolgálat megkezdésére csak a nemzetbiztonsági el-
lenõrzés lefolytatását követõen, a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet ren-
delkezései szerinti szakdiplomata státuszban kerül sor. A munkakör ellátója vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, java-
dalmazása a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerinti.
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A pályázatot „Oktatási-kulturális szakdiplomata pályázat, Madrid”, illetve „Oktatási-kulturális szakdiplomata
pályázat, Abu-Dhabi” megjelöléssel, zárt borítékban, a kiírásnak megfelelõen az OKM Közszolgálati Fõosztályára
(1055 Budapest, V. Szalay u. 10–14.) kell benyújtani a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ honlapján történt megjelenéstõl számított 30 napon belül.

További felvilágosítás az OKM Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztályán kérhetõ személyesen, vagy a
473-7511 telefonszámon.
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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.
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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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