
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter
24/2008. (VIII. 8.) OKM

rendelete
egyes filmszakmai tárgyú rendeletek módosításáról

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) be-
kezdés a)–b) pontjaiban és (2) bekezdésének a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az 1. § tekintetében a pénz-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben
– az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva – a követke-
zõket rendelem el:

1. §

(1) A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, mûkö-
désének és eljárásának részletes szabályairól szóló
12/2008. (III. 29.) OKM–PM együttes rendelet (a továb-
biakban: R. 1.) a 4. §-t követõen a következõ alcímmel és
4/A. §-sal egészül ki:

„Kulturális követelményrendszer

4/A. § (1) A hatóság a Tv. 12/A. § (1) bekezdése alapján
a filmelõállító kérelmére állapítja meg a filmgyártási célú

állami támogatások igénybevehetõségére vonatkozó jogo-
sultságot.

(2) A hatóság a Tv. 12/A. § (2) bekezdése alapján a film-
terjesztõ kérelmére állapítja meg a filmterjesztési célú ál-
lami támogatások igénybevehetõségére vonatkozó jogo-
sultságot.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kérelmek a 4. §-ban,
illetve a 9–10. §-okban meghatározott kérelmekkel együtt
is benyújthatóak. Ebben az esetben a hatóság a kérelmeket
egy eljárás keretében bírálja el.

(4) A kérelemhez mellékelni kell
a) a filmalkotás teljes magyar nyelvû forgatókönyvét

vagy
b) a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas VHS vagy

DVD példányát, és
a filmelõállító vagy filmterjesztõ nyilatkozatát a Tv.
12/B. §-ában meghatározott kulturális követelmények tel-
jesítésérõl az ott foglalt táblázat alapján.

(5) A filmterjesztési célú állami támogatások igénybe-
vehetõségére vonatkozó jogosultság megállapítására nem
kell kérelmet elõterjeszteni, és az eljárás mellõzendõ, ha a
filmalkotás korábban már teljesítette a filmgyártási célú
állami támogatások igénybevehetõségére vonatkozó kul-
turális követelményeket.

(6) A Tv. 12/B. §-ában rögzített kulturális követelmény-
rendszer m) és n) pontjai kapcsán

a) 1 pont adható, ha

LII. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. SZEPTEMBER 5.

TARTALOM

oldal oldal
JOGSZABÁLYOK
24/2008. (VIII. 8.) OKM r. egyes filmszakmai tárgyú ren-
deletek módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937
25/2008. (VIII. 8.) OKM r. a nem filmgyártási célú mozgókép-
szakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól . . 939

KÖZLEMÉNYEK
Az ORTT közleménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943

Közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl . . . . . . . 953

A közmûvelõdési társadalmi szervezetek 2008. évi mûkö-
dési támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960

Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és más
közalkalmazotti állásaira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások . . . . 963



aa) a magyarországi forgatás – napokban számolt mér-
téke – nem éri el a filmalkotás teljes forgatásának 25%-át;

ab) a filmgyártás-elõkészítés vagy az utómunka költsé-
gei nem érik el a teljes filmgyártás-elõkészítési vagy utó-
munkaköltségek 25%-át;

b) 2 pont adható, ha
ba) a magyarországi forgatás – napokban számolt mér-

téke – nem éri el a filmalkotás teljes forgatásának 50%-át;
bb) a filmgyártás-elõkészítés vagy az utómunka költsé-

gei nem érik el a teljes filmgyártás-elõkészítési vagy utó-
munkaköltségek 50%-át;

c) 3 pont adható, ha az a) és b) pontokban említett érté-
kek elérik vagy meghaladják az 50%-os értékeket.”

(2) Az R. 1. 13. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„13. § (1) A közvetlen filmgyártási költségek között az a
filmgyártási és filmgyártás-elõkészítési költség ismerhetõ
el, amely a 6. §-ban meghatározott nyilvántartásba vételi
kérelem benyújtását követõen – a magyarországi gyártás-
sal összefüggésben belföldön vagy külföldön – keletke-
zett, és megfelel a (2)–(9) bekezdésekben meghatározott
további feltételeknek.

(2) A hatóság a gyártási ütemezés adott szakaszára esõ
összegként csak azon költségeket veszi figyelembe, ame-
lyek a kérelemben feltüntetett idõszak kezdõ és zárónapja
közötti teljesítéshez kapcsolódnak.

(3) Csak az a költség ismerhetõ el közvetlen filmgyár-
tási költségként, amelynek teljesítését igazoló okirat a
végleges gyártási tervnek megfelelõ gyártási idõszakban,
illetve a gyártási tervben szereplõ befejezési idõpontot
követõ három hónapon belül keletkezik.

(4) Nem számolható el az a költség, amelynek tekinteté-
ben az adott jogviszony jogosultja és kötelezettje ugyanaz
a szerv vagy személy.

(5) A közvetlen filmgyártási költségek között a filmal-
kotás alapjául szolgáló mû megfilmesítéshez kapcsolódó
szerzõi és szomszédos jogi jogdíj azon összege számol-
ható el, amely nem haladja meg a filmalkotás közvetlen
filmgyártási költségeinek 4%-át.

(6) A produceri díjak elszámolt összege nem haladhatja
meg a közvetlen filmgyártási költségek 4%-át.

(7) A reklám- és propagandaköltségek közül kizárólag a
gyártáshoz kapcsolódó azon reklámköltségek számolha-
tók el, amelyek nem haladhatják meg a közvetlen film-
gyártási költségként elszámolt összeg 2%-át, de legfeljebb
az 5 millió forintot. Nem tekintendõ gyártáshoz kapcso-
lódó reklámköltségnek a film reklámozását szolgáló bár-
milyen reklámfelület-vásárlás, különösen az írott sajtóban,
köztéri helyeken vagy jármûveken elhelyezett, továbbá
rádióban vagy televízióban megjelentetett hirdetés.

(8) A filmgyártáshoz kapcsolódó utazási költségek
akkor számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként,
ha legalább az utazás kiinduló állomása vagy célállomása
Magyarországon van.

(9) Valamely rendezvényrõl készített filmalkotás esetén
csak a filmgyártáshoz közvetlenül kapcsolódó olyan költ-
ségek számolhatók el, amelyek nem a rendezvény létreho-
zásához kapcsolódnak. Ha a rendezvény létrehozásához és
a filmgyártáshoz kapcsolódó költségek nem különíthetõek
el egyértelmûen, akkor azok nem számolhatók el közvet-
len filmgyártási költségként.”

(3) Az R. 1. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A közvetlen magyar filmgyártási költségek

között az a közvetlen filmgyártási költségnek minõsülõ
filmgyártási és filmgyártás-elõkészítési költség ismerhetõ
el, amelyet a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Számtv.) 160. § (3) bekezdés a)–b) pont-
jában megnevezett számlákon számolnak el, és amely

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény, az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. törvény, a Tao. tv. vagy az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. tör-
vény szerinti adókötelezettség alá esõ, illetve a költségve-
tési szervnél bevételt eredményezõ kötelezettség teljesíté-
sével, valamint a filmgyártással kapcsolatban teljesített
személyi jellegû kifizetések után fizetendõ járulékkötele-
zettség teljesítésével összefüggésben keletkezett, és

b) megfelel a 13. § (2)–(9) bekezdésében foglalt felté-
teleknek.

(2) Tárgyi eszköz beszerzése esetén csak a filmgyártás-
hoz közvetlenül beszerzett eszköznek a Számtv. 52. §-a
szerinti értékcsökkenése számolható el, legfeljebb a film-
gyártás megkezdésétõl a gyártás befejezéséig tartó idõ-
szakra. Ha az eszközt egyszerre több filmgyártáshoz is
használják, úgy az elszámolható költségeket a gyártások
között a filmgyártó vállalkozás számviteli politikájában
rögzített megosztás szerint arányosan fel kell osztani.

(3) A Számtv. 3. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatáro-
zott közvetített szolgáltatást tartalmazó költségekbõl a
szállító által külföldrõl igénybe vett szolgáltatás értéke
nem számolható el közvetlen magyar filmgyártási költség-
ként. A külföldrõl igénybe vett közvetített szolgáltatás ér-
tékérõl a filmgyártó vállalkozásnak nyilatkozni kell. A ha-
tóság indokolt esetben az ellenõrzési jogát a közbensõ
szerzõdõ felek, illetve alvállalkozók ellenõrzésével a szol-
gáltatás tényleges teljesítõjével szemben is érvényesít-
heti.”

2. §

(1) Az „art” mozik minõsítésének és a filmalkotások
korhatár szerinti megjelölésének feltételeirõl szóló
46/2007. (XII. 29.) OKM rendelet (a továbbiakban: R. 2.)
1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A hatóság a mozi üzemeltetõjének kérelmére „art” be-

sorolást ad az alábbi feltételeknek megfelelõ egytermes

mozinak vagy többtermes mozi esetén mozitermeknek:]
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„cb) a Tv. 12/B. §-ában meghatározott követelmény-
rendszernek megfelelõ magyar vagy magyar részvételû
koprodukciós filmalkotást, vagy”
[vetít.]

(2) Az R. 2. az alábbi 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendelet 1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjá-

ban írt kulturális követelményt nem kell alkalmazni a Tv.
29. § (3) bekezdése szerint a mozgóképrõl szóló 2004. évi
II. törvény módosításáról szóló 2008. évi XXXVIII. tör-
vény hatálybalépése elõtt nyilvántartásba vett filmalko-
tások esetén.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Az R. 1. és az R. 2. e rendelettel módosított rendelkezéseit
a 2007. december 31-ét követõen indult, és e rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ mindazon támogatási
ügyben is alkalmazni kell, ahol a döntést azért nem lehetett
meghozni, mert a támogatás az Európai Közösséget létre-
hozó szerzõdés 87. cikke alapján tiltott állami támogatás-
nak minõsült volna.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ügy indulásának
szempontjából közvetlen állami támogatás esetén a pályá-
zati felhívás megjelenésének vagy az egyedi támogatási
kérelem benyújtásának, közvetett állami támogatás esetén
az R. 1. 10. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásának
idõpontja az irányadó.

4. §

Az R. 1. 10. § (2) bekezdésében meghatározott 8 és
60 napos határidõket az e rendelet hatálybalépését követõ
15. naptól kell számítani mindazon esetekben, ahol a tá-
mogatásra jogosultság megállapítására vonatkozó kérel-
met 2008. április 1-je és az e rendelet hatálybalépése kö-
zötti idõszakban nyújtották be a mozgóképszakmai ható-
sághoz.

5. §

Az R. 1. 10. § (2) bekezdés b) pontjában az „a gyártás-
ban részt vevõ magyar vállalkozás 30 napnál nem régebbi
cégkivonatát, illetve” szövegrész és az R. 1. 10. § (2) be-
kezdés c) pontjában az „a magyar filmelõállító 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát,” szövegrész hatályát veszti.

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

Az oktatási és kulturális miniszter
25/2008. (VIII. 8.) OKM

rendelete
a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai

tevékenységek állami támogatásának szabályairól

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) be-
kezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az ok-
tatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. tör-
vény (a továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés a)–b) és
d)–h) pontjaiban foglalt mozgóképszakmai tevékenysé-
geknek (a továbbiakban: nem filmgyártási célú tevékeny-
ség) közvetlen támogatására [Mktv. 2. § 9. pontja] ter-
jed ki.

2. §

A nem filmgyártási célú tevékenység kapcsán elszámol-
ható költségek felsorolását és az e tevékenységek állami
támogatása maximális mértékét a 3. §-ban foglalt kivétel-
lel – az Mktv. és a Nemzeti Kulturális Alapból folyósított
támogatás esetén a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993.
évi XXIII. törvény rendelkezéseire is tekintettel – e rende-
let melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A nem filmgyártási célú támogatások a támogatást
nyújtó döntése szerint csekély összegû támogatásnak mi-
nõsülhetnek, amelyeket kizárólag a Szerzõdés 87. és 88.
cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági ren-
delet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A csekély összegû támogatásnak minõsülõ mozgó-
képszakmai támogatások felsõ határát a közvetlen támo-
gatást nyújtó szervezetek – a támogatási szabályzatukban
rögzítettek szerint – a mellékletben foglalt rendelkezések-
tõl magasabb mértékben is meghatározhatják.

(3) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik a részére az elõzõ
három pénzügyi évben odaítélt csekély összegû támogatá-
sok támogatástartalmáról.

(4) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában – a külön jogszabályban foglaltaknak meg-
felelõen – érvényes értékre kell diszkontálni.
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(5) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaíté-
lésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két
pénzügyi évben odaítélt csekély összegû támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.

(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a
kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támo-
gatási szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támoga-
tásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell
az 1998/2006/EK bizottsági rendeletre, hivatkozva annak
pontos címére és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjá-
ban való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a tá-
mogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követõen indult és e
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ mindazon tá-
mogatási ügyben is alkalmazni kell, ahol a döntést azért
nem lehetett meghozni, mert a támogatás az Európai Kö-

zösséget létrehozó szerzõdés 87. cikke alapján tiltott álla-
mi támogatásnak minõsült volna.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ügy indulásának
szempontjából a pályázati felhívás megjelenésének vagy
az egyedi támogatási kérelem benyújtásának idõpontja az
irányadó.

5. §

Ez a rendelet
a) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támo-

gatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12.
28., 5. o.), valamint

b) a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági
és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságá-
hoz a filmipari és egyéb audiovizuális mûvek bizonyos jo-
gi aspektusairól szóló bizottsági közlemény [2001. 09. 26.,
COM (2001) 534]
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Melléklet a 25/2008. (VIII. 8.) OKM rendelethez

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés a) pontja
szerinti tevékenységek

filmterv fejlesztés

Elszámolható költségek a) opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak

b) forgatókönyv-írói megbízási díjak, honoráriumok

c) kutatási megbízási díjak és kutatással összefüggõ költségek

Támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb 7,5 millió Ft

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti tevékenységek

filmgyártás-elõkészítés

Elszámolható költségek a) opciós díjak és egyéb, a filmtervfejlesztéshez szükséges jogdíjak
b) a filmtervfejlesztéssel összefüggõ megbízási díjak, honoráriumok
c) kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggõ költségek
d) szereplõválogatással összefüggõ díjak és költségek
e) a filmalkotás költségvetési tervének elkészítésével összefüggõ díjak és

költségek
f) a filmalkotás finanszírozásának tervezésével, elõkészítésével és megszer-

zésével összefüggõ díjak és költségek
g) koproducerek, finanszírozók, támogatók keresésével, tárgyalásokkal,

megállapodáskötéssel összefüggõ díjak és költségek
h) gyártási terv elõkészítésével, tervezésével összefüggõ díjak és költségek
i) marketing- és forgalmazási tervezéssel (célpiac és célközönség meghatá-

rozása, együttmûködés magyar, európai és egyéb külföldi forgalmazókkal, be-
mutatkozás fesztiválokon stb.) összefüggõ díjak és költségek

j) kísérleti, referencia- vagy próbafelvételekkel kapcsolatos díjak és költsé-
gek

k) helyszínkereséssel összefüggõ díjak és költségek
l) rendezõi és operatõri koncepció, látványtervek, jelmeztervek elkészítésé-

vel és egyéb kreatív elemek tervezésével összefüggõ díjak és költségek
m) a filmtervfejlesztéssel kapcsolatos mûködési költségek (legfeljebb a tá-

mogatási összeg 8%-áig terjedõen)
n) animációs filmeknél: grafikai kutatással, cselekményvázlat-készítéssel

összefüggõ díjak és költségek
Támogatás maximális mértéke Az elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb 7,5 millió Ft

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés d) pontja
szerinti tevékenységek

1. filmterjesztés – magyar filmek forgalmazása

Elszámolható költségek a) kópiagyártás költségei

b) reklám- és propagandaköltségek

Támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 90%-a, de legfeljebb 10 millió Ft filmenként (kó-
piaszámtól és nézõszámtól függõen)

2. filmterjesztés – magyar részvételû koprodukciós filmek és „art” besorolá-
sú külföldi filmek forgalmazása

Elszámolható költségek a) kópiagyártás költségei

b) reklám- és propagandaköltségek

Támogatás maximális mértéke legfeljebb 2 millió Ft filmenként

3. filmterjesztés – „art” mozik (termek) mûködési támogatása

Elszámolható költségek külön jogszabályban foglalt feltételek teljesítése és nézõszám alapján járó tá -
mogatás
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Támogatás maximális mértéke külön jogszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén termenként
legfeljebb 2 millió Ft, nézõszám alapján Budapesten legfeljebb további
2 millió Ft/terem, vidéken legfeljebb további 4 millió Ft/terem

4. filmterjesztés – magyar és „art” besorolású filmek vetítésének szelektív tá-
mogatása

Elszámolható költségek a) filmkölcsönzési díjak
b) hirdetési költségek
c) filmszállítási költségek

Támogatás maximális mértéke mozinként legfeljebb 1 millió Ft

5. filmterjesztés – filmklubok

Elszámolható költségek a) vetítõterem bérleti díja
b) elõadók díjazása
c) reklám- és propagandaköltségek
d) mûsorismertetõk, kiadványok költsége

Támogatás maximális mértéke a teljes költségvetés 80%-a

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés e) pontja
szerinti tevékenységek

filmkópia felújítás és archiválás

Elszámolható költségek a) digitalizálás költségei
b) kópiagyártás költségei

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés f) pontja
szerinti tevékenységek

mozgóképszakmai kutatás, képzés

Elszámolható költségek a) kutatás: utazási költségek, szállítás költségei, tiszteletdíjak, jogfelhasz-
nálás költségei

b) képzés: terembérlet, oktatók tiszteletdíja
Támogatás maximális mértéke a teljes költségvetés 80%-a

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés g) pontja
szerinti tevékenységek

mozgóképszakmai rendezvényszervezés (részvétel)

Elszámolható költségek a) utazási költségek, szállásköltségek
b) a meghívott mûvészek és a zsûri tiszteletdíja
c) (terem)bérleti díjak
d) reklám- és PR-költségek
e) kiadványok nyomdaköltségei

Támogatás maximális mértéke a teljes költségvetés 80%-a

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés h) pontja
szerinti tevékenységek

mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása

Elszámolható költségek a) nyomdai költségek
b) szerzõi jogdíjak
c) lektorálás, fordítás, reklámköltségek

Támogatás maximális mértéke a teljes költségvetés 80%-a



KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület Közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy az ORTT 1256/2008. (VII.9.) sz. határozata
alapján közmûsorszolgáltatóvá nyilvánította a Bácska TV Bt. vezetékes mûsorszolgáltatót, amelynek a mûsorszolgálta-
tói szabályzatát alább közöljük.

A Bácska TV mûsorszolgáltatási szabályzata

1. Alapelvek
1.1. A Bácska TV Bt. (székhelye: 6500 Baja, Szt. László u. 40.) – a továbbiakban: Bácska TV vagy mûsorszolgáltató –
az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt bejelentés alapján végez televíziós mûsorszolgáltatást.
1.2. A Bácska TV mûsorszolgáltató tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továb-
biakban Rttv., vagy törvény), a bejelentésben foglaltak és a jelen Mûsorszolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: Sza-
bályzat) alapján 2008. augusztus 1. napjától közmûsor-szolgáltatóként kíván mûködni. A Bácska TV a közmûsor-szol-
gáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen Szabályzatban rendelkezik.
1.3. Jelen Szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Bácska TV minden munkavégzésre (tartalomszolgáltató tevékenységé-
re) irányuló, bármely, a Bácska TV-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve. A Szabályzat a foglalkoztatási jogvi-
szony – így különösen: a mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási,
vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen Szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.

2.2. A Bácska TV mûsorideje (képújsággal együtt) naponta 24 óra, amely többnyire közszolgálati mûsorszámokból áll.
A mûsorfolyamon belül a közszolgálati mûsorszámok – így különösen pl. a helyi és a kistérségi kötõdésû hírek, kulturá-
lis események, közérdekû információk, képújságban a kistérség önkormányzatai által küldött felhívások, tájékoztatók
stb. – a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki.

2.3. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Bácska TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismere-
ti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Bácska TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és
egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl.
A Bácska TV híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ mun-
katársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Bácska TV burkolt, illet-
ve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.

2.4. A Bácska TV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai sze-
rint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt
népszavazással összefüggésben közöl.

2.5. A reklám, a közérdekû közlemény a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Bácska TV felelõsségét, vagy szabadságát érintõ módon nem befo-
lyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Bácska TV a közérdekû
közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõséggel nem tartozik.

2.6. A Bácska TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe
vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Bácska TV
mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója, vagy forgalmazója.
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2.7. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõ-
szakra.
A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

2.8. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott
mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevé-
kenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. A Bácska TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai hírmû-
sorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az
elõzõ mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, va-
lamint az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e Szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ,
nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem
vonatkozik a gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közlésé-
hez kötött támogatásra.
A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.

2.9. A Bácska TV különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Bácska TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatla-
nul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó helyi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét je-
lentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ vélemé-
nyekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ban nem említett
közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról.
A Bácska TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a
mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvo-
nalas kielégítésérõl.
A Bácska TV különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális
sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító
mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek meg-
jelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos hely-
zetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyer-
mekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok bemutatására, a térség kü-
lönbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.

2.10. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsor-
idõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.
A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjeleníté-
se is beleszámít.
Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más
olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevékenysége
szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.

2.11. Csak a következõ mûsorszámok támogathatóak: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etni-
kai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

2.12. A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független –
sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot tilos közzétenni.
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3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség

3.1. A Bácska TV ezen Szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonat-
kozó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást úgy
ad, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ állásponto-
kat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlíthass a

3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politi-
kai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való
részvételre.

3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt
népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót
csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.

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

3.6. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett for-
mában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpol-
gármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.

3.7. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató azonban még ebben az esetben is ragaszkodhat a
tisztség, a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.

3.8. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazga-
tási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszol-
gáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek

4.1. A Bácska TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensú-
lyozottan tájékoztasson a Baján és a bajai kistérségben történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra
és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja
a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.

4.2. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ le-
gyen.

4.3. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátoz-
hatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.

4.4. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt
és véleményt megjelenítsen.
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4.5. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó tár-
sadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.

4.6. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére, objektív okból nincs lehetõség. Ebben
az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõket tájékoztatni köteles.

4.7. A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges
megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független
hírforrásból származó információt kell közzétenni, természetesen az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhí-
vás mellett.

4.8. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.

4.9. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az el-
hangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.

4.10. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy az ellentmondásban álljon
a megkérdezett álláspontjával.

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

4.12. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszte-
letben tartásával fejtsék ki álláspontjukat.

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

4.14. A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudó-
sítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsor-
szolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

5.1. A Szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használa-
tára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használa-
tát.
Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik figyelem-
be, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

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

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának követelményei

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre hivatott mûsorokon kívül is – e Szabályzat elõírásainak megfelelõen sokoldalúan és tár-
gyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszolgál-
tató nem ad helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó negatív beidegzõdéseknek.

946 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 17. szám



6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell be-
mutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományosan
elfogadott szerepeiben történjék.

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

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

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

7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit,
valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.

7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgál-
tató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a nézõt
a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.

7.3. A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell az
eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapozatlan vára-
kozást. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét egyértelmûen fel kell hívni.

7.4. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.

7.5. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e cél-
ra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.6. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ nézetek a mûsorban ne han-
gozhassanak el. A világnézeti, illetve vallási mûsorszám mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem
irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.

7.7. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre
és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.

7.8. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a történelmi egyházak hitéleti tevékenységének bemutatá-
sára.
E tevékenység során az érintett történelmi egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve részvételt
tesz lehetõvé az adott mûsorszám szerkesztésében. Az egyházi szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik
felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell
venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.

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

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

8.1. A Szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Bácska TV a következõ mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ jel-
zésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
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– 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 reklámriport formájá-
ban hangzik el.

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

8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (ország-
gyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).

8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja.
A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határozhatja meg. 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 mûsorszámok esetében közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztat-
ni kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a mûsorszám tartal-
máért felelõs egyházat.

8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázat e minõség megjelölésével,
a szerzõ megnevezésével, és a hírektõl elkülönítve kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó szabályok

9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem szolgáltat.

9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták közvetítését.

9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem él
vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki
sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje jóváha-
gyásával szólaltatható meg.

9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
megkülönböztetõ jelzéssel történt helyettesítéssel sem.

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott termék
megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott terméket
megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási aján-
latot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb sze-
mélyekkel kapcsolatban éreznek.
– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetben.
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A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál alacso-
nyabb rendûek. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele minden család költ-
ségvetésébe belefér.

10. Reklám, támogatás

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

10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet ká-
rosítását, az állatok kínzását.

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

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

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

10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudomá-
nyosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.

10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.

10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklámok álta-
lános megjelenését, vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.

10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt, vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.

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

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

10.12. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt kö-
vetõen reklám nem közölhetõ. A jelen Szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Bácska TV fõszerkesztõje meghatá-
rozhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

10.13. Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles ha-
ladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.

10.14. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsorszám
elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.
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11. A közérdekû közlemények közzététele

11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrzi.

11.2. Helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt, valamint közérdekû cél
támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítésmentesen teszi közzé. Közérdekû közlemény
csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.

11.3. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kér.

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

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonat-
kozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.

12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésé-
re, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni,
ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi al-
kotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.

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

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

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

12.7. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.

12.8. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánuláso-
kat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy
teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe
kerülnének.

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

13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a
Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében
alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

13.2. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munkahe-
lyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.

13.3. A13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a po-
litikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vál-
lalhat.

13.4. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodószervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekkel fog-
lalkozó mûsort nem készíthet.

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

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

13.7. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és
felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodószervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.

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

13.9. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodószervezet tulajdonosa, felelõs tisztségvi-
selõje, felügyelõbizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a ren-
delkezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.

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

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

13.12. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül töre-
kednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függet-
lenül.
A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjával
vagy foglalkozásával történõ megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat
bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére
utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni, és keresztnevén szólítani.

13.13. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés
és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
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13.14. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorké-
szítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor
irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

13.15. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és ke-
rülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai

14.1. A mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó té-
mákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.

14.2. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal elismeri, és a nézõ tudomására hozza. A mûsorszolgáltató
a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és semmilyen körülmények között nem él.

14.3. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok
megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez
hozzájárultak.
Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

14.4. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltató tiszteletben tartja, de a hír-
zárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményeképpen
nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.

14.5. A mûsorszolgáltató tiszteletben tartja az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.

14.6. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltató ügyel arra, hogy a bûnelkö-
vetés 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 fi-
gyelmét fel kell hívni.

14.7. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatéko-
sok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.

14.8. A mûsorszolgáltató – indokolt kritika kivételével – nem nyilvánít véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsor-
szolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a nézõ érdek-
lõdésére.
A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza meg.

14.9. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a sze-
replõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ hoz-
zájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban más
szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási köte-
lezettségére figyelmeztetheti.

14.10. Rejtett kamerát és mikrofont a Bácska TV nem használ. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést
vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.

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

14.13. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem sza-
bad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
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14.14. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja, melyre fel kell hívni a figyelmét.

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

14.16. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésé-
vel, és az adatok manipulálása nélkül szabad, eltérõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával .

14.17. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni a készítés idõpontját, és tekintetbe kell azt venni,
hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérülje-
nek.

Baja, 2008. május 29.

Schaffer Attila

Bácska TV Bt.

Közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl

A 64/1999. (IV. 28.) Kormányrendelet alapján e közlemény mellékleteként közzé tesszük a nyilvános könyvtárak jegy-
zékére jelentkezett újabb könyvtárakat településenként, betûrendben. A jegyzék tartalmazza a könyvtár nevét, címét, ve-
zetõjét, fenntartóját és alaptevékenységét, valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekódot.
Közöljük a Kulturális Közlöny 2006. évi 18. számában megjelent jegyzék változásait, helyesbítéseit, valamint a jegy-
zékrõl törölt könyvtárakat.

A jegyzéket a fenntartók által beküldött dokumentumok alapján állítottuk össze.

Az összesített, aktuális jegyzék az Interneten a: http://www.okm.gov.hu/letolt/kultura/kozgyujt/konyvtarak.pdf címen
található meg.

Dr. Schneider Márta s. k.
kulturális szakállamtitkár
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A nyilvános könyvtárak jegyzékére újonnan felvett könyvtárak

Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Budapest 0125405-FV Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet
Egészségtudományi
Szakkönyvtár

Horánszky u. 15. 1085 Mészáros Ildikó Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

szakkönyvtári feladatok
ellátása

Budapest 0116586-FV Magyarországi Német
Könyvtár

Lendvay u. 22. 1062 Mayer István Magyarországi Német
Kulturális és Információs
Központ

szakkönyvtári feladatok
ellátása

Debrecen 0915130-HB MH 5. Bocskai István
Lövészdandár Könyvtára

Füredi út 59-63. 4027 Martinkovics Katalin MH 5. Bocskai István
Lövészdandár

szakkönyvtári feladatok
ellátása

Dunaújváros 0703115-FE Dunaújvárosi Fõiskola
Könyvtár és Információs
Központ

Táncsics M. u. 1/A. 2400 Garbaczné Rapcsák Rita Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai könyvtári fel-
adatok ellátása

Helyesbítések, változások a Kulturális Közlöny 2006. évi 18. számában megjelent állapothoz képest
(a változott adatok félkövérrel)

Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Ajka 1906673-VE Nagy László Városi Könyvtár
és Szabadidõ Központ

Szabadság tér 13. 8400 Bölcskeiné Kocsis
Zsuzsa

Ajka Város Önkormányzata városi könyvtári fel-
adatok ellátása

Békéscsaba 0415200-BÉ Békés Megyei Könyvtár
és Humán Szolgáltató Centrum

Kiss Ernõ utca 3. 5600 dr. Hajnal Lajos Békés Megye Képviselõ-tes-
tülete

megyei könyvtári
feladatok ellátása

Berhida 1933127-VE Közkönyvtár Kossuth L. u. 18. 8181 Lengyelné Horváth
Andrea

Berhida Város Önkormány-
zata

városi könyvtári fel-
adatok ellátása

Budapest 0114216-FV KTI Közlekedéstudományi In-
tézet Nonprofit Kft. Dokumen-
tációs és Információs Központja

Thán Károly u. 3-5.
1119

dr. Füredi Mihály KTI Közlekedéstudományi
Intézet Nonprofit Kft.

szakkönyvtári fel-
adatok ellátása

Budapest 0118069-FV Óbudai Múzeum és Könyvtár Arató Emil tér 1. 1031 Gyulai Ivánné Budapest III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata

városi könyvtári fel-
adatok ellátása

Budapest 0129744-FV Szent István Egyetem. Állator-
vos-tudományi Könyvtár, Le-
véltár és Múzeum

István u. 2. 1078 Szabóné Szávay Judit Szent István Egyetem. Ál-
latorvos-tudományi Kar

egyetemi könyvtári
feladatok ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Budapest 0116586-FV Vízügyi Központ és Közgyûjte-
mények. Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi
Szakkönyvtár

Sas u. 6. 1051 Füleky Lászlóné Vízügyi Központ és Köz-
gyûjtemények

szakkönyvtári fel-
adatok ellátása

Cigánd 0503939-BAZ Cigánd Város Általános Mûve-
lõdési Központ. Városi Könyv-
tár

Fõ u. 38. 3973 Bötykösné Fodor Kitti Cigánd Város Önkor-
mányzata

városi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Debrecen 0915130-HB Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Mûvelõdési Köz-
pont

Bem tér 19. 4026 Szilágyi Irén Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat

megyei könyvtári
feladatok ellátása

Edelény 0510728-BAZ Mûvelõdési Központ, Könyvtár
és Szekrényessy Árpád Mú-
zeum

István király útja 49.
3780

Hadobás Pál Edelény Város Önkormány-
zata

városi könyvtári fel-
adatok ellátása

Gelénes 1504613-SZB Községi nyilvános és iskolai
könyvtár

Kossuth út 24. 4935 Miskolczi Sándorné Gelénes Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Gyomaendrõd 0433455-BÉ Határ Gyõzõ Városi Könyvtár Kossuth Lajos út 50.
5500

Dinyáné Bánfi Ibolya Gyomaendrõd Város Önkor-
mányzata

városi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Heréd 1020242-HE Mûvelõdési ház és községi
könyvtár

Vörösmarty tér 1. 3011 Szabó Gábor Heréd Község Önkormány-
zata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Kömörõ 1523612-SZB Községi könyvtár Kossuth u. 1. 4943 Bogáti Kálmánné Kömörõ Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Kunhegyes 1622567-JNSZ Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közmûvelõdési Intézmény

Ady E. u. 2. 5340 Szabóné
Somody Margit

Kunhegyes Város Önkor-
mányzata, Nagyiván Köz-
ség Önkormányzata,
Tiszagyenda Község Ön-
kormányzata, Tiszaigar
Község Önkormányzata,
Tiszaroff Község Önkor-
mányzata, Tiszaszentimre
Község Önkormányzata,
Tomajmonostora Község
Önkormányzata

városi könyvtári fel-
adatok ellátása

Lepsény 0707269-FE Általános Mûvelõdési Központ.
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház,
Könyvtár és Falumúzeum

Vasút u. 11. 8132 Borsos György Lepsény Nagyközség Ön-
kormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Mánd 1502088-SZB Községi könyvtár, Mánd Kossuth u. 1. 4942 Kardos Zoltánné Mánd Község Önkormány-
zata

községi könyvtári
feladatok ellátása

17.szám
K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
955



Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Nagyar 1504710-SZB Községi könyvtár Petõfi út 4. 4922 Oroszné Balogh Júlia Nagyar Község Önkormány-
zata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Nagykáta 1313435-PE Városi Könyvtár és Mûvelõdési
Központ

Dózsa Gy. út 15/A 2760 Király István Józsefné
Somogyi Katalin

Nagykáta Város Önkor-
mányzata

városi könyvtári fel-
adatok ellátása

Nyírtass 1528060-SZB Nyírtass község közkönyvtára Dózsa Gy. u. 132. 4522 Rácz Emõke Nyírtass Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Ópusztaszer 0612797-CSO Ópusztaszeri faluház
és könyvtár

Felszabadulás u. 27.
6767

Kecskeméti Zoltánné Ópusztaszer Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Pilisvörösvár 1314340-PE Mûvészetek Háza - Általános
Mûvelõdési Központ, Városi
Könyvtár, Cziffra György
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény

Fõ u. 82. 2085 Holitska Sándorné Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata

városi könyvtári fel-
adatok ellátása

Somoskõújfalu 1215454-NÓ Cogito Általános Mûvelõdési
Központ. Petõfi Sándor Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár

Somosi út 101. 3121 Földi Péterné Hibó Tamás Mûvészeti
Alapítvány

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Szamosújlak 1531273-SZB Szamosújlak önkormányzata
községi könyvtára

Petõfi u. 34. 4734 Fási Ferencné Szamosújlak Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Tata 1120127-KO Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tár

Váralja u. 4. 2890 Márkusné
Sinkó Ildikó

Tata Város Önkormányzata városi könyvtári fel-
adatok ellátása

Tiszakécske 0330623-BÁCS Arany János Mûvelõdési Köz-
pont és Városi Könyvtár

Kossuth Lajos u. 40.
6060

Kristóf Márta Tiszakécske Város Önkor-
mányzata

városi könyvtári fel-
adatok ellátása

Várpalota 1911439-VE Krúdy Gyula Városi Könyvtár Szent István u. 28. 8100 Budai László Várpalota Város Önkor-
mányzata

városi könyvtári fel-
adatok ellátása
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Törlés a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl

Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Attala 1732735-TO Községi Kultúrház és
Könyvtár Attala

Béke tér 12. 7252 Papp Istvánné Attala Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Berkesz 1507472-SZB Községi könyvtár Rákóczi u. 26. 4521 Ballai Lászlóné Berkesz Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Budapest 0116586-FV Postai és Távközlési
Mûvelõdési Alapítvány
Postás Mûvelõdési
Központ központi
könyvtár

Benczúr u. 27. 1068 Keömley Eszter Postai és Távközlési
Mûvelõdési Alapítvány

munkahelyi és városi
könyvtári feladatok
nyilvános könyvtári
ellátása

Csemõ 1305184-PE Közmûvelõdési és isko-
lai könyvtár

Petõfi S. u. 1. 2713 Sasi Ferencné Csemõ Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Debrecen 0915130-HB Debreceni Egyetem.
Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár Kenézy
Könyvtára

Nagyerdei krt. 98. 4012 dr. Virágos Márta Debreceni Egyetem egyetemi könyvtári fel-
adatok ellátása

Fityeház 2019187-ZA Fityeházi Általános
Mûvelõdési Központ.
Községi könyvtár

Alkotmány tér 37. 8833 Mlinarics Tibor Fityeház Község Ön-
kormányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Girincs 0521564-BAZ Községi könyvtár Gi-
rincs

Rákóczi u. 12. 3578 Tóth Anikó Girincs Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Gyomaendrõd 0433455-BÉ Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskola és Diák-
otthon könyvtára

Blaha út 21. 5502 Dinyáné Bánfi Ibolya Gyomaendrõd Város
Önkormányzata

városi és iskolai könyv-
tári feladatok ellátása

Halászi 0826790-GY Községi könyvtár Halá-
szi

Kossuth L. u. 64. 9228 Darázs Jenõné Halászi Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Jakabszállás 0317923-BÁCS Általános Mûvelõdési
Központ Jakabszállás.
községi és iskolai
könyvtár

Kun u. 2. 6078 Szabóné Harkai Erika Jakabszállás Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Jákfalva 0520233-BAZ Községi könyvtár Ják-
falva

Dózsa Gy. út 12. 3721 Molnár Lászlóné Jákfalva Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Kisbárkány 1226295-NÓ Községi könyvtár Béke u. 31. 3075 Edõcs László Kisbárkány Község Ön-
kormányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Levelek 1530979-SZB Nagyközségi könyvtár Ady Endre u. 1. 4555 Mudri Imre Levelek Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Mekényes 0230492-BAR Községi könyvtár Fõ u. 133. 7344 Danaljovics Kamilla Mekényes Község Ön-
kormányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Miske 0330632-BÁCS Tóth Menyhért Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Könyvtár

Templom tér 16. 6343 Sima Mihályné Miske Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Nagydobos 1521485-SZB Községi és iskolai
könyvtár

Fõ út 135. 4823 Kiss Árpád Nagydobos Község Ön-
kormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Nagyiván 1621689-JNSZ Általános Mûvelõdési
Központ. Közmûvelõ-
dési könyvtár

Fõ út 68. 5363 Kurucz Kálmánné Nagyiván Község Ön-
kormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Nemespátró 2019859-ZA Községi könyvtár Fõ u. 19. 8856 Dömötörfy Jánosné Nemespátró Község
Önkormányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Ozora 1705661-TO Illyés Gyula Általános
Iskola, Óvoda és
Könyvtár

Szabadság tér 11. 7086 Szappanos József Ozora Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Öttömös 0631079-CSO Általános Mûvelõdési
Központ községi
könyvtára

Felszabadulás u. 4.
6784

Barnáné Illés Andrea Öttömös Község Ön-
kormányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Pókaszepetk 2021050-ZA Festetics Kristóf Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont. Könyvtár és
faluház

Arany J. u. 7. 8932 dr. Bagladiné Marcsák
Tünde

Pókaszepetk Község
Önkormányzata, Ke-
mendollár Község Ön-
kormányzata,
Zalaistvánd Község Ön-
kormányzata, Vöckönd
Község Önkormányza-
ta, Gyûrûs Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Pusztaföldvár 0405397-BÉ Általános Mûvelõdési
Központ. Tamkó Sirató
Károly Községi
Könyvtár

Jókai u. 12. 5919 Gyarmatiné Laduver
Márta

Pusztaföldvár Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Sámsonháza 1224572-NÓ Klubkönyvtár és Kö-
zösségi Ház

Rákóczi u. 42. 3074 Malina Noémi Sámsonháza Község
Önkormányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Szegvár 0632489-CSO Egyesített Közmûvelõ-
dési Intézmény Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár

Rozmaring u. 4. 6635 Kerekesné Bovatsek
Ágnes

Szegvár Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Szekszárd 1722761-TO Tolna Megyei Önkor-
mányzat Pedagógiai In-
tézete könyvtára

Rákóczi u. 1. 7100 Glöckler Ferencné Tolna Megyei Önkor-
mányzat Pedagógiai In-
tézete

szakkönyvtári feladatok
ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Tényõ 0811457-GY Községi és iskolai
könyvtár

Gyõri u. 53. 9111 Burkáli Mártonné Tényõ Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Tiborszállás 1508952-SZB Péchy László Általános
Iskola és Könyvtár

Dózsa u. 18. 4353 Fazekas Katalin Tiborszállás Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Tiszagyenda 1630304-JNSZ Községi könyvtár és
mûvelõdési otthon

Béke út 8. 5233 Mártonné Tõzsér Erika Tiszagyenda Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Tiszaigar 1628699-JNSZ Általános Mûvelõdési
Központ községi
könyvtár

Dózsa Gy. út 19. 5361 Pruzsinszkyné Makó
Margit

Tiszaigar Község Ön-
kormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Tiszaszentimre 1622789-JNSZ Ady Endre Mûvelõdési
Ház és Könyvtár

Petõfi út 12. 5322 Nagyfejeõ János Tiszaszentimre Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása

Tomajmonostora 1609557-JNSZ Tomajmonostora köz-
ségi könyvtár és köz-
mûvelõdési intézmény

Széchenyi út 64. 5324 B. Tóth Imréné Tomajmonostora Köz-
ség Önkormányzata

községi könyvtári fel-
adatok ellátása

Zalaszabar 2022947-ZA Községi könyvtár Kossuth u. 1. 8743 Rázsi Imre Zalaszabar Község Ön-
kormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok el-
látása
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A közmûvelõdési társadalmi szervezetek 2008. évi mûködési támogatása

Szervezet neve
Támogatás összege

(forintban)

Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége 600 000
Honismereti Szövetség 700 000
Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség 600 000
Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége 700 000
Magyar Szabadidõ Társaság 150 000
Országos Diákszínjátszó Egyesület 700 000
Általános Mûvelõdési Központok Országos Egyesülete 200 000
Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 700 000
Magyar Fotómûvészek Világszövetsége 200 000
Kazinczy Ferenc Társaság 200 000
Nyugdíjasklubok és Idõsek "Életet az éveknek" Országos Szövetsége 400 000
Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete 200 000
Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa 200 000
Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület 400 000
Európa Jövõje Egyesület 500 000
Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület 700 000
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége 4 000 000
Vass Lajos Népzenei Szövetség 400 000
Mûvelõdési Intézmények Megyei és Regionális Kulturális Szervezetek Országos Szövetsége 200 000
Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület 200 000
Kiss Áron Magyar Játék Társaság 300 000
Academia Ludi et Artis Egyesület 200 000
KÁVA Kulturális Mûhely Egyesület 200 000
Magyar Drámapedagógiai Társaság 700 000
Magyar Szín-Játékos Szövetség 700 000
Magyar Diaporáma és Multivízió Egyesület 100 000
Kulturális Központok Országos Szövetsége 200 000
Magyar Versmondók Egyesülete 700 000
Országos Bányász Kulturális és Hagyományõrzõ Szövetség 300 000
Táncház Egyesület 500 000
Magyar Csillagászati Egyesület 150 000
Összesen 16 000 000
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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.

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

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

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

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Magyar Országos
Levéltár fõigazgató

II. Polgári kori kor-
mányszervek osztálya
fõosztályvezetõ

Szev., má., be., 5 év
szgy.
Elõny: levéltár szak, né-
metnyelv-ismeret

ÁEI: 2008. november 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: MOL fõigazgatói titkárság
1250 Bp., Pf. 3. „Fõosztályve-
zetõi pályázat”
Csatolandó: ön., om., szpr.,
publikációs jegyzék, b.
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1. 2. 3. 4.

F: 225-2804
A pályázat eredményérõl az
érintettek írásbeli értesítést kap-
nak.

X. Állományvédelmi
osztály
fõosztályvezetõ

ff. szakirányú v., má.,
be., 5 év ff. restaurátori
szgy., angol nyelv tár-
gyalóképes ismerete

ÁEI: 2008. november 1.
Pc: MOL fõigazgatói titkárság
1250 Bp., Pf. 3. „fõosztályveze-
tõi pályázat”
Csatolandó: ön., om., szpr.,
publikációs jegyzék, b.
F: 225-2804
A pályázat eredményérõl az
érintettek írásbeli értesítést kap-
nak.

Deák Ferenc Megyei
Könyvtár
igazgató

Deák Ferenc Megyei
Könyvtár
igazgatóhelyettes

Szev., vagy nem szev. és
ff. mszv., fõiskolai szak-
irányú v., 5 év szgy.,
(fõiskolai v. esetén 10
év), kiemelkedõ sz. vagy
tt., be.

ÁEI: 2009. január 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Deák Ferenc Megyei
Könyvtár
Kiss Gábor igazgató
Zalaegerszeg. Deák Ferenc
tér 6.
8901 Zalaegerszeg,
postafiók: 16.
Csatolandó: sz.ön., vpr., om.,
b., nyilatkozat arról, hogy pá-
lyázati anyagát az illetékes bi-
zottságok megismerhetik.

Zalaegerszeg megyei
jogú város közgyûlése
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth u. 17–19.
Tel: (92)502-190

József Attila Városi
Könyvtár
Zalaegerszeg, Landor-
hegyi u. 21.
igazgató

könyvtár szakos szev.,
vagy egyetemi v. és ff.
szakirányú mszv., vagy
fõiskolai könyvtárosi k.,
kiemelkedõ sz. vagy tt.,
legalább 5 év könyvtári
szgy., be.
Elõny: sz.vgy., számítás-
technikai k.

ÁEI: 2009. január 1. – 2013.
december 31.
(3 hónap próbaidõ)
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. november 20.
Ill: alap + vp.
A pályázatot 3 példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc: Zalaegerszeg megyei jogú
város polgármestere
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth út 17–19.
Csatolandó: b., om., sz.ön.,
sz.munka referenciája vagy tt.
bemutatása, vpr., sz. helyzet-
elemzésre és a gazdálkodásra
épülõ fejlesztési elképzelések,
nyilatkozat: hogy a pályázat el-
bírálásában részt vevõk a pályá-
zat tartalmát megismerhetik,
nyilatkozat: az elõírt vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról.

962 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 17. szám



1. 2. 3. 4.

Szekszárd megyei jogú
város közgyûlése
7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.

Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház és Mûvészetek
Háza
7100 Szekszárd, Szent
István tér 10.

Szev., be., legalább 5 év
szgy., kiemelkedõ sz.
vagy tt.

ÁEI: 2009. február 1-jétõl,
2014. január 31-ig.
Pehi: a Pbhi-t követõ elsõ köz-
gyûlés.
Pc: Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának
jegyzõje
7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.
Csatolandó: sz.ön., b., om., vpr.
F: Szekszárd Megyei jogú város
polgármesteri hivatala, jogi
és önkormányzati iroda mûve-
lõdési és sportosztály
Tel: (74)504-119, (74)504-160

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

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

Rimóc Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Közösségiház-vezetõ Be., ff. közmûvelõdési
v. vagy nem szfv. és ff.
mszv., legalább 3 év
szgy.

ÁEI: 2008. okt. 16.
A megbízás 5 évre szól, 2013.
okt. 15-ig.
Pehi: 2008. okt. 15.
A pályázatokat 1 példányban
kell benyújtani.
Pc: Beszkid Andor
polgármester
3177 Rimóc,
Madách tér 1.
Csatolandó: kézzel írt sz. ön.,
sz. vpr., sz. helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelések,
b., om., nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.
f: Beszkid Andor polgármester
Tel.: 06 (30) 749-1437

Mezõberény Város Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
5650 Mezõberény,
Kossuth tér 1.

Orlai Petrik Soma Kul-
turális Központ
5650 Mezõberény,
Fõ út 6.
magasabb vezetõ (igaz-
gató)

Szvf., legalább 5 év
szgy., má., be., kiemel-
kedõ sz. vagy tt.
Elõny: több – az integ-
rált intézmény alaptevé-
kenységének megfelelõ
– kulturális jellegû ff.

ÁEI: a Pehi-t követõ napon.
A megbízás 2013. okt. 31-ig
szól.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés.
Ill: alap + 225% vp.
Csatolandó: sz. ön., vpr., om., b.
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Integrált jogelõd intéz-
mények:
Orlai Petrik Soma Mu-
zeális Gyûjtemény, Pe-
tõfi Sándor Mûvelõdési
Központ, Városi
Könyvtár

szakképzettség, kulturá-
lis területen szerzett
szakvizsga, angol- vagy
németnyelv-vizsga,
helyismeret, a helyi kul-
turális intézmények és
tevékenységük ismerete

f: Cservenák Pál Miklós
polgármester
Tel.: (66) 515-55

Örkény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Szabadidõközpont
igazgató

Szfv., legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. nov. 6.
A kinevezés 2015. dec. 31-ig
szól.
Pbhi: 2008. okt. 15.
Pehi: 2008. okt. 31.
Bérlakás megoldható.
Pc: Örkány Város Önkormány-
zata
2377 Örkény,
Kossuth L. u. 2.
Csatolandó: kézzel írott sz. ön., b.
f: Kovács István polgármester
2377 Örkény,
Kossuth L. u. 2.
Tel.: (29) 310-032

A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet
pályázatot hirdet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján mûszaki vezetõ munkakör
betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû, 2013. október 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Vezetõi megbízás idõtartama: határozott idõre, 2013. október 15-ig szól.
Munkavégzés helye: 1062 Budapest, Bajza u. 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet (KESZ) vagyonkezelésében lévõ ingatlanok beruházási, felújítási, karbantartási
(továbbiakban: beruházási) éves tervének elkészítésében való közremûködés,
– a beruházások elõkészítése, pályázatok, eljárások lebonyolítása,
– a beruházások folyamatos mûszaki ellenõrzése, átadás-átvételi eljárás irányítása, üzembe helyezése,
– a KESZ vagyonkezelésében lévõ ingatlanok zavartalan üzemeltetésének biztosítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet juttatási szabályai az irányadók.

Pályázati feltételek:

– építész és építõgépész szakirányú fõiskolai végzettség,
– magasépítési mûszaki ellenõri végzettség,
– felelõs mûszaki vezetõi végzettség,
– legalább tízéves szakmai és vezetõi gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokban való jártasság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– költségvetési intézménynél szerzett gyakorlat,
– közbeszerzési pályázatkészítési ismeretek,
– legalább tízéves építész-magántervezõi névjegyzékben való részvétel,
– legalább tízéves budapesti építészkamarai tagság.

Elvárások: kiváló szintû kommunikáció, pontosság, megbízhatóság.

A pályázat benyújtásához szükséges iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,
– iskolai és szakmai képzettséget igazoló okirat másolata,
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).

A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008. október 15-étõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információkat Szöllõskeiné Pakot Ágnes humánerõforrás-gazdálkodó nyújt a
411-3081-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet, 1062 Budapest, Bajza u. 32. címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítót, valamint a munkakör megnevezését: „Mû-
szaki vezetõ”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a formai és tartalmi feltételeknek megfelelõ pályázatok kö-
zül a pályázati anyag és az interjú tapasztalatai alapján születi meg a munkáltatói döntés, melynek eredményérõl a pályá-
zók tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kulturális Közlöny 17. szám.

Bánóczy Lajos s. k.,
fõigazgató
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

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

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

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
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