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1. § Az Országgyûlés az Európa Tanács keretében 2001.
november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védel-
mérõl szóló Európai Egyezményt (a továbbiakban: Egyez-
mény) e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és an-
nak hivatalos magyar fordítása a következõ:

„European Convention for the protection
of the audiovisual heritage

Preamble

The member States of the Council of Europe, the other
States Parties to the European Cultural Convention and the
European Community, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to
achieve a greater unity between its members for the
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purpose, in particular, of safeguarding and fostering the
ideals and principles which are their common heritage;

Considering that Europe’s heritage reflects the cultural
identity and diversity of its peoples;

Considering that moving image material is an integral
part of European cultural heritage, and that States shall
ensure that it is safeguarded and protected for posterity;

Considering that moving image material is a form of
cultural expression reflecting contemporary society and
that it is an excellent means of recording everyday events,
the basis of our history and a reflection of our civilisation;

Aware of the fragility of moving image material and the
dangers which threaten its existence and its handing down
to future generations;

Emphasising the importance of the Parties’
responsibility to safeguard, restore and keep available this
heritage;

Resolved to co-operate and undertake joint action in
order to safeguard and ensure the continuation of
audiovisual cultural heritage;

Taking account of the international treaties in force for
the protection of copyright and neighbouring rights;

Taking account of the work carried out by other
international fora in the field of the protection of the
audiovisual heritage,

Have agreed as follows:

Chapter I

INTRODUCTION

Article 1

Aim of the Convention

The aim of this Convention is to ensure the protection
of the European audiovisual heritage and its appreciation
both as an art form and as a record of our past by means of
its collection, its preservation and the availability
of moving image material for cultural, scientific and
research purposes, in the public interest.

Article 2

Definitions

For the purpose of this Convention:
a ,,moving image material” means any set of moving

images recorded by whatever means and on whatever

medium, whether or not accompanied by sound, capable of
conveying an impression of movement;

b ,,cinematographic work” means moving image
material of any length, in particular cinematographic
works of fiction, cartoons and documentaries, which is
intended to be shown in cinemas;

c ,,archive body” refers to any institution designated by
a Party to carry out the functions of legal deposit;

d ,,voluntary deposit body” refers to any institution
designated by a Party for that purpose.

Article 3

Scope of application

1 The Parties to this Convention shall apply the
provisions of the Convention to all cinematographic works
as from its entry into force.

2 By protocols drawn up in accordance with Article 18
of this Convention, the application of this Convention
shall be extended to moving image material other than
cinematographic works, such as television productions.

Article 4

Copyright and neighbouring rights

The obligations of this Convention shall in no way
affect the provisions in international treaties on the
protection of copyright and neighbouring rights. No
provision of this Convention may be interpreted as
prejudicing such protection.

Chapter II

LEGAL DEPOSIT

Article 5

General obligation of legal deposit

1 Each Party shall introduce, by legislative or other
appropriate means, the obligation to deposit moving image
material forming part of its audiovisual heritage and
having been produced or co-produced in the territory of
the Party concerned.

2 Each Party shall be free to provide for an exemption
from legal deposit if the moving image material is legally
deposited in one of the other Parties concerned.
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Article 6

Designation and tasks of archive bodies

1 Each Party shall designate one or more archive
bodies, whose tasks shall be to ensure the preservation,
documentation, restoration and availability for
consultation of deposited moving image material.

2 The designated bodies shall be either public or
private, but shall not be controlled directly or indirectly by
any natural or legal person principally engaged in
profit-making activities in the media sector.

3 The Parties undertake to oversee the execution of the
tasks assigned to the archive bodies.

Article 7

Technical and financial means

Each Party shall ensure that archive bodies have the
necessary means for carrying out their tasks as defined in
Article 6, paragraph 1, of this Convention.

Article 8

Conditions of legal deposit

1 Each Party shall designate the natural or legal persons
submitted to the obligation of deposit. It shall provide for
the conditions of this deposit. It shall particularly ensure
that the archive bodies receive the original or a material
from which the original quality can be reconstituted.

2 The material shall be deposited within a maximum of
twelve months after the final version has been shown for
the first time to the public or any other reasonable period
specified by a Party. If it has not been shown to the public,
the time-limit shall begin at the end of the production.

Article 9

Restoration of deposited material

1 Each Party shall encourage and promote the
restoration of legally deposited moving image material
forming part of its audiovisual heritage whose physical
quality has deteriorated.

2 Each Party may permit in its legislation the
reproduction of legally deposited moving image material
for the purpose of restoration.

Article 10

Emergency measures

Each Party shall make appropriate arrangements to
ensure the protection of moving image material forming
part of its audiovisual heritage which is exposed to an
imminent danger which threatens its material existence, if
it is not otherwise protected under the terms of legal
deposit.

Chapter III

VOLUNTARY DEPOSIT

Article 11

Promotion of voluntary deposit

Each Party shall encourage and promote the voluntary
deposit of moving image material forming part of its
audiovisual heritage, including ancillary material, which
does not qualify under Article 5 of this Convention.

Article 12

Availability to the public

Each Party shall encourage voluntary deposit bodies to
specify by contract with the rights holders the conditions
under which the deposited moving image material may be
made available to the public.

Chapter IV

GENERAL PROVISIONS COMMON TO ARCHIVE
AND VOLUNTARY DEPOSIT BODIES

Article 13

Joint archives

1 In order to fulfil the aims of the present Convention
more effectively, the Parties may decide to establish joint
archive bodies and voluntary deposit bodies.

2 The archive body and the voluntary deposit body may
be one and the same institution, on condition that the
provisions specific to each function are applied.

Article 14

Co-operation between archive and voluntary deposit
bodies

Each Party shall encourage its archive or voluntary
deposit bodies to co-operate with one another and with the
bodies of other Parties with a view to facilitating:

a exchange of information on moving image material;
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b the compilation of a European audiovisual
filmography;

c the development of a standard procedure for storing,
pooling and updating moving image material and related
information;

d the development of a common standard for electronic
information exchange;

e the preservation of equipment for showing moving
image material.

Article 15

Contractual terms of deposit

Each Party shall encourage archive and voluntary
deposit bodies to conclude contracts with the depositors
specifying the rights and obligations as to the deposited
moving image material. Unless regulated by law, such
contracts may specify the conditions on the liability for
any damage of the deposited material, its temporary or
permanent withdrawal from the deposit by the rights
holders, and the compensation to be paid by the rights
holders for its restoration or other services of the archive or
voluntary deposit bodies.

Chapter V

FOLLOW-UP OF THE CONVENTION

Article 16

Standing Committee

1 For the purposes of this Convention, a standing
committee shall be set up.

2 Each Party may be represented on the standing
committee by one or more delegates. Each Party has a right
to vote. Each State which is a Party to this Convention
shall have one vote. Concerning questions within its
competence, the European Community shall exercise its
right to vote and cast a number of votes equal to the
number of its member States that are Parties to this
Convention. The European Community shall not exercise
its right to vote when a question does not fall within its
competence.

3 The European Community or any State referred to in
Article 19, which is not a Party to this Convention, may be
represented on the standing committee by an observer.

4 The standing committee shall be convened by the
Secretary General of the Council of Europe. Its first
meeting shall be held within six months of the date of entry
into force of the Convention. It shall subsequently meet
whenever one-third of the Parties or the Committee of
Ministers of the Council of Europe so requests, or on the

initiative of the Secretary General of the Council of
Europe in accordance with the provisions of Article 18,
paragraph 2, or at the request of one or more Parties in
accordance with the provisions of Articles 17, paragraph
1.c.

5 A majority of Parties shall constitute the quorum
required for the adoption of decisions. Subject to the
provisions of Article 16, paragraph 6, and Article 18,
paragraph 3, the decisions of the Standing Committee shall
be taken by a majority of two-thirds of the Parties present.

6 The Standing Committee may seek the advice of
experts in order to discharge its function under this
Convention. It may, on its own initiative or at the request
of the body concerned, invite any international or national,
governmental or non-governmental body technically
qualified in the fields covered by this Convention to be
represented by an observer at all or part of its meetings.
The decision to invite such experts or bodies shall be taken
by a majority of two-thirds of the Parties.

7 Subject to the provisions of this Convention, the
Standing Committee shall draw up its own rules of proce-
dure.

Article 17

Functions and reports of the Standing Committee

1 The Standing Committee shall be responsible for
examining the operation and implementation of this
Convention. It may:

a make recommendations to the Parties concerning the
application of the Convention;

b suggest any necessary modifications to the
Convention and examine those proposed in accordance
with the provisions of Article 18;

c examine, at the request of one or more Parties, any
question concerning the interpretation of the Convention;

d make recommendations to the Committee of
Ministers concerning States, other than those referred to in
Article 19, to be invited to accede to this Convention.

2 After each meeting, the Standing Committee shall
forward to the Parties and the Committee of Ministers of
the Council of Europe a report on its discussions and any
decisions taken.

Chapter VI

PROTOCOLS AND AMENDMENTS

Article 18

Protocols and amendments

1 Protocols dealing with moving image material other
than cinematographic works shall be concluded with a
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view to developing, in specific fields, the principles
contained in this Convention.

2 Any proposal for a protocol referred to in paragraph 1
or any proposal for an amendment to such a protocol, or for
any amendment to this Convention, presented by a Party,
the Standing Committee or the Committee of Ministers
shall be communicated to the Secretary General of the
Council of Europe and forwarded by him to the member
States of the Council of Europe, to the other States which
may become Parties to this Convention and to the
European Community. The Secretary General of the
Council of Europe shall convene a meeting of the Standing
Committee at the earliest two months following the
communication of the proposal.

3 The Standing Committee shall examine the proposal
not earlier than two months after it has been forwarded by
the Secretary General in accordance with paragraph 2. The
Standing Committee shall submit the text approved by a
majority of three-quarters of the Parties to the Committee
of Ministers for adoption.

4 Any amendment to the Convention adopted in
accordance with the preceding paragraph shall come into
force on the thirtieth day after all the Parties have informed
the Secretary General of their acceptance thereof. If an
amendment has been adopted by the Committee of
Ministers, but has not yet entered into force, a State or the
European Community may not express their consent to be
bound by the Convention without accepting this
amendment at the same time.

5 The Committee of Ministers shall determine the
conditions for the entry into force of protocols to this
Convention and amendments to such protocols based on
the text submitted by the Standing Committee in
accordance with paragraph 3.

Chapter VII

FINAL PROVISIONS

Article 19

Signature, ratification, acceptance, approval

This Convention shall be open for signature by the
member States of the Council of Europe, by the other
States Parties to the European Cultural Convention and by
the European Community. It is subject to ratification,
acceptance or approval. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be deposited with the
Secretary General of the Council of Europe.

Article 20

Entry into force

1 This Convention shall enter into force on the first day
of the month following the expiration of a period of three
months after the date on which five States, including at
least four member States of the Council of Europe, have
expressed their consent to be bound by the Convention, in
accordance with the provisions of Article 19.

2 In respect of any signatory which subsequently
expresses its consent to be bound by it, the Convention
shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after
the date of the deposit of its instrument of ratification,
acceptance or approval.

Article 21

Relations between the Convention and Community law

In their mutual relations, Parties which are members of
the European Community shall apply Community rules
and shall not therefore apply the rules arising from this
Convention except in so far as there is no Community rule
governing the particular subject concerned.

Article 22

Accession by other States

1 After the entry into force of this Convention, the
Committee of Ministers of the Council of Europe, after
having consulted the Parties, may invite any State which is
not referred to in Article 19 to accede to the Convention,
by a decision taken by the majority provided for in Article
20.d of the Statute of the Council of Europe, and by the
unanimous vote of the representatives of the Contracting
States entitled to sit on the Committee of Ministers.

2 In respect of any acceding State, the Convention shall
enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of
deposit of the instrument of accession with the Secretary
General of the Council of Europe.

Article 23

Territorial application

1 Any State or the European Community may, at the
time of signature or when depositing the instrument of
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ratification, acceptance, approval or accession, specify the
territory or territories to which this Convention shall
apply.

2 Any Party may, at any later date, by a declaration
addressed to the Secretary General of the Council of
Europe, extend the application of this Convention to any
other territory specified in the declaration. In respect of
such territory, the Convention shall enter into force on the
first day of the month following the expiration of a period
of three months after the date of receipt of such declaration
by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding
paragraphs may, in respect of any territory specified in
such declaration, be withdrawn by a notification addressed
to the Secretary General. The withdrawal shall become
effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of
receipt of such notification by the Secretary General.

Article 24

Reservations

No reservation may be made in respect of the provisions
of this Convention.

Article 25

Denunciation

1 Any Party may at any time denounce this Convention
by means of a notification addressed to the Secretary
General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first
day of the month following the expiration of a period of six
months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General.

Article 26

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall
notify the member States of the Council of Europe, the
other States which may become Parties to this Convention
and the European Community:

a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification,

acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Convention, in

accordance with Articles 20, 22 and 23;

d any amendment or protocol adopted in accordance
with Article 18, and the date on which such an amendment
or protocol enters into force;

e any other act, notification or communication relating
to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 8th day of November 2001,
in English and in French, both texts being equally
authentic, in a single copy which shall be deposited in the
archives of the Council of Europe. The Secretary General
of the Council of Europe shall transmit certified copies to
each member State of the Council of Europe, to the other
States Parties to the European Cultural Convention, to the
European Community and to any other State invited to
accede to this Convention.

Az audiovizuális örökség védelmérõl szóló
Európai Egyezmény

Preambulum

Az Európa Tanács tagállamai, az Európai Kulturális
Egyezmény egyéb részes államai és az Európai Közösség,
mint aláírók,

figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai
közötti nagyobb egység elérése különösen a kulturális
örökségüket alkotó eszmék és elvek megóvása és ápolása;

figyelembe véve, hogy az európai örökség Európa
népeinek kulturális identitását és sokszínûségét tükrözi;

figyelembe véve, hogy mozgóképanyag az európai kul-
turális örökség szerves részét képezi, valamint hogy az ál-
lamoknak óvniuk és védeniük kell azt az utókor számára;

figyelembe véve, hogy a mozgóképanyag a napjaink
társadalmát ábrázoló kulturális kifejezési formák egyike,
továbbá hogy kiválóan alkalmas a mindennapi események
rögzítésére, amelyek történelmünk alapját képezik és tük-
rözik civilizációnk sajátosságait;

annak tudatában, hogy a mozgóképanyag sérülékeny és
veszélyek fenyegetik fennmaradását és az eljövendõ nem-
zedékekhez való eljutását;

hangsúlyozva a Felek ezen örökség megóvására, hely-
reállítására és hozzáférhetõvé tételére irányuló felelõssé-
gének fontosságát;

azzal az elhatározással, hogy az audiovizuális kulturális
örökség megõrzése és fennmaradásának biztosítása érde-
kében együttmûködjenek és együttesen lépjenek fel;

figyelembe véve a szerzõi és szomszédos jogok védel-
mét szolgáló, hatályos nemzetközi egyezményeket;
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figyelembe véve az egyéb nemzetközi fórumok által az
audiovizuális örökség védelmének területén végzett mun-
kát,

a következõkben állapodtak meg:

I. Fejezet

BEVEZETÉS

1. cikk

Az Egyezmény célja

Ezen Egyezmény célja, hogy biztosítsa az európai
audiovizuális örökség védelmét és azt, hogy külön mûvé-
szeti formaként, múltunk lenyomataként gyûjtése megkez-
dõdjék; továbbá azt, hogy a nagyközönség érdekében a
mozgóképeket megõrizzék és hozzáférhetõvé tegyék kul-
turális, tudományos és kutatási tevékenységek céljára.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen Egyezmény alkalmazásában:
a) ,,mozgóképanyag”: bármilyen eszközzel, bármilyen

médiumra rögzített mozgóképsorozat, amely – hangkísé-
rettel vagy anélkül – képes mozgás benyomását közvetí-
teni;

b) ,,filmalkotás”: bármilyen hosszúságú mozgókép-
anyag, különösen a filmszínházakban történõ bemutatásra
szánt játékfilm, rajzfilm vagy dokumentumfilm;

c) ,,kötelespéldány archívum”: valamely Fél által a kö-
telezõ letétbe helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátására
kijelölt intézmény;

d) ,,önkéntes archívum”: valamely Fél által e célból ki-
jelölt intézmény.

3. cikk

Hatály

(1) Az Egyezmény részes államai az Egyezmény rendel-
kezéseit minden filmalkotásukra alkalmazzák annak ha-
tálybalépését követõen.

(2) Az Egyezmény 18. cikkével összhangban létreho-
zott jegyzõkönyvek révén ezen Egyezmény hatálya kiter-
jed a filmalkotásokon kívüli mozgóképanyagra – mint pél-
dául a televíziós alkotásokra – is.

4. cikk

Szerzõi és szomszédos jogok

Az ezen Egyezményben szereplõ kötelezettségek sem-
milyen módon nem érintik a nemzetközi szerzõdésekben a
szerzõi és szomszédos jogok védelmére vonatkozóan sze-

replõ rendelkezéseket. Ezen Egyezmény egyetlen rendel-
kezése sem értelmezhetõ az ilyen védelmet sértõ módon.

II. Fejezet

KÖTELESPÉLDÁNYOK LETÉTBE HELYEZÉSE

5. cikk

A kötelespéldányok letétbe helyezésére irányuló
általános kötelezettség

(1) Jogalkotási vagy egyéb eszközzel mindegyik Fél be-
vezeti a saját audiovizuális öröksége részét képezõ és az
érintett Fél területén gyártott vagy koprodukcióban ott ké-
szített mozgóképanyag letétbe helyezésére irányuló köte-
lezettséget.

(2) Mindegyik Fél mentességet írhat elõ a kötelezõ le-
tétbe helyezés kötelezettsége alól, ha az érintett mozgó-
képanyagot valamely másik Fél területén kötelezõ letétbe
helyezik.

6. cikk

A kötelespéldány archívumok kijelölése és feladatai

(1) Mindegyik Fél kijelöl egy vagy több kötelespéldány
archívumot, amelyeknek feladata a letétbe helyezett moz-
góképanyag megõrzése, dokumentálása, helyreállítása és
hozzáférhetõvé tétele.

(2) A kijelölt intézmények lehetnek állami szervek vagy
magán szervezetek, de azokat sem közvetlenül, sem köz-
vetve nem ellenõrizheti a médiaszektorban mûködõ, alap-
vetõen nyereségorientált tevékenységeket végzõ termé-
szetes vagy jogi személy.

(3) A Felek vállalják a kötelespéldány archívumokra bí-
zott feladatok végrehajtásának felügyeletét.

7. cikk

Mûszaki és pénzügyi eszközök

A Felek biztosítják, hogy a kötelespéldány archívumok
rendelkeznek az ezen Egyezmény 6. cikkének (1) bekez-
désében meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges
eszközökkel.

8. cikk

Kötelespéldány letétbe helyezésének feltételei

(1) A Felek kijelölik a letétbe helyezésre kötelezett ter-
mészetes és jogi személyeket. A Felek elõírják a letétbe
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helyezés feltételeit. Különösen azt biztosítják, hogy a kö-
telespéldány archívumok az eredeti példányt vagy olyan
anyagot kapnak meg, amelybõl az eredeti minõség repro-
dukálható.

(2) Az anyagokat legkésõbb tizenkét hónappal a végsõ
változatnak elsõ alkalommal a nyilvánosság részére törté-
nõ közvetítését követõen vagy más, a Fél által meghatáro-
zott ésszerû határidõn belül helyezik letétbe. Ha az anya-
got nem mutatták be a nyilvánosság részére, a határidõ a
gyártás befejezésekor kezdõdik.

9. cikk

A letétbe helyezett anyag helyreállítása

(1) A Felek ösztönzik és elõsegítik az audiovizuális
örökségük részét képezõ, kötelezõ letétbe helyezett olyan
mozgóképanyag helyreállítását, amelynek fizikai minõsé-
ge megromlott.

(2) A Felek jogszabályban engedélyezhetik a kötelezõ
letétbe helyezett mozgóképanyag helyreállítás céljából
történõ reprodukcióját.

10. cikk

Rendkívüli intézkedések

A Felek megfelelõ rendelkezéseket hoznak az audio-
vizuális örökségük részét képezõ olyan mozgóképanyag
védelmének biztosítására, amelyeknek anyagi létét köz-
vetlen veszély fenyegetik, ha a mozgóképanyagot a köte-
lezõ letétbe helyezés feltételei másként nem védik.

III. Fejezet

ÖNKÉNTES LETÉTBE HELYEZÉS

11. cikk

Az önkéntes letétbe helyezés elõmozdítása

A Felek ösztönzik és elõmozdítják az audiovizuális
örökségük részét képezõ mozgóképanyag – beleértve az
ezen Egyezmény 5. cikkének hatálya alá nem tartozó film-
kellékeket is – önkéntes letétbe helyezését.

12. cikk

A nyilvánosság számára történõ rendelkezésre bocsátás

A Felek arra ösztönzik az önkéntes archívumokat, hogy
szerzõdésben állapodjanak meg a jogosultakkal azokról a

feltételekrõl, amelyek mellett a letétbe helyezett mozgó-
képanyag a nyilvánosság rendelkezésére bocsátható.

IV. Fejezet

AZ ARCHÍVUMOK ÉS AZ ÖNKÉNTES ARCHÍVUMOK
VONATKOZÁSÁBAN AZONOS, ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Közös archívumok

(1) Az ezen Egyezmény céljainak hatékonyabb megva-
lósítása érdekében bármely Fél dönthet úgy, hogy közös
archívumokat és önkéntes archívumokat hoz létre.

(2) Az archívum és az önkéntes archívum lehet ugyanaz
az intézmény, feltéve, hogy a két különbözõ funkció vo-
natkozásában meghatározott egyedi rendelkezéseket al-
kalmazzák.

14. cikk

Az archívum és az önkéntes archívumok közötti
együttmûködés

Archívumát és önkéntes archívumát mindegyik Fél ösz-
tönzi az egymással és a többi fél intézményeivel történõ
együttmûködésre az alábbiak megkönnyítése céljából:

a) a mozgóképanyagra vonatkozó információk cseréje;
b) európai audiovizuális filmográfia összeállítása;
c) a mozgóképanyag és az arra vonatkozó információk

tárolására, megosztására és frissítésére irányuló, egységes
eljárás kidolgozása;

d) az elektronikus információcserére vonatkozó közös
szabvány kidolgozása;

e) a mozgóképanyag bemutatására használt berendezé-
sek megõrzése.

15. cikk

A letét szerzõdéses feltételei

A Felek arra ösztönzik az archívumokat és az önkéntes
archívumokat, hogy az anyagokat letétbe helyezõkkel a le-
tétbe helyezett mozgóképanyagra vonatkozó jogokat és
kötelezettségeket meghatározó szerzõdéseket kössenek. E
szerzõdések – amennyiben jogszabály nem szabályozza –
meghatározhatják a letétbe helyezett anyag bármilyen sé-
rülésére vonatkozó felelõsség feltételeit, az anyagnak a jo-
gosult által a letétbõl történõ ideiglenes vagy végleges
visszavonását, továbbá jogosultak által az anyag helyreál-
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lításáért vagy az archívum vagy önkéntes archívum egyéb
szolgáltatásaiért fizetendõ ellentételezést.

V. Fejezet

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON
KÖVETÉSE

16. cikk

Állandó bizottság

(1) Ezen Egyezmény végrehajtása céljából állandó bi-
zottságot hoznak létre.

(2) A Feleket egy vagy több küldött képviselheti az ál-
landó bizottságban. Mindegyik Fél szavazati joggal ren-
delkezik. Az ezen Egyezményben részes minden állam
egy szavazattal rendelkezik. A hatáskörébe tartozó kérdé-
sekrõl az Európai Közösség gyakorolja szavazati jogát,
szavazatainak száma megegyezik azon tagállamainak szá-
mával, amelyek ezen Egyezmény részesei. Az Európai
Közösség nem gyakorolhatja szavazati jogát a hatáskörébe
nem tartozó kérdések vonatkozásában.

(3) Megfigyelõ képviselheti az állandó bizottságban az
Európai Közösséget vagy minden olyan, a 19. cikkben em-
lített államot, amely nem részes fele az ezen Egyezmény-
nek.

(4) Az állandó bizottságot az Európa Tanács fõtitkára
hívja össze. Az elsõ ülésre hat hónappal az ezen Egyez-
mény hatálybalépését követõen kerül sor. Ezt követõen az
állandó bizottság akkor ül össze, ha az Egyezmény részes
államainak egyharmada vagy az Európa Tanács Miniszteri
Bizottsága ezt kéri, vagy az Európa Tanács fõtitkárának
kezdeményezésére a 18. cikk (2) bekezdésében szereplõ
rendelkezésekkel összhangban, vagy az ezen Egyezmény
egy vagy több részes felének kérésére a 17. cikk (1) bekez-
désének c) pontjával összhangban.

(5) A részes felek többsége képezi a határozatok elfoga-
dásához szükséges létszámot. A 16. cikk (6) bekezdésének
és a 18. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseire is figye-
lemmel az állandó bizottság határozatait a jelenlévõ Felek
kétharmados többségével hozza.

(6) Az ezen Egyezmény szerinti feladatainak elvégzése
érdekében az állandó bizottság kikérheti szakértõk taná-
csait. Saját kezdeményezésére vagy az érintett intézmény
kérésére, meghívhat bármely, az ezen Egyezmény hatálya
alá tartozó területeken technikailag felkészült nemzetközi
vagy nemzeti, kormányzati vagy nem kormányzati szer-
vet, hogy megfigyelõvel képviseltesse magát az állandó
bizottság minden ülésén vagy azok egy részén. A Felek
kétharmados többségével határoznak az ilyen szakértõk
vagy szervek meghívásáról.

(7) Az ezen Egyezmény rendelkezéseire is figyelemmel
az állandó bizottság létrehozza eljárási szabályzatát.

17. cikk

Az állandó bizottság feladatai és jelentései

(1) Az állandó bizottság felelõs az ezen Egyezmény mû-
ködésének és végrehajtásának ellenõrzéséért. Az állandó
bizottság:

a) ajánlásokat tehet a Feleknek az Egyezmény alkalma-
zására vonatkozóan;

b) javasolhatja az Egyezmény szükséges módosítását
és megvizsgálhatja a 18. cikk rendelkezéseivel összhang-
ban javasolt módosításokat;

c) egy vagy több Fél kérésére megvizsgálhat az Egyez-
mény értelmezésével kapcsolatos bármely kérdést;

d) ajánlásokat tehet a Miniszteri Bizottságához arra vo-
natkozóan, hogy a 19. cikkben említett államokon kívüli
államokat az ezen Egyezményhez való csatlakozásra hív-
jon fel.

(2) Üléseit követõen az állandó bizottság a Felek és az
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága részére továbbít egy,
a tanácskozásáról és a meghozott határozatokról szóló je-
lentést.

VI. Fejezet

JEGYZÕKÖNYVEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

18. cikk

Jegyzõkönyvek és módosítások

(1) Az ezen Egyezményben szereplõ elvek különös te-
rületeken történõ kidolgozása céljából a filmalkotásokon
kívüli mozgóképanyaggal foglalkozó jegyzõkönyveket
hoznak létre.

(2) Az (1) bekezdésben említett jegyzõkönyvre irányuló
bármely javaslatot vagy az ilyen jegyzõkönyv módosításá-
ra irányuló javaslatokat, vagy az ezen Egyezmény módosí-
tására irányuló bármely Fél, az állandó bizottság vagy a
Miniszteri Bizottság által elõterjesztett bármely javaslatot
közlik az Európa Tanács fõtitkárával, aki azt továbbítja az
Európa Tanács tagállamainak, valamint az esetlegesen
ezen Egyezmény részes feleivé vált államoknak és az
Európai Közösségnek. Az ilyen javaslat közlését követõen
leghamarabb két hónappal Európa Tanács fõtitkára össze-
hívja az állandó bizottságot.

(3) Az állandó bizottság leghamarabb két hónappal azt
követõen vizsgálja meg a javaslatot, hogy azt a fõtitkár a
(2) bekezdéssel összhangban továbbította. Az állandó bi-
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zottság elfogadás céljából benyújtja a Miniszteri Bizott-
ságnak a Felek háromnegyede által jóváhagyott szöveget.

(4) Az Egyezmény elõzõ bekezdéssel összhangban elfo-
gadott bármely módosítása az azt követõ harmincadik na-
pon lép hatályba, hogy mindegyik Fél értesített a fõtitkárt
annak elfogadásáról. Ha egy módosítást a Miniszteri Bi-
zottság elfogadott, de az még nem lépett hatályba, akkor
egy állam vagy az Európai Közösség nem fejezheti ki az
ahhoz való hozzájárulását, hogy magára nézve az Egyez-
ményt a módosítás egyidejû elfogadása nélkül kötelezõ-
nek tekintse.

(5) A Miniszteri Bizottság határozza meg az ezen
Egyezmény jegyzõkönyvei és az ilyen jegyzõkönyvek ál-
landó bizottság által a (3) bekezdéssel összhangban be-
nyújtott szöveg alapján történõ módosítása hatálybalépé-
sének feltételeit.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás és jóváhagyás

Az Egyezmény aláírásra nyitva áll az Európa Tanács
tagállamai, az európai kulturális egyezmény részes felei és
az Európai Közösség számára. Az Egyezményt meg kell
erõsíteni, el kell fogadni, vagy jóvá kell hagyni. A megerõ-
sítõ, elfogadó vagy jóváhagyó okiratot az Európa Tanács
fõtitkáránál helyezik letétbe.

20. cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyezmény azt az idõpontot követõ három hó-
napos idõszak lejárta utáni hónap elsõ napján lép hatályba,
amikor öt állam – amelyek közül legalább négy az Európa
Tanács tagállama – a 19. cikk rendelkezéseinek megfele-
lõen elismeri az Egyezmény kötelezõ hatályát.

(2) Az olyan aláíró tagállam tekintetében, amely az
Egyezmény hatálybalépése után fejezi ki az Egyezmény
kötelezõ hatályának elismerésére vonatkozó szándékát, az
Egyezmény a megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó okirat
letétbe helyezésének napja utáni három hónapos idõszakot
követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

21. cikk

Az Egyezmény és a közösségi jog kapcsolata

Egymás közötti kapcsolataikban az Egyezmény azon
részesei, amelyek az Európai Közösség tagjai, a közösségi

jogot alkalmazzák és ennélfogva nem alkalmazzák az ezen
Egyezménybõl következõ szabályokat, kivéve amennyi-
ben nincs az adott tárgyra vonatkozóan irányadó közösségi
szabály.

22. cikk

Egyéb államok csatlakozása

(1) Az Egyezmény hatálybalépése után az Európa Ta-
nács Miniszteri Bizottsága – a részes felekkel folytatott
konzultációt követõen – az Európa Tanács Alapszabálya
20. cikkének d) pontjában elõírt többséggel meghozott ha-
tározattal és a Miniszteri Bizottságban való részvételre jo-
gosult államok képviselõinek egyhangú szavazatával bár-
mely, a 19. cikkben nem említett államot felhívhat az
Egyezményhez való csatlakozásra.

(2) Bármely csatlakozó állam tekintetében az Egyez-
mény a csatlakozási okirat Európa Tanács fõtitkáránál tör-
ténõ letétbe helyezésének napját követõ három hónapos
idõszak lejárta után következõ hónap elsõ napján lép ha-
tályba.

23. cikk

Területi hatály

(1) Bármely állam vagy az Európai Közösség az aláírás-
kor vagy a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatla-
kozási okirat letétbe helyezésekor meghatározhatja azt a
területet vagy azokat a területeket, amelyekre az Egyez-
mény alkalmazandó.

(2) Bármely Fél az Európa Tanács fõtitkárához címzett
nyilatkozattal bármilyen késõbbi idõpontban kiterjesztheti
az Egyezmény alkalmazását a nyilatkozatban meghatáro-
zott bármely más területre. Az ilyen terület tekintetében az
Egyezmény az ilyen nyilatkozat fõtitkár általi kézhezvéte-
lének idõpontját követõ három hónapos idõszak lejárta
után következõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(3) Az elõzõ két bekezdés alapján tett bármely nyilatko-
zat – a nyilatkozatban meghatározott bármely terület te-
kintetében – a fõtitkárhoz címzett értesítéssel visszavon-
ható. A visszavonás az ilyen értesítés fõtitkár általi kéz-
hezvételének idõpontját követõ három hónapos idõszak le-
járta után következõ hónap elsõ napján lép hatályba.

24. cikk

Fenntartások

Ezen Egyezmény rendelkezései tekintetében fenntartás
nem tehetõ.
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25. cikk

Felmondás

(1) Bármely Fél bármikor felmondhatja az Egyezményt
az Európa Tanács fõtitkárához címzett értesítéssel.

(2) Az ilyen felmondás az ilyen értesítés fõtitkár általi
kézhezvételének idõpontját követõ hat hónapos idõszak
lejárta után következõ hónap elsõ napján lép hatályba.

26. cikk

Értesítések

Az Európa Tanács fõtitkára értesíti az Európa Tanács
tagállamait, az ezen Egyezmény részeseivé vált többi álla-
mot és az Európai Közösséget a következõkrõl:

a) bármely aláírás;
b) bármely megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csat-

lakozási okirat letétbe helyezése;
c) az Egyezmény hatálybalépésének bármely idõpontja

a 20., 22. és 23. cikkel összhangban;
d) a 18. cikkel összhangban elfogadott bármely módosí-

tás vagy jegyzõkönyv, valamint az ilyen módosítás vagy
jegyzõkönyv hatálybalépésének idõpontja;

e) az ezen Egyezményre vonatkozó minden egyéb intéz-
kedés, értesítés vagy közlés.

A fentiek hiteléül, az alulírott, erre kellõen feljogosított
meghatalmazottak aláírták ezt az Egyezményt.

Kelt Strasbourgban, 2001. november 8. napján angol és
francia nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hi-
teles, egy példányban, amelyet az Európa Tanács Levéltá-
rában helyeznek letétbe. Az Európa Tanács fõtitkára hite-
les másolatokat továbbít az Európa Tanács minden tagálla-
mának, az európai kulturális egyezmény többi részes felé-
nek, az Európai Közösségnek és az Egyezményhez történõ
csatlakozásra felhívott bármely más államnak.”

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–2. §-a az Egyezmény 20. cikk (1) bekez-
désében meghatározottak szerint 2008. január 1-jén lép
hatályba.

(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a kultúráért felelõs miniszter az informatikáért felelõs
miniszterrel közösen gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Az oktatási és kulturális miniszter
42/2007. (XII. 28.) OKM

rendelete
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló

1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény 10. §-ának (2) bekezdésében és a (3) bekezdés
c) pontjában foglaltak alapján, valamint az oktatási és kul-
turális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 10. § (3) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(3) A szakmai kollégiumok vezetõinek kinevezése – a
Bizottság javaslatára – egy alkalommal egy évvel meg-
hosszabbítható. A vezetõi kinevezésre, illetve annak meg-
hosszabbítására sor kerülhet akkor is, ha a kinevezés vagy
a meghosszabbítás tartama meghaladja a kollégiumi tagsá-
gi megbízás határidejének lejártát. A négyéves határidõ le-
jártát meghaladó vezetõi kinevezés, illetve annak meg-
hosszabbítása a kollégiumi tagsági megbízás – az érintett
szakmai, társadalmi szervezetek által delegált tagok esetén
a küldõ szervezet egyetértésével történõ – meghosszabbí-
tását vonja maga után. Egyetértés hiányában a vezetõi
tisztség a kollégiumi tagsági megbízás határidejének lejár-
takor megszûnik.”

2. §

Az R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § (1) Az egyes szakmai kollégiumokba a miniszter

által saját hatáskörben felkért tagok, valamint az érintett
szakmai, társadalmi szervezetek által delegált tagok meg-
bízása egyaránt a megbízás napjától számított négy évre
szól.

(2) A Bizottság javaslata alapján a szakmai kollégiumok
tagjainak megbízása egy alkalommal egy évvel meg-
hosszabbítható.

(3) Határozatlan idõre, de legfeljebb a minisztériummal
való közszolgálati jogviszonyának fennállásáig szól a
szakmai kollégium azon tagjának megbízása, akit a mi-
niszter a minisztérium köztisztviselõi közül bízott meg.”

3. §

Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Indokolt esetben a Bizottság javaslata alapján a mi-
niszter felmenti a kollégiumi tagokat. A felmentésre a Bi-
zottság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályok meg-
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felelõen irányadók. A 11. § (3) bekezdése alapján megbí-
zott tag felmentéséhez a Bizottság javaslattétele, illetve
egyetértése nem szükséges.”

4. §

Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § A kulturális járulékot az Adó- és Pénzügyi Ellen-

õrzési Hivatal által kezelt Nemzeti kulturális járulék bevé-
teli számla javára kell teljesíteni. A számla száma:
10032000-06056047.”

5. §

Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A pályázati kiírás tényérõl, ezen belül a pályázatot
kiíró kollégium megnevezésérõl, a pályázat benyújtási ha-
táridejérõl, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének
elérhetõségérõl legkésõbb a pályázat benyújtási határide-
jét megelõzõ 30. napon legalább egy országos napilapban
tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati fel-
hívás teljes szövegét az Alap Honlapján legkésõbb a pá-
lyázat benyújtási határidejét megelõzõ 30. napon közzé
kell tenni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati fel-
hívás megjelentetése kötelezõ, legkésõbb a pályázat be-
nyújtási határidejét megelõzõ 7. napon az Alap Honlap-
ján.”

6. §

Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A Bizottság elnöke jóváhagyásától, illetve a mi-
niszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén a támogatá-
si szerzõdés aláírásától számított 10 napon belül az Igazga-
tóság gondoskodik a támogatott pályázók nevének és lak-
címének, székhelyének, a megítélt támogatás összegének
és módjának, valamint a támogatott pályázatok rövid tar-
talmi összefoglalójának nyilvános közzétételérõl az Alap
Honlapján.”

7. §

Az R. 24. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Érvénytelen a pályázat, ha]
„d) a pályázó az Igazgatóság nyilvántartásai szerint le-

járt, teljesítetlen pénzügyi kötelezettséggel rendelkezik,”

8. §

Az R. 1. számú mellékletében a Nemzeti Kulturális Alap
állandó kollégiumainak felsorolása a „17. Kiemelt Kulturális
Programok Kollégiuma” szövegrésszel egészül ki.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 8. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) A hatálybalépést megelõzõen megbízott szakmai
kollégiumok vezetõinek, illetve tagjainak megbízása egy
évvel meghosszabbítható.

(4) A Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Ese-
mények Ideiglenes Kollégiuma 2007. december 31-ét
követõen új feladattal nem bízható meg.

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

Az oktatási és kulturális miniszter
46/2007. (XII. 29.) OKM

rendelete
az „art” mozik minõsítésének és a filmalkotások

korhatár szerinti megjelölésének feltételeirõl

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiak-
ban: Tv.) 37. § (2) bekezdésnek a) pontjában foglalt felha-
talmazás alapján – az oktatási és kulturális miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkör-
ben –, a hatóság eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgálta-
tási díj tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII.
törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõ-
ket rendelem el:

Az „art” mozik és mozitermek besorolása

1. §

(1) A hatóság a mozi üzemeltetõjének kérelmére „art”
besorolást ad az alábbi feltételeknek megfelelõ egytermes
mozinak vagy többtermes mozi esetén mozitermeknek:

a) üzemeltetõje a Tv. 27. §-a szerint nyilvántartásba
vett személy vagy szervezet;

b) megfelel az e rendelet 1. számú mellékletében meg-
határozott mûszaki-technikai követelményeknek;

c) nyilvánosan meghirdetett játékrendi elõadásainak és
zártkörû filmklub vetítéseinek – naptári negyedévente és
mozitermenként – legalább 60%-ában és legalább 80 na-
pon legalább napi 1 alkalommal 17.00–22.00 óra közötti
elõadáskezdettel

ca) ,,art” besorolású, vagy
cb) magyar vagy magyar részvételû koprodukciós film-

alkotást, vagy
cc) a nemzeti filmvagyonba tartozó, valamint a Tv. ha-

tálybalépését megelõzõen a Magyar Mozgókép Közalapít-
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vány által „támogatott” minõsítést kapott filmalkotást,
vagy

cd) nemzeti filmhetek vagy nemzetközi fesztiválok
programjába tartozó filmalkotást, vagy

ce) a Magyar Nemzeti Filmarchívumtól kölcsönzött
filmalkotást
vetít.

(2) A mozgóképszakmai hatóság az (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott 60%-os arány és 80 napos fel-
tétel alól elõzetesen írásban bejelentett mûszaki ok vagy
elõre nem tervezhetõ felújítási munkálatok esetén felmen-
tést ad.

2. §

(1) A besorolás iránti kérelemben meg kell jelölni a be-
sorolásra kerülõ mozi nevét, címét, az üzemeltetõ nevét,
székhelyét, cégjegyzékszámát, valamint nyilatkozni kell
arról, hogy az üzemeltetõ a tárgyévre vonatkozóan vállalja
az „art” mozi, illetve az „art” moziterem minõsítésre vo-
natkozó feltételek betartását.

(2) Ha a besorolásra vonatkozó kérelem beadását köve-
tõen az (1) bekezdésben meghatározott adatokban változás
történik, azt az üzemeltetõ köteles 15 napon belül írásban
bejelenteni a hatóságnak.

3. §

(1) A moziüzemeltetõ az általa üzemeltetett „art” mo-
zik, illetve mozitermek szerinti bontásban minden naptári
negyedévet követõ hó 20. napjáig köteles a hatóságnak
adatot szolgáltatni az ott vetített filmalkotás címérõl, a Tv.
3. §-a szerinti besorolási kategóriájáról, „art” besorolási
kategóriájáról, a vetítés idõpontjáról és helyszínérõl.

(2) A hatóság hiánypótlásra hívja fel a moziüzemeltetõt,
ha az az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz
eleget, illetve azt tévesen vagy hiányosan teljesíti.

4. §

(1) A hatóság az „art” besorolást az adott mozi (mozite-
rem) vonatkozásában visszavonja, ha

a) nem teljesülnek az 1. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott követelmények, vagy

b) a moziüzemeltetõ a 3. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott adatszolgáltatási kötelezettségének hiánypótlási fel-
hívás ellenére sem tesz eleget.

(2) A hatóság az „art” mozikat, illetve mozitermeket tá-
mogató szervezeteket haladéktalanul értesíti, ha az adott
mozi (moziterem) „art” minõsítését visszavonta.

(3) Az (1) bekezdés esetén újabb „art” besorolásra
vonatkozó ismételt kérelem csak a visszavonást követõ
negyedévben terjeszthetõ elõ.

A filmalkotások korhatár szerinti megjelölése

5. §

(1) A filmalkotásoknak a Tv. 21. §-ában meghatározott
besorolási kategóriáit, a Tv. 24. § (1) bekezdése alapján az
e rendelet szerinti jelzések útján kell közzétenni. Az egyes
kategóriák jelzései piktogramból és a kategóriához rendelt
minõsítésbõl állnak. A jelzések vetítéskor, illetve nyomta-
tásban vagy elektronikus úton való teljes és egyszerûsített
megjelenítésének részletes feltételeit e rendelet 2. számú
melléklete határozza meg.

(2) A megállapított kategória szerinti jelzést a forgalom-
ba hozott filmalkotás, illetve a filmalkotást népszerûsítõ
reklámok elején kell közölni, kivéve a televíziós reklámo-
kat. A korhatár besorolás szerinti, legalább három másod-
perc idõtartalmú jelzésnek jól olvashatónak, a háttérbõl ki-
emeltnek kell lennie, és a kép legalább ötven százalékát le
kell fednie. A televíziós reklámok esetében a jelzésnek
legalább kettõ másodperc idõtartamban, a képernyõ három
százalékában kell jelen lennie.

(3) Televíziós mûsorszámban való megjelenéskor,
amennyiben a mûsorszám a filmalkotás részletével vagy
elõzetesével megszakításra kerül, a filmalkotás minden
részletének elején három másodpercnyi idõtartamban a
kép legalább három százalékában fel kell tüntetni a korha-
tár besorolás szerinti jelzést.

(4) A megállapított korhatár besorolás szerinti jelzést, a
filmalkotás azonosító számával együtt, a vásárolható és
kölcsönözhetõ, illetve a promóciós céllal (VHS, DVD,
VCD vagy egyéb formában) forgalomba kerülõ adathor-
dozó borítójának elsõ oldalán az e rendelet 2. számú mel-
lékletében meghatározott módon és méretben úgy kell fel-
tüntetni, hogy a jelzés alsó széle a borító alsó széléhez, bal
oldalvonala a borító bal oldalához illeszkedjen.

(5) A filmalkotás reklámja a mozikban 20 óra elõtt csak
a besorolási kategóriájával azonos vagy annál magasabb
kategóriába sorolt filmalkotások elõtt mutatható be. Rá-
dióban közzétett reklámok elõtt a korhatár-kategóriát a Tv.
21. §-a szerinti minõsítés vagy – ennek hiányában – a
„BESOROLÁS ALATT” megjelölés felolvasásával kell
közölni.

6. §

(1) Sajtótermékekben – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a jelzést jól látható és olvasható módon úgy kell
közzétenni, hogy az a termék teljes felületének két száza-
lékát lefedje, és a jelzés alsó széle a termék alsó széléhez,
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bal oldalvonala a termék bal oldalához illeszkedjen. Az
A/5-nél nagyobb méretû nyomdai termékek esetén a jelzés
fekete háttere mellõzhetõ.

(2) A nyomtatott és az elektronikus (online) sajtóban,
kiadványokban megjelenõ mozimûsor-ismertetõ esetén a
filmalkotás címe mellett a rendelet 2. számú mellékletében
feltüntetett egyszerûsített jelzést (piktogramot), valamint
oldalanként minõsítést kell feltüntetni.

A hatóság eljárásáért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díj

7. §

Az 1. § szerinti besorolási eljárás díja:
a) egytermes mozi esetén 20 000 forint, a másodfokú

eljárás díja 10 000 forint,
b) többtermes mozi esetén besorolandó termenként

10 000 forint, a másodfokú eljárás díja 5000 forint.

8. §

(1) A hatóság eljárásaiért a díjakat a hatóság Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett 10032000-01461769-00000000
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell be-
fizetni. Az eljárási díjak befizetése során a „Filmiroda”
megjelölést fel kell tüntetni.

(2) A díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illeté-
kekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
Itv.) 3. §-ának (4) bekezdését, a díjfizetés tárgyára az Itv.
28. §-ának (2)–(3) bekezdését, a díjfizetés alapjára az Itv.
30. §-ának (2)–(3) bekezdését, a díjfizetésre kötelezettek
körének megállapítására az Itv. 31–32. §-ait, a díjfizetés
módjára az Itv. 73. §-ának (4)–(6) bekezdéseit és (12) be-
kezdését, illetve az Itv. 73/A. §-át, a díjfizetés törlésére és
visszatérítésére az Itv. 79. §-ának (1)–(2) bekezdéseit és az
Itv. 80. §-a (1) bekezdésének f), g) és j) pontjait, a díjfize-
téssel kapcsolatos mulasztásra az Itv. 82. §-át, a díjfizetés
elévülésére az Itv. 86. §-át, az Itv.-ben nem szabályozott
eljárási kérdésekre – a behajtásra vonatkozó szabályok ki-
vételével – az Itv. 88. §-ának (1) bekezdését megfelelõen
kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami
adóhatóság helyett a mozgóképszakmai hatóságot, lelet
helyett pedig jegyzõkönyvet kell érteni.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2007. december 31-én lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indított eljárá-
sokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével az „art” mozik minõsí-
tésének, valamint a filmalkotások korhatár szerinti megje-
lölésének feltételeirõl szóló 24/2004. (XII. 8.) NKÖM ren-
delet hatályát veszti.

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

1. számú melléklet
a 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelethez

Az „art” mozik és mozitermek mûszaki-technikai köve-
telményei:

– legalább 40 fõ befogadására alkalmas egységes nézõ-
tér, kárpitozott székekkel;

– a moziterem befogadóképességének megfelelõ fûtés,
hûtés, légcsere;

– folyamatos vetítésre alkalmas 35 mm-es vetítõgép;
– mûanyag perforált vetítõernyõ;
– sztereo-surround hangtechnika;
– számítógépes jegyeladás, internetes adatszolgáltatás

biztosítása.

2. számú melléklet
a 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelethez

1. A korhatár besorolás szerinti jelzések – piktogram-
ból és minõsítésbõl álló – közzététele:
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A jelzés mérete: magasság 16 mm, szélesség 48 mm.
A fehér szegély vonalvastagsága 3 pt, a kitöltés színe feke-
te.

Az I. kategória megjelenítése:

– A kör átmérõje 10 mm, zöld, telített. A szegély vas-
tagsága 1 pt, színe fehér.

– A kör színkoordinátái: R 17 G 221 B 27 (C:60, M:0,
Y:100, K:0).

– A minõsítés szövegének betûtípusa és mérete Arial
Narrow, félkövér 8-as méret.

A II. kategória megjelenítése:

– A kör átmérõje 10 mm. A sárga körgyûrû vastagsága
1,25 mm. A körgyûrû színkoordinátái: R 255 G 255 B0
(C:0, M:0, Y:100, K:0). A szegély vastagsága 1 pt, színe
fehér.

– A kör közepében helyet foglaló szám fehér színû,
Arial Black betûtípusú, árnyékolt, 8-as méret.

– A minõsítés szövegének betûtípusa és mérete a „Ti-
zenkét éven aluliak számára” szövegrész vonatkozásában
Arial Narrow, félkövér 8-as méret, az „a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott” szövegrész vonat-
kozásában Arial Narrow, félkövér 7-es méret.

A III. kategória megjelenítése:

– A kör átmérõje 10 mm. A sárga körgyûrû vastagsága
2,5 mm. A körgyûrû színkoordinátái: R 255 G 255 B0
(C:0, M:0, Y:100, K:0). A szegély vastagsága 1 pt, színe
fehér.

– A kör közepében helyet foglaló szám fehér színû,
Arial Black betûtípusú, árnyékolt, 12-es méret.

– A minõsítés szövegének betûtípusa és mérete Arial
Narrow, félkövér 8-as méret.

A IV. kategória megjelenítése:

– A kör átmérõje 10 mm. A piros körgyûrû vastagsága
1,25 mm. A körgyûrû színkoordinátái: R 255 G 50 B 50
(C:0, M:100, Y:100, K:0). A szegély vastagsága 1 pt, színe
fehér.

– A kör közepében helyet foglaló szám fehér színû,
Arial Black betûtípusú, árnyékolt, 12-es méret.

– A minõsítés szövegének betûtípusa és mérete Arial
Narrow, félkövér 8-as méret.

Az V. kategória megjelenítése:

– A kör átmérõje 12 mm, piros telített. A kör színkoor-
dinátái: R 255 G 50 B 50 (C:0, M:100, Y:100, K:0).

– A kör közepén helyet foglaló ‘X’ jelzés fehér színû,
fekete kontúrral. A betûtípusa Times New Roman, félkö-
vér, 28-as méret.

2. A korhatár besorolás szerinti egyszerûsített (csak
piktogramból álló) jelzések közzététele:

Az I. kategória megjelenítése:

– A piktogram zöld, telített kör. A kör színkoordinátái:
R 17 G 221 B 27 (C:60, M:0, Y:100, K:0).

A II. kategória megjelenítése:

– A piktogram sárga körgyûrûben 12-es szám. A kör-
gyûrû vastagsága a teljes kör sugarának 25 százaléka.
A szám fehér színû, Arial Black betûtípusú. A szám ma-
gassága a teljes kör átmérõjének legalább 30 százaléka.
A körgyûrû színkoordinátái: R 255 G 255 B0 (C:0, M:0,
Y:100, K:0).

A III. kategória megjelenítése:

– A piktogram vastag sárga körgyûrûben 16-os szám.
A körgyûrû vastagsága a teljes kör sugarának 50 százalé-
ka. A szám fehér színû, Arial Black betûtípusú. A szám
magassága a teljes kör átmérõjének legalább 30 százaléka.
A körgyûrû színkoordinátái: R 255 G 255 B0 (C:0, M:0,
Y:100, K:0).

A IV. kategória megjelenítése:

– A piktogram piros körgyûrûben 18-as szám. A kör-
gyûrû vastagsága a kör sugarának 25 százaléka. A szám fe-
hér színû, Arial Black betûtípusú. A szám magassága a tel-
jes kör átmérõjének legalább 30 százaléka. A körgyûrû
színkoordinátái: R 255 G 50 B 50 (C:0, M:100, D:100,
K:0).

Az V. kategória megjelenítése:

– A piktogram piros, telített körben ‘X’. A betû fehér
színû, Times New Roman betûtípusú, fekete kontúrral.
A betû magassága a teljes kör átmérõjének legalább
40 százaléka. A kör színkoordinátái: R 255 G 50 B 50
(C:0, M:100, Y:100, K:0).

A minõsítés szövegének betûtípusa Arial Narrow, fél-
kövér. A betûk magassága a teljes kör átmérõjének leg-
alább 30%-a.

A 24. § (2) bekezdésének alkalmazásakor az egyszerû-
sített jelzés (piktogram) mérete a besorolt filmalkotás cí-
mének betûméretével egyezik meg. Ha ez kisebb mint
1,5 mm, a jelzés a korhatárnak megfelelõ szám (az I. kate-
gória esetében „O” betû) zárójelben való feltüntetésével is
közölhetõ.

HATÁROZAT

A Kormány
1105/2007. (XII. 27.) Korm.

határozata
a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervhez kapcsolódó, a 2008–2009. évekre szóló

kormányzati intézkedési tervrõl

A Kormány a Roma Integráció Évtizede Program Stra-
tégiai Tervrõl (a továbbiakban: Stratégiai Terv) szóló
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt célkitûzések
megvalósítása érdekében szükséges, a 2008–2009. évekre
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szóló kormányzati intézkedésekrõl – a Roma Integrációs
Tanáccsal egyetértésben – a következõ határozatot hozza:

I. Az oktatás területét érintõ feladatok

1. A „Biztos Kezdet Program” keretében legalább öt
programot kell indítani a leghátrányosabb helyzetû kistér-
ségekben, településeken élõ, iskoláskor elõtti, kiemelten a
0–5 éves korú gyermekek és családjaik támogatására, a
deprivációs ciklus megtörésére és a korai képességfejlesz-
tés megvalósítására. A programok eredményeinek figye-
lembevételével gondoskodni kell annak országos kiter-
jesztésérõl.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

2. Az oktatási rendszeren kívüli prevenciós és integ-
rációs programokat kell indítani az iskolai lemorzsolódás
csökkentésére, a sikeres életkezdés feltételeinek megte-
remtésére legalább ötezer roma és hátrányos helyzetû is-
koláskorú gyermek és fiatal részére.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. június 30.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

3. Meg kell teremteni az általános iskola felsõ tagoza-
tán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
gyermekek számára az ingyenes étkeztetést.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: a felsõ tagozat 5. osztálya esetében – 2008.
január 1-jétõl

a felsõ tagozat 6. osztálya esetében – 2009.
január 1-jétõl

a felsõ tagozat 7–8. osztálya esetében –
2010. január 1-jétõl

Forrás: az éves központi költségvetések

4. Százhetven közoktatási-esélyegyenlõségi intézke-
dési terv végrehajtásának támogatása keretében, mintegy
ötszáz közoktatási intézményt érintõ esélyteremtõ (így
kiemelten deszegregációs, óvodáztatási, integrációs-mód-
szertani, fogyatékosság-felülvizsgálati, továbbtanulást
segítõ) programokat kell indítani.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

5. A magas minõségû integráló iskolai modell kialakí-
tása és a modern pedagógiai módszereket alkalmazó isko-
lák szakmai együttmûködésének megteremtése érdekében
legalább harmincöt integrációs gyakorlatot folytató iskola
módszertani, hospitációs szolgáltató központtá fejlesz-
tésének támogatására programot kell indítani.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a program indítására: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

6. Évente ezerháromszáz roma és halmozottan hátrá-
nyos helyzetû középiskolás diák idegennyelv-tudásának
fejlesztésére és nyelvvizsgaszerzésük támogatására prog-
ramot kell indítani.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a program indítása: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

7. Évente ezerháromszáz roma és halmozottan hátrá-
nyos helyzetû tanuló normál, vagy emelt szintû érettségire
való felkészülését célzó tanfolyamot kell mûködtetni.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a program indítására: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

8. A felsõoktatásban tanuló roma fiatalok tanulmányi
sikerességének fenntartására, erõsítésére, valamint válasz-
tott szakterületük magas szintû elsajátításának támogatá-
sára négy ún. „Láthatatlan kollégiumot” kell mûködtetni.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

9. A roma és halmozottan hátrányos helyzetû általános
iskolai tanulók tanulmányi sikerességének támogatása cél-
jából legalább ötven tanoda mûködését kell támogatni.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Határidõ: 2009. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

10. A középiskolai lemorzsolódás kezelése érdekében
a „Második Esély” Gimnáziumok program megvalósítása
során legalább nyolc projektet kell végrehajtani, amelyben
kiemelt figyelmet kell fordítani a kisgyermekes anyák
szempontjaira.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a projektek indítása: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

11. A közoktatási intézményrendszer keretén belül a
romákat és halmozottan hátrányos helyzetûeket kiemelten
sújtó térségi, települési hátrányokat csökkentõ támogatási
és finanszírozási rendszert kell kialakítani.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
pénzügyminiszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a 2009. évi központi költségvetés tervezé-
sével egyidejûleg

Forrás: számottevõ forrást nem igényel

12. Meg kell teremteni a roma és hátrányos, illetve hal-
mozottan hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikerességét
elõmozdító ösztöndíj- és tehetséggondozó programok
összhangját.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: 2008. június 30.
Forrás: számottevõ forrást nem igényel

13. Meg kell teremteni, illetõleg fejleszteni kell a köz-
oktatási intézményekben folyó romani és beás nyelvokta-
tás szakmai feltételeit. Támogatni kell a romani és beás
nyelvek oktatásához szükséges tananyag fejlesztését és az
ahhoz kapcsolódó kutatásokat, felméréseket. Koordinálni
és támogatni kell a romani és beás nyelvtanári és tolmács-
képzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat, meg kell vizs-
gálni, hogy ezen képzések akkreditációja milyen eszkö-
zökkel ösztönözhetõ.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Határidõ: 2009. december 31.
Forrás: az éves központi költségvetések MeH és

OKM fejezete

14. A leghátrányosabb helyzetû kistérségben élõ óvo-
dás és iskoláskorú gyermekek környezettudatos gondolko-

dás- és életmódjának kialakítása érdekében bõvíteni kell
az erdei óvoda- és iskola-hálózatot.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: minden év december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

15. Informatikai képzési és fejlesztési programot kell
indítani a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok részére.

Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: program indítására 2008. december 31.
Forrás: éves központi költségvetések

Munkaerõ-piaci Alap Felnõttképzési Alap-
rész

II. A foglalkoztatással, vállalkozásfejlesztéssel
összefüggõ feladatok

1. A foglalkoztatáspolitikai irányelvekben meg kell
jeleníteni a romák foglalkoztatási helyzetének javítására
irányuló feladatokat, intézkedéseket. Az irányelvek tartal-
mazzák a feladatok végrehajtására irányuló ütemezést,
valamint a végrehajtásért felelõs szervek megnevezését.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: minden év január 31.
Forrás: számottevõ forrást nem igényel

2. Roma és hátrányos helyzetû munkavállalók munka-
erõ-piacra történõ belépésének, piacképes szakképzettség
megszerzésének, valamint a nyílt munkaerõ-piacon való
tartós részvételének támogatására

– mintegy tizenkilencezer fõ bevonásával decentrali-
zált foglalkoztatási programokat,

– a Munkaerõ-piaci Alap által támogatott munkaerõ-
piaci programokat,

– mintegy háromezer-kétszáz fõ bevonásával alternatív
munkaerõ-piaci programokat kell indítani, továbbá prog-
ramokat kell indítani a telepeken, telepszerû lakókörnye-
zetben élõk foglalkoztathatóságának elõsegítésére.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: évente június 30.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint, illetõleg a Munkaerõ-piaci Alap
decentralizált Foglalkoztatási Alaprésze

3. Szakmai és szakmai jellegû képzéssel egybekötött
közmunkaprogramokat kell indítani a hátrányos helyzetû,
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tartós munkanélküliek elsõdleges munkaerõ-piacra törté-
nõ reintegrációjára.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
érintett miniszterek

Határidõ: a közmunkaprogramok indítására: évente
június 30.

Forrás: éves központi költségvetések SZMM fejezete

4. A leghátrányosabb helyzetû kistérségekben, telepü-
léseken élõk – köztük nagy arányban romák – járulékked-
vezményt biztosító (START Plusz és START Extra), ille-
tõleg a piaci igényekhez igazodó szakképzettség megszer-
zését elõsegítõ (,,Lépj egyet elõre” program) központi
programokhoz, valamint a munkavégzéshez szükséges
kompetenciák, készségek fejlesztését biztosító progra-
mokhoz való hozzáférésének elõsegítésére legalább tíz
fõvel bõvíteni kell a roma foglalkoztatás-szervezõi háló-
zatot.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2009. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

5. Foglalkoztatással egybekötött (érettségit, illetve
OKJ-s szakképzettséget nyújtó) képzési programot kell in-
dítani legalább háromszáznyolcvan roma munkavállaló
közoktatási és közmûvelõdési intézményekben történõ
foglalkoztatására. Az egészségügyi, szociális, gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén, valamint
a rendvédelmi szerveknél meg kell teremteni a program in-
dításának feltételeit.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
egészségügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a közoktatási, közmûvelõdési terület tekinte-
tében a program indítására: 2008. decem-
ber 31.

a további területek tekintetében a programin-
dítás feltételeinek megteremtésére: 2009.
június 30.

Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-
kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

6. Ki kell dolgozni a hátrányos helyzetû kistérségek-
ben, településeken élõ hátrányos helyzetû munkavállalók
munkaerõ-piaci mobilitását (térségeken átívelõ munkavál-
lalási folyamatokat) elõsegítõ eszközrendszert.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: a modellprogram indítására: 2009. január 31.

Forrás: az éves központi költségvetések SZMM
fejezete

7. A roma szakemberekbõl álló vállalkozásfejlesztési
referensi hálózat legalább öt fõvel történõ bõvítésével,
valamint pályázatok útján évente legalább hetven roma
mikro-, kis- és középvállalkozás megerõsítését és fejlesz-
tését kell támogatni. Biztosítani kell legalább ötezer mun-
kavállaló képzését az adminisztrációs kapacitásokkal nem
rendelkezõ mikro- és kisvállalkozásokban.

Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a pályázati felhívások közzétételére: évente
december 31.

a referensi hálózat bõvítésére: 2009. decem-
ber 31.

Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-
kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint, illetõleg az éves központi költség-
vetések GKM fejezete

8. Pályázatok útján támogatni kell a hátrányos helyzetû
kistérségekben létrejövõ, illetve mûködõ, növekedési po-
tenciállal rendelkezõ kis- és középvállalkozások munkale-
hetõség-teremtõ komplex beruházásait, illetve komplex
technológiai beruházásait.

Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: pályázati felhívások közzétételére: évente
március 31.

Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-
kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

9. A foglalkoztatási és vállalkozásfejlesztési progra-
mok tervezése és megvalósítása során – a gyermekek nap-
közbeni elhelyezését biztosító intézmények bevonásával,
illetve alternatív szolgáltatások nyújtásával – elõ kell segí-
teni a kisgyermekes anyák e programokban való részvé-
telét.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: az egyes programok indításával egyidejûleg
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint, illetõleg az éves központi költség-
vetések SZMM fejezete

III. A lakhatással, területfejlesztéssel összefüggõ
feladatok

1. Az építéshatósági engedélyezési gyakorlat tapaszta-
latai alapján felül kell vizsgálni az építésügyi jogszabályo-
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kat annak érdekében, hogy a belvíz-, árvíz- vagy egyéb
környezet-egészségügyi veszélynek kitett területeken ne
lehessen új építési engedélyeket kiadni.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: 2008. december 31.

2. Át kell tekinteni az önkényes lakásfoglalókkal szem-
ben alkalmazott végrehajtási eljárások szabályozását és
gyakorlatát, továbbá a szociális ellátórendszer és a gyer-
mekvédelmi intézményrendszer által nyújtott szolgáltatá-
sokat annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi törvény-
ben megfogalmazott elv – miszerint gyermekeket pusztán
anyagi okból családjuktól elválasztani nem lehet – érvé-
nyesülhessen.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2008. december 31.
Forrás: számottevõ forrást nem igényel

3. A „Nem mondunk le senkirõl!” zászlóshajó program
keretében a leghátrányosabb helyzetû kistérségekre és te-
lepülésekre irányuló komplex (oktatási, kulturális, foglal-
koztatási, szociális és egészségügyi) térségfejlesztõ prog-
ramokat kell indítani, kiemelt figyelemmel a közoktatási
és lakhatási szegregáció visszaszorítására.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. június 30.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjainak Akcióterve
szerint

4. A szegregálódott, infrastruktúra nélküli városi lakó-
telepek, településrészek lakásállományának és lakókör-
nyezetének rehabilitációjára, az ott élõk foglalkoztatási és
szociális integrációjának elõsegítésére programot kell in-
dítani.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

5. A telepeken, telepszerû lakókörnyezetben elõfor-
duló környezeti ártalmak csökkentése érdekében a fenn-
tarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõségeket népsze-
rûsítõ, elterjedésüket elõsegítõ pilot programokat kell in-
dítani.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2009. december 31.

Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-
kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

6. Ütemtervet kell kidolgozni a települési (cigány tele-
pek) és térségi szegregáció megszüntetésére. A cigány
telepek felszámolására indított programok ütemezése
során kiemelt figyelmet kell fordítani az árvíz vagy belvíz
által veszélyeztetett területeken lévõ telepekre.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: 2008. december 31.
Forrás: számottevõ forrást nem igényel

7. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kere-
tein belül, az ország vidéki területein, az elõzetesen elis-
mert helyi akciócsoportok által készítendõ Helyi Vidékfej-
lesztési Stratégiák kidolgozása során konzultációs lehetõ-
séget kell biztosítani az Országos Cigány Önkormányzat-
nak, illetõleg a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok-
nak.

Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: 2008. december 31.
Forrás: számottevõ forrást nem igényel

8. Meg kell vizsgálni modellszerû (roma) mezõgazda-
sági szövetkezetek létrehozásának lehetõségét három – az
Észak-Magyarországi, az Észak-Alföldi, valamint a Dél-
Alföldi – régióban.

Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: 2008. december 31.
Forrás: számottevõ forrást nem igényel

IV. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok

1. Legalább húsz – a leghátrányosabb helyzetû kistér-
ségek valamelyikében lévõ – település és legalább kétezer
hátrányos helyzetû személy bevonásával programokat kell
indítani a népegészségügyi (emlõ- és méhnyakrák) szûré-
seken való részvétel ösztönzésére, mobil szûrõállomások
igénybevételére, különös tekintettel a szegregált lakókör-
nyezetben élõkre.

Felelõs: egészségügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. július 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

2. Legalább húsz – a leghátrányosabb helyzetû kistér-
ségek valamelyikében lévõ – település és legalább kétezer
hátrányos helyzetû személy bevonásával életminõség-
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javító, egészségfejlesztõ programokat kell indítani, mely-
nek során kiemelt figyelmet kell fordítani a halmozottan
hátrányos helyzetû településeken, illetve a szegregált
lakókörnyezetben élõkre.

Felelõs: egészségügyi miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. július 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

3. Támogatni kell a kistérségi települési egészségter-
vek elkészítését és azok megvalósulását, különös tekintet-
tel a leghátrányosabb helyzetû kistérségekre, halmozottan
hátrányos helyzetû településekre. A programokkal el kell
érni a hátrányos és leghátrányosabb helyzetû kistérségben
élõ lakosság legalább negyven százalékát.

Felelõs: egészségügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. július 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

4. A halmozottan hátrányos helyzetû településeken,
kistérségekben, illetve a szegregált lakókörnyezetben élõk
életviteli, egészség-megõrzési kompetenciáinak fejleszté-
sére legalább tíz, hátrányos helyzetû csoportot képviselõ
civil szervezet bevonásával programokat kell indítani.

Felelõs: egészségügyi miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. július 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

5. A 0–7 éves korú gyerekek fejlõdésének komplex fel-
méréséhez állapotfelmérõ adatlapokat, eljárási és ellátási
protokollokat – köztük nyelvi és megértési nehézségekkel
küzdõk szüleit segítõ kiadványt – kell kidolgozni a korai
felismerés és a segítõ szolgáltatásokhoz való hozzáférés
elõsegítésére.

Felelõs: egészségügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

6. Az egészségügy területén foglalkoztatás-ösztönzõ
programokat kell indítani, amelyek támogatják a roma
származásúak alkalmazását a hiányszakmákban. A romák

arányának ezekben a szakmákban átlagosan el kell érnie
a 3–5%-ot.

Felelõs: egészségügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2009. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

7. A népegészségügyi szervezett szûréseken részt egy-
általán nem vevõ vagy csak nagyon alacsony részvételi
hajlandóságot mutató célcsoportok megszólítására, a szû-
réseken való részvétel ösztönzésére támogatni kell leg-
alább húsz – a leghátrányosabb helyzetû kistérségek vala-
melyikében lévõ – település véleményformálóinak (cigány
kisebbségi önkormányzatok képviselõi, roma társadalmi
szervezetek), döntéshozóinak és az egészségügyi alapellá-
tás dolgozóinak bevonását az országos kommunikációs
kampány részeként megvalósuló ún. érzékenyítõ trénin-
gekbe.

Felelõs: egészségügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. március 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjainak Akcióterve
szerint

8. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlõ
hozzáférés javítása érdekében az egészségügyi alapellátás
(háziorvosi szolgálatok) területén ösztönzõ, támogató
programokkal csökkenteni kell a tartósan betöltetlen kör-
zetek számát.

Felelõs: egészségügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. június 30.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjainak Akcióterve
szerint

9. Az egészségügyi szakellátás területi egyenlõtlensé-
geinek javítása – a 20 km-en és/vagy 25 percen belül elér-
hetõ járóbeteg-szakellátó központok megvalósulása –
érdekében támogatni kell a járóbeteg-szakellátást azokban
a kistérségekben, ahol jelenleg nincs közfinanszírozott
szakellátás, illetve ahol a kistérség lakossága az esetlege-
sen meglévõ szórvány közfinanszírozott ellátások
mennyisége és szakmai összetétele alapján nem tekinthetõ
ellátottnak.

Felelõs: egészségügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a programok indítására: 2008. január 1.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjainak Akcióterve
szerint

10. Programot kell indítani az 5–7 éves roma, illetõleg
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek szenzomoto-
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ros érettségi állapotfelmérésére, a kiszûrt gyermekek fej-
lesztésére és a velük foglalkozó pedagógusok képzésére.

Felelõs: egészségügyi miniszter
Határidõ: a programok indítására: 2008. június
Forrás: a Népegészségügyi Program keretében

V. Az egyenlõ bánásmód elve érvényesülésének
elõsegítésével, az antidiszkriminációval kapcsolatos

feladatok

1. A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Háló-
zat munkájában közremûködõ ügyvédek szakmai tovább-
képzésével és az ügyfélfogadási helyek számának leg-
alább ötven helységre történõ növelésével fejleszteni kell
a Hálózatot.

Felelõs: igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: 2009. december 31.
Forrás: éves központi költségvetések IRM fejezete

2. A roma civil szervezetek által létrehozott jogvédõ
szervezetek (kiemelt figyelemmel a roma nõket képviselõ
szervezetekre) és cigány kisebbségi önkormányzatok be-
vonásával ki kell alakítani, illetõleg a meglévõ kezdemé-
nyezések támogatásával tovább kell fejleszteni egy a hát-
rányos megkülönböztetés tilalmába ütközõ esetek feltárá-
sára alkalmas antidiszkriminációs jelzõrendszert annak
érdekében, hogy azok minél nagyobb számban az Egyenlõ
Bánásmód Hatóság tudomására jussanak. Az oktatás terü-
letén hét regionális központot kell mûködtetni a diszkrimi-
nációs jelenségek feltárása és kezelése céljából. A roma
civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok
számára meg kell teremteni a fenti célú mûködéshez szük-
séges támogatást.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
egészségügyi miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint, valamint az éves központi költ-
ségvetések

3. A roma civil szervezetek által létrehozott jogvédõ,
konfliktuskezelõ és válságkezelõ irodák antidiszkriminá-
ciós tevékenységeinek támogatását biztosítani kell.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2009. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

4. A romákat érõ hátrányos megkülönböztetés elleni
hatékonyabb fellépés, a szélesebb körû tájékoztatás elõse-
gítésére az Egyenlõ Bánásmód Hatóság az Esélyek Háza
hálózathoz kihelyezett ügyfélszolgálatokat mûködtet.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: a mûködés megkezdésére: 2008. június 30.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

5. Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságnak az Európai Unió
tagállamainak antidiszkriminációs bizottságait, hatóságait
tömörítõ szervezet, az Equinet hálózatban történõ részvé-
telét meg kell erõsíteni. Együttmûködést kell kialakítani az
Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA).

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2008. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

VI. A kultúrával, a médiával és a sporttal kapcsolatos
feladatok

1. Nyolc program megvalósításával legalább kétezer
hátrányos helyzetû gyermek és fiatal rendszeres sportolási
lehetõségét kell támogatni, kiemelt figyelemmel a gyer-
mekvédelmi gondoskodásban részesülõ, illetõleg gyer-
mekotthonokban élõ gyermekekre.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: folyamatos
Forrás: az éves központi költségvetések ÖTM feje-

zete

2. Korosztályos programok indításával, így különösen
a Nemzeti Utánpótlási Intézet Bajnok és Csillag Prog-
ramja keretében minimum ötven tehetséges roma gyermek
és fiatal élsportban való részvételét kell elõsegíteni.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos
Forrás: az éves központi költségvetések ÖTM feje-

zete

3. Támogatni kell a romák életét hitelesen bemutató,
illetõleg antidiszkriminációs mûsorokat, kampányokat,
továbbá a roma mûsorkészítõk, újságírók képzését és fog-
lalkoztatását.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2008. I. félévétõl folyamatos
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Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-
kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

4. A hazai és az európai cigány kultúra méltó bemutatása
érdekében elõ kell készíteni a mûvészeti és hagyományápoló
csoportok, alkotómûhelyek helyszínének biztosítására, kép-
zések, színházi programok, hangversenyek, ünnepi mûso-
rok, koncertek lebonyolítására, konferenciák befogadására,
múzeum és kutatóközpont, valamint szakmai mûhely kiala-
kítására alkalmas, állami felelõsségvállalással mûködõ or-
szágos roma kulturális központ létesítését és finanszírozását.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Határidõ: 2008. december 31.
Forrás: az éves központi költségvetés OKM fejezete

5. A roma kultúra megõrzésére – az Országos Cigány
Önkormányzattal együttmûködésben – el kell végezni
a közmûvelõdési intézményrendszerben fellelhetõ roma
mûvészeti értékek digitalizálását és katalogizálását.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2009. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

6. A roma kultúra értékeinek országosan és helyi szin-
ten való széles körû megismertetése érdekében a hazai és
nemzetközi kiállítások, kulturális rendezvények szerve-
zése, dokumentumfilmek készítése során kiemelt figyel-
met kell fordítani a cigány kultúra bemutatására és támo-
gatni kell a cigány kisebbségi önkormányzatok, társadalmi
szervezetek ezekre irányuló tevékenységét.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: 2009. december 31.
Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-

kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint

7. Biztosítani kell az Európa Tanács Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának a romani és beás
nyelvekre történõ kiterjesztéséhez szükséges feltételeket.

Felelõs: Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
oktatási és kulturális miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2008. december 31.
Forrás: számottevõ forrást nem igényel

VII. Záró rendelkezések

1. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy
az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy és

a kultúra területén megfogalmazott feladatok megvalósí-
tása során érvényesítsék a horizontális és esélyegyenlõ-
ség-elvû támogatás politika szempontjait és ehhez készít-
senek esélyegyenlõségi és anti-szegregációs útmutatót.

Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: 2008. június 30.

2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a
kétéves intézkedési tervben foglalt feladatok aktuális állá-
sáról félévente számoljanak be a Roma Integrációs
Tanácsnak. A beszámolókban ki kell térni arra is, hogy az
intézkedési tervben foglalt feladatok elõkészítésébe, vég-
rehajtásába, illetõleg a Stratégiai Tervben megfogalmazott
mutatók mentén elvégzett monitorozásba milyen módon
vonták be a roma civil szervezeteket és az Országos
Cigány Önkormányzatot.

Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: évente június 30. és december 31.

3. A leghátrányosabb helyzetû kistérségekben mûködõ
roma civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányza-
tok számára pályázati tanácsadói képzéseket és kommuni-
kációs programot kell indítani annak érdekében, hogy
a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben mûködõ kis-
és középvállalkozások, illetõleg civil szervezetek hatéko-
nyan hozzáférjenek az Új Magyarország Fejlesztési Prog-
ramjaihoz.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter, az érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: a képzések és a kommunikációs program in-
dítására 2008. december 31.

Forrás: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonat-
kozó Operatív Programjának Akcióterve
szerint, illetõleg az éves központi költség-
vetések

4. A Roma Integrációs Tanács keretein belül – elsõsor-
ban a Tanács civil delegáltjainak közremûködésével – lét-
re kell hozni az ún. Roma Irányító és Monitoring Bizottsá-
got. A Bizottság ügyrendjérõl, munkatervérõl, finanszíro-
zásáról javaslatot kell készíteni.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter, az érintett
miniszterek bevonásával

Határidõ: 2008. március 31.

5. A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervrõl szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 2. pontjá-
ban foglalt jelentés-tételi kötelezettség teljesítésének elõ-
segítésére – a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók
alapján, illetve a Roma Integrációs Tanács és annak kere-
tein belül mûködõ Roma Irányító és Monitoring Bizottság
közremûködésével – monitoring rendszert kell kidolgozni.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter, az érintett
miniszterek bevonásával
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Határidõ: a monitoring rendszer kidolgozására: 2008.
december 31.

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és
ezzel egyidejûleg

a) a romák társadalmi integrációját elõsegítõ kormány-
zati programról és az azzal összefüggõ intézkedésekrõl
szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat, valamint az
azt módosító 1020/2005. (III. 10.) Korm. határozat;

b) a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervrõl szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatból eredõ
kormányzati teendõkrõl szóló 1042/2007. (VI. 28.) Korm.
határozat
hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1098/2007. (XII. 13.) Korm.

határozata
a Magyarországi Református Egyház

és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára
2007. évben rendezésre javasolt ingatlanokról,

az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról,
illetve az egyházi ingatlanrendezéssel összefüggõ

egyéb kérdésekrõl

A Kormány

1. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének ren-
dezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény értelmében ala-
kított egyeztetõ bizottság által rendezésre javasolt ingatla-
nok jegyzékét jóváhagyja, és elrendeli, hogy az oktatási és
kulturális miniszter gondoskodjon az 1. számú melléklet

szerinti jegyzékben felsorolt ingatlanoknak a Magyar-
országi Református Egyház és a Magyarországi Evangé-
likus Egyház tulajdonába adásáról és a kártalanítás kifize-
tésérõl a 2. számú mellékletben csatolt pénzellátási terv
alapján;

2. felhívja az oktatási és kulturális minisztert, hogy a
Magyar Piarista Rendtartomány Budapest V., Piarista
köz 1. (hrsz: 24312) szám alatti ingatlan ügyével kapcso-
latban az Atlantisz Kft. vonatkozásában a kártalanítási el-
járást folytassa le a következõk figyelembevételével: az
Atlantisz Kft. 70 millió Ft kártalanításban részesüljön
funkciókiváltás címén 2007. december 15-ei kifizetési ha-
táridõvel, azzal, hogy az általa a hivatkozott ingatlanban
használt helyiségeket legkésõbb 2008. december 31-ei ha-
táridõvel köteles elhagyni és azt a Magyar Piarista Rend-
tartomány birtokába adni;

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: a határozat hatálybalépését követõen
azonnal

3. egyetért azzal, hogy a volt egyházi ingatlanok tulaj-
doni helyzetének rendezésére biztosított 2008. évi költség-
vetési elõirányzat terhére 4 millió Ft az egyeztetõ bizottsá-
gok folyamatos mûködéséhez, szakértõi és megbízási dí-
jak, illetve az egyházi ingatlanrendezéssel kapcsolatos be-
szerzések céljára kerüljön felhasználásra.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2008. december 31.

4. E határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet az 1098/2007. (XII. 13.) Korm. határozathoz

JEGYZÉK

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2007-ben rendezésre javasolt ingatlanokról

Magyarországi Evangélikus Egyház

Sor-
szám

Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelõje Az állami

tulajdonba vétel
jogcíme

Önkormányzati, illetve
egyéb szerv kártalanítása Egyházi kártalanítás Birtokbaadás

tervezett
ideje

Megjegy-
zésekhelyrajzi

száma
területe

m2
1948.

I. 1. elõtt
államosítást

követõen tervezett államosí-
táskor jelenleg év M Ft év kártalanítás

M Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. Balaton-
akali,
belterület
370, 413,
455, 456,
481, 498/1
498/2, 499/1

13804

konferencia
ház, ifjúsági
tábor

közterület hitélet Evangélikus
Egyház

Községi
Önkor-
mányzat

1950 2007.
12. 15.

107,2
(MEE)

2. Farád,
Gyõri u.
70–72.
5042/3,
5042/4

2331

szolgálati
lakás

5042/3:
lakás,
ált. iskola,
5042/4:
lakások
(3 db)

5042/3,
5042/4:
gyülekezeti
ház

Evangélikus
Egyház

Községi
Önkor-
mányzat

1948. évi
XXXIII. tc.

2007.
12. 15.

19,5

3. Miskolc,
Kis-Hunyad
u. 5.
10 1697

szolgálati
lakások

lakások
(6 db)

óvoda Evangélikus
Egyház

Magyar
Állam/
KVI

1710/
1953. sz.
hat.

2007.
12. 15.
(KVI
funkció-
kiváltás)

64,0 2008.
09. 30.

Mûemlék
Törzs-
szám: 879

Magyarországi Református Egyház

Sor-
szám

Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelõje Az állami

tulajdonba vétel
jogcíme

Önkormányzati, illetve
egyéb szerv kártalanítása

Egyházi
kártalanítás Birtokbaadás

tervezett
ideje

Megjegy-
zésekhelyrajzi

száma
területe

m2
1948.

I. 1. elõtt
államosítást

követõen tervezett államosí-
táskor jelenleg év M Ft év

kárta-
lanítás
M Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. Karcag,
Madarasi
út 1.
47 5718

református
gimnázium,
szolgálati
lakás

gimnázium
(17 tanter-
mes) és
szolgálati
lakás

református
gimnázium

Református
Egyház

Városi
Önkor-
mányzat

1948. évi
XXXIII. tc.

2007. 12. 15.
2008. 02. 20.
2009. 02. 20.

162,296
200,0

187,704
(funkció-
kiváltás)

2009. 07. 15.
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2. számú melléklet az 1098/2007. (XII. 13.) Korm. határozathoz

Pénzellátási terv

Átutalás idõpontja, összege:
2007. december 15. 422,996 millió Ft
2008. február 20. 200,000 millió Ft
2009. február 20. 187,704 millió Ft

Összesen: 810,700 millió Ft

A korábbi kormányhatározatokban elfogadott és megállapított kártalanítási összegek kifizetése változatlan marad.

KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

Az Archimedia Kft. (1224 Budapest, VIII. u. 10.) közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2852/2007. (XII. 12.) számú
határozatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az Archimedia Kft. mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási

szabályzatát alább közöljük.

1. Alapelvek

1.1. Az Archimedia Kft. mûsorszolgáltató tevékenységét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a to-
vábbiakban: médiatörvény) és a Mûsorszolgáltatási Szabályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként kívánja folytatni. Az
Archimedia Kft. a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban
rendelkezik.

1.2. A szabályzat kötelezõ tartalommal bír az Archimedia Kft. minden munkavégzésre irányuló bármely, az Archimedia
Kft.-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve. A szabályzat a foglalkoztatási jogviszony – így különösen: a mûsor-
szolgáltatónál munkaviszony, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesíté-
se céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat a médiatörvény 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.

2.2. Az Archimedia Kft. napi 24 órás mûsorszolgáltatást végez, amely több mint 50%-ban közszolgálati mûsorszámokat
tesz közzé. A mûsorfolyamon belül a közszolgálati mûsorszámok a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki. A közszol-
gálati mûsorszámok mûsorba szerkesztésérõl a fõszerkesztõ gondoskodik.

2.3. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – az Archimedia Kft. felelõsséggel nem tartozik. Lelki-
ismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján az Archimedia Kft. nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményei-
rõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot
nem közöl. Az Archimedia Kft. híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ
belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. Az
Archimedia Kft. burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
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2.4. Az Archimedia Kft. választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati kép-
viselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai
szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt
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, az Archimedia Kft. felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem
befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. Az Archimedia Kft.
a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

2.6. Az Archimedia Kft. nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. Az
Archimedia Kft. mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgal-
mazója.

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. Az Archimedia Kft. nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszá-
mot, amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai hírmû-
sorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás megrendelésére szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont
– az elõzõ mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozga-
lom, valamint 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 köz-
léséhez kötött támogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem
szerepelhet.

2.9. Az Archimedia Kft. különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és
alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. Az Archimedia Kft. rendszeresen, átfogó-
an, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó helyi eseményekrõl, a vételkörzeté-
ben élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott
jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik a médiatörvény
137. §-ában nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról.
Az Archimedia Kft. biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjeleníté-
sét, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a hallgatók széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének
színvonalas kielégítésérõl.
Az Archimedia Kft. különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kultu-
rális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazda-
gító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek
megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a
gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok bemutatására, a térség
különbözõ 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.
Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más
olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzéte-
hetõ.
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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 függetlenül –
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.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség

3.1. Az Archimedia Kft. ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgal-
maktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra
vonatkozó garanciák alapján.

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

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 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.
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4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek

4.1. Az Archimedia Kft. közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és ki-
egyensúlyozottan tájékoztasson az országban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudo-
mány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a tár-
sadalom 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 kötelessége, hogy a hallgató véleményének kialakításához szükséges minden lényeges informá-
ciót és véleményt megjelenítsen.

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 hallgatókat 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 hallgató 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.
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5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

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

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.

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 kifejezésre 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 hallgatói 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 hall-
gatót 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 hallgatóban nem kelthet megalapozatlan
várakozást. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése
nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a hallgató figyelmét egyértelmûen fel kell hívni.

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 hallgató egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve
e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.6. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését 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.
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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 rész-
vételt tesz lehetõvé az adott mûsorszám szerkesztésében. Az egyházi szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem
tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figye-
lembe 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 hallgató figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint az Archimedia Kft. a következõ mûsorszámokat látja el megkülönbözte-
tõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:

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

8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az 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 határoz-
hatja meg. A korlátozásra a mûsor-elõzetesekben, a mûsorajánlókban és a mûsorújságokban 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 hallgatót a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a mûsorszám tar-
talmáért felelõs egyházat.

8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésé-
vel, 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
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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.

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.
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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 az Archimedia Kft. fõszerkesztõje
meghatározhat 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.

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 a mûsorszolgáltató in-
gyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közle-
mény is ingyenes.

11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé. Té-
rítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.

11.4. A közérdekû 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 alko-
táshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.

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

12.5. A mûsorkészítõ 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.
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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 te-
remthet 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.

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

13.4. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekkel foglalko-
zó 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
felügyelõ-bizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, 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, illet-
ve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.

13.9. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet 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.
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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 rangjá-
val vagy foglalkozásával történõ megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használ-
hat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzeté-
re 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.

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 hallgató 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 hallgató tudomására hozza. A mûsorszolgál-
tató 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 hoz-
zájárultak. 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 mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a
bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét meg-
elõzõen – amennyiben azok alkalmasak a hallgató fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következményre
a hallgatók figyelmét 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 hallgatók
érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza
meg.
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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 az Archimedia Kft. nem használ. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó
közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.

14.11. Ha a hallgató a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az
esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.

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

14.13. 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.

14.14. 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.

14.15. 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.

14.16. 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.

A Világablak Alapítvány (2854 Dad, Fõ u. 25.) közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2851/2007. (XII. 12.) számú
határozatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Világablak Alapítvány mûsorszolgáltatót,

akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

VILÁGABLAK ALAPÍTVÁNY DAD
Dad TV

mûsorszolgáltatási szabályzata

1. Alapelvek

1.1. A Világablak Alapítvány az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt bejelentés alapján mûsorszolgáltatást
végez Dadon, a helyi kábeltelevíziós rendszeren.

1.2. A tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a bejelentésben
foglaltak és a jelen Mûsorszolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szolgáltatóként foly-
tatja. A Dad TV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról jelen szabályzatban
rendelkezik.

1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Dad TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékenységre)
irányuló, bármely, a Dad TV mûsorszolgáltatási tevékenységében közremûködõ személyre nézve.
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2. Általános rendelkezések

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

2.2. A Dad TV mûsorszolgáltatása során különös figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5 §) alatt felsorolt
maradéktalan teljesülésére.

2.3. A Dad TV sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõ mûsoridõben legalább 60 percben szolgáltat. A Dad
TV a képújság keretében 50%-ot meghaladóan szolgáltat közérdekû tudnivalókat, hirdetményeket, így közmûsor-szol-
gáltatásnak minõsül, amelyek szintén olvashatók fõmûsoridõben is.

2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Dad TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismereti,
illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Dad TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egy-
házi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl. A
Dad TV mûsorszámaiban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek
meg reklámban és politikai hirdetésben. A Dad TV burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.

2.5. A Dad TV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz
közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatásban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt
népszavazással összefüggésben közöl.

2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Dad TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem befolyá-
solhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Dad TV a közérdekû köz-
lemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

2.7. A Dad TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe ve-
hetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Dad TV mû-
sorszámát nem támogathatja a fõ tévékénysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.

2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyerekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszak-
ra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a Dad TV e jellegének a közzétételt
közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egyéb mûsorszámoktól optikai vagy felismerhetõen elkülö-
nítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megneve-
zi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a Dad TV ellenszolgáltatást nem
kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás nem vonatkozik az Rttv. 137. §
szerinti közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a Dad TV.

2.10. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott
mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevé-
kenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. A Dad TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot, amely-
ben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám nem
támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ mon-
datban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint az a
vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedel-
mi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a
gyógyszertermék, illetve gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támo-
gatásra. A támogató megnevezésében – feltüntetett nevében – párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
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2.11. A Dad 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 Dad TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul,
hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló ese-
ményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ vélemé-
nyeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában nem említett közérdekû közlemények
nyilvánosságra hozataláról. A Dad TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspontok-
nak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja ér-
deklõdésének színvonalas kielégítésérõl. A Dad TV különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örök-
ség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõ-
dését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más
kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik kö-
vetkeztében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a
gyermeki jogokat ismertetõ, a mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására.

2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsor-
idõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a reklám-
tartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. Reklám csak
mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetí-
tésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ. Alkoholtar-
talmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ
belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem
jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követen-
dõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális ese-
ményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik
következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

2.13.1. Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrá-
zoló mûsorszámot közzétenni tilos.

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

3.1. A Dad TV ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól füg-
getlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonatko-
zó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mûsorszolgáltató
nem kötelezhetõ arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben)
egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.

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

3.4. 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 nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerû-
síti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
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3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet érdeklõ-
désére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei
nézetrend kifejezõdésévé.

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

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

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

4. A magazinmûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismertetésének, a véle-
mények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

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

4.2. A magazinmûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhatja, de az is csak az
arányosság szempontjai alapján.

4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt
és véleményt megjelenítsen.

4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a magazinmûsorokban a helyi közéletet meghatározó társadalmi csoportok
véleménye helyet kapjon.

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

4.6. A magazinmûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges, megjelöli. Ha
több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független hírforrásból szár-
mazó információt kell közzétenni az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhívás mellett.

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

4.8. Magazinmûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az elhang-
zott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.

4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.
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4.10. Ha a magazinmûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani a nézõ fi-
gyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.

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

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

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

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

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

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását. Ezek haszná-
latára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés
e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.

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

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsorszolgáltatás helyett – e szabályzat elõírásainak megfelelõen
sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek so-
rán a mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult
negatív sztereotípiáknak.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell bemu-
tatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve hogy csak a kisebbség hagyományosan elfo-
gadott szerepeiben történjék.

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

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos 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 lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosí-
tani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapo-
zatlan várakozást.

7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem ke-
rülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.
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7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.

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

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

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

7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti te-
vékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõsé-
get, illetve részvételt tesz lehetõvé.

7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más világ-
nézet vagy vallás ellen.

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

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

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Dad TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el megkü-
lönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:

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

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

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

8.4. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határoz-
hatja meg. Az ajánlott korhatár 12, 16 és 18 év.

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

8.6. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a
nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs egyhá-
zat.
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8.7. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésé-
vel, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések

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

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

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

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

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles.

9.6. A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük ki-
használásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.

9.7. A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek
arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak szá-
mukra közvetlen vásárlási ajánlatot.

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

9.9. A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetek-
ben.

9.10. A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál
alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúban elképzelést a ter-
mék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, a szolgáltatás igénybevétele
minden család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás

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

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

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

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

10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül,
különös tekintettel:

– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
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– 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,
– jótékonysági célra fordítandó hányadra.

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

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

10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.

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

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

10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félrevezetõ
legyen.

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

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

10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt kö-
vetõen reklám nem közölhetõ. Jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Dad TV fõszerkesztõje meghatározhat
egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

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

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

10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem hasz-
nálható fel.

11. A közérdekû közlemények közzététele

11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.

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

11.3. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a képújságban történõ megjele-
nítéssel történhet.

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.
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12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

12.1. A mûsorszolgáltatónál a mûsorkészítõk tevékenységüket társadalmi munkában, az arra vonatkozó jogszabályok és
e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes vezetõin kívül nem uta-
sítható. 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 mûsorké-
szítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

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

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

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

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

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

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

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

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

12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek alakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Ál-
láspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

13.1. A mûsorszolgáltató minden munkatársa, a mûsorfolyam elkészítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ sze-
mély.

13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.

13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben a poli-
tikai, és magazin mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszerep-
lést nem vállalhat.

13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem ve-
szélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre
írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.
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13.5. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység nem
folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.

13.6. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumi tagja, gazdálkodószervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának tagja, ezen szervezetekre vonatkozó
mûsort nem készíthet.

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

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

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

13.10. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el és támogatott mûsorszám bevé-
telébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlen nem részesülhetnek. Támogatott mûsorszám
mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodószervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottságának
tagja és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.

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

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

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

13.14. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül töre-
kednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függet-
lenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjá-
val vagy foglalkozásával történõ megszólítást.

13.15. 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.

13.16. 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 Dad TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyo-
zottan tájékoztasson a községben, az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes
kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására,
szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
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14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatás-
ban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.

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

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

14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tarta-
nia, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredmé-
nyeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.

14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek értel-
mében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg an-
nak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncselek-
mény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként” nevezze
meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjei-
nek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még ak-
kor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.

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

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

14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A
mûsorszolgáltató belsõ életérõi információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a nézõ
érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza
meg.

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

14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélye
mellett.

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

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

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

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

14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésé-
vel és az adatok manipulálása nélkül szabad.

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

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei

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

15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A nézõ-
tõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt audio-
technikai színvonalon kell sugározni.

15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és sok-
színûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvános-
ság fórumainak megteremtéséhez.

15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszol-
gáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és mû-
sorajánlatokkal segíti a nézõk választását.

15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.

15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolni kell, és törekednie kell ar-
ra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.

16. A Dad TV mûsoridejében a közszolgálati mûsorszám aránya

16.1. A mûsorszolgáltatás teljes idõtartama hetente kilenc óra, amely közszolgálati mûsorszámokból áll. A mûsoridõn
belül – a közszolgálati mûsorszámok mellett a képújság –, a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszi ki.

17. Hatályba léptetõ rendelkezések

17.1. A Dad TV jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2007. december 1. napjától hatályos.
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A Kép-Quartett Bt. Mûsorszolgáltatási Szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2442/2007. (X. 25.) számú határozatával
nyertessé és közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Kép-Quartett Bt. földfelszíni sugárzású mûsorszolgáltatót Körmend
99,8 MHz helyi rádió mûsorszolgáltatási jogosultságon. A mûsorszolgáltatói szabályzatát alább közöljük.
A Kép-Quartett Bt. Rádió 8 Körmend vállalja, hogy mûsorszolgáltatásának fõ értéke a közmûsor-szolgáltatás. A közmû-
sor-szolgáltatási szabályzatát az alapelvek és törvények maximális figyelembevétele mellett, kapacitásának lehetõségei
és közmûsor-szolgáltatási funkcióinak megtartása mellett folyamatosan fejleszteni és bõvíteni kívánja.

Általános alapelvek
1. A Kép-Quartett Bt. tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. Törvény és a jelen mûsorszolgál-
tatási szabályzat alapján, közmûsor-szolgáltatóként végzi.
2. A Kép-Quartett Bt. a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételének érvényre juttatásáról jelen Mûsorszol-
gáltatási Szabályzatában rendelkezik.
3. A Mûsorszolgáltatási Szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Kép-Quartett Bt. minden munkavégzésre irányuló bár-
mely jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve.
4. A Mûsorszolgáltatási Szabályzat a foglalkoztatási jogviszony létesítése céljából megkötött bármely jogi aktus része.
5. A Kép-Quartett Bt. rádiós mûsorszolgáltatást végez „Rádió 8 Körmend” elnevezéssel.

A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatko-
zó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ, a mûsorszolgáltató erre illetékes ve-
zetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van ahhoz, 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.
2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Ab-
ban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.
3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével, vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére,
vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez
azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét.
4. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mû-
sorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
5. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt
tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
6. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódáshoz fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti
a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
7. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el, vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi
jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
8. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak vég-
re mûsorán.
9. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet olyan
benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
10. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat,
illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon.
11. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban résztvevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését.
12. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban résztvevõk társadalmi állására, testi sajátosságaira, nevére, csalá-
di állapotára és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé
válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
13. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában; ehhez észrevételeket fûzhet.
14. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogosultságokat élveznek.
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Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.
2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mû-
sorszolgáltató jó hírnevét.
3. A munkatárs nem lehet politikai párt, vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a politikai mûsorokban
szereplõ munkatárs politikai párt, vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhat.
4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem veszé-
lyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságára vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre írás-
ban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.
5. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal, vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység nem foly-
tatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.
6. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa, vagy felügyelõ bizottságának a tagja, ezen szervezetre vonatkozó
mûsort nem készíthet.
7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési, vagy önkormányzati jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a választás
napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorkészítõt meg-
választják, mandátuma lejártáig csak olyan mûsorban vehet részt, amely képviselõi tevékenységévei összefüggésben
nem áll.
8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével vé-
gezhet.
9. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és fel-
ügyelõ bizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági céllal irányuló szer-
zõdést köt.
10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A
mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illet-
ve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám bevéte-
lébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhetnek. Támogatott mûsorszám
mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának
tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató jó hír-
nevét.
13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az üzleti
titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
14. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvánosság
nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét levezesse.
15. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társa-
dalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
16. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõ és a saját társadalmi helyzete között. Ezen belül
törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányába, azok társadalmi helyzetétõl füg-
getlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rang-
jával, vagy foglalkozásával történõ megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell.
17. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ sze-
mély alárendelt társadalmi helyzetére utalna. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szó-
lítani.
18. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõ és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés és
az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem megengedett.
19. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és kerülje
az ezekre vonatkozó, a hallgató által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

A Kép-Quartett Bt. tevékenységébõl adódóan kiemelkedõ fontosságuk van az információknak. Ezek védelme a rádió
elemi érdeke.
Ennek megfelelõen:
a) A Kép-Quartett Bt. munkatársai más médiában kizárólag a rádió közvetítésével helyezhetnek el a Kép-Quartett Bt.
eszközeivel készített anyagokat.
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b) Bármely írott és elektronikus sajtóban a munkatársak csak a gazdasági társaság ügyvezetõjének engedélyével vállal-
hatnak rendszeres, vagy eseti megbízású munkát. Az ügyvezetõ megtagadhatja az engedélyezést, ha az legkisebb mér-
tékben is sérti a gazdasági társaság érdekeit.
A Kép-Quartett Bt. munkatársai által készített munkák a díj kifizetésével a gazdasági társaság tulajdonába kerülnek.
Azok további felhasználásáról a gazdasági társaság saját hatáskörében szabadon dönt.
A Kép-Quartett Bt. ügyel arra, hogy olyan külsõ munkatársakat foglalkoztasson, akik öregbítik hírnevét. Mikrofont,
megszólalási lehetõséget csak belsõ alkalmassági vizsgát tett munkatárs kaphat.
Szerkesztõi munkát azok a személyek végezhetnek, akiknek szakirányú végzettsége megfelel a munkakör ellátásához.
Törekedni kell arra, hogy az ezzel nem rendelkezõk hatályos idõn belül megfelelõ végzettséget szerezzenek.

A mûsorkészítés szakmai szabályai
1. A Kép-Quartett Bt., mint közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és ki-
egyensúlyozottan tájékoztasson az országban, a térségben és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és
egyetemes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyil-
vánulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelítsen a mûsorszolgáltatás-
ban elõadódó témákhoz, mellõzve az elõítéleteket, a közhelyeket és a sztereotípiákat.
3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a hallgató tudomására. A mûsorszolgál-
tató tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet és az ebbõl adódó kárt viselnie
kell.
4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok
megnevezése csak akkor lehetséges, ha ezt hivatalosan megerõsítették és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hozzá-
járultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania, de a
hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményekép-
pen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek értelmé-
ben a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg annak
bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncselekmény
lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakban „gyanúsítottként”, bírósági szakban „vádlottként” nevezze meg.
7. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjének
nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még akkor is
tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.
8. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a
bûn elkövetést ne tûntessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét
megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a hallgatók fizikai, vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következ-
ményre a hallgatók figyelmét fel kell hívni.
9. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallásfelekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosok,
bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre nézve
sértõ.
10. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A
mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a hall-
gató érdeklõdésére.
11. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza meg.
12. A mûsorban szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adás-
ban a szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait, és a szükséges viselkedési szabályokat. A hangfelvétel a
szereplõ hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsor-
számban a más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltõ személyt a mûsorkészítõ a törvényben foglalt tá-
jékoztatási kötelezettségére figyelmeztetheti.
13. Rejtett mikrofont kivételes esetben szabad használni, a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélye mellett.
14. Névtelen, hangtorzítást alkalmazó közlést, vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos, tár-
sadalmi, vagy személyes érdek indokolja.
15. Ha a hallgató a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
16. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja.
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17. Utólag felvett kérdést nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
18. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ kér-
désre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
19. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésében a személy elõ-
zetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés ízlést, illetve a személy jó hírnevét és be-
csületét ne sértse.
20. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével,
és az adatok manipulálása nélkül szabad.
21. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát és tekintetbe kell azt venni, hogy az
archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

Hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának a vitatott
kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ le-
gyen.
2. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhat-
ja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
3. A mûsorszolgáltató köteles törekedni arra, hogy a hallgató véleményének kialakításához szükséges minden lényeges
információt és véleményt megnyilvánítson.
4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó tár-
sadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamelyik álláspont képviseletére objektív, vagy szubjektív okból nincs
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a hallgatót tájékoztatni köteles.
6. 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, az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû figyelemfelhívás
mellett.
7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos jog
elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez fû-
zõdõ 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 mûsorszolgáltatónak haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
8. Hír és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét az el-
hangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
9. Bármely állásfoglalás, vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett eredeti álláspontjával.
10. Ha a hír, vagy politikai mûsorban tartalmi, vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani a
hallgató figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett.
11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekednie kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tisztelet-
ben tartásával fejtsék ki a véleményüket.
12. Helyreigazítást, illetve kifogást kell hozzátenni az érintett kérelmére, illetve akkor, ha ezt jogerõs bírói ítélet, vagy a
panaszbizottság határozata elõírja.

A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük bemutatásának követelményei
1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsorokon kívül is – sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemze-
ti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszolgáltató köteles mellõzni a nemzeti
és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult sztereotípiákat.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell be-
mutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés csak a kisebbség hagyományosan elfogadott szerepeiben történ-
jék.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy a hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük értékelése megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar nyel-
vet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.
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A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása
1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit,
valamennyi hallgatói réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgálta-
tó a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést, vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a hallga-
tót a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
3. A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl.
4. Tudományos kérdésekben biztosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismerte-
tése a hallgatóban nem kelthet megalapozatlan várakozást.
5. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem ke-
rülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a hallgató figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni. A tudomá-
nyos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos kérdésben
igénybe kell venni szakértõ személyek, vagy szervezetek segítségét.
6. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a hallgató egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne hangoz-
hassanak el.
8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre és
vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti, vagy vallási propaganda nem folytatható.
9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti tevé-
kenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget,
illetve részvételt tesz lehetõvé.
10. A világnézeti, illetve vallási mûsor politikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más világné-
zet, vagy vallás ellen.
11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõséggel. A szertartások és más egyházi események
közvetítése mûsorkörnyezetük kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
12. Vallási, vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról
van szó – a vallásos, vagy világnézeti tartalomra a hallgató figyelmét fel kell hívni.

Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
1. A mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a
magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mû-
sorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszi figyelembe, kivéve, ha a használt név, vagy kifejezés
magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a megszólalókat – személyük megsértése nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását, illetve a ká-
romkodó megfogalmazásokat. Ezek használatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája, vagy mondanivalója indo-
kolja és a helyette alkalmazott hangjelzés a témával, vagy mondanivalóval harmonikus hatást nem eredményezne.

A megkülönböztetett jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
1. A mûsorszolgáltató az alábbi mûsorszámokat látja el hanggal jelzett megkülönböztetõ jelzéssel:

a) reklámok,
b) közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
c) politikai és választási hirdetések,
d) kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
e) támogatott mûsorszámok,
f) vallási, vagy világnézeti mûsorok,
g) kommentár és hírmagyarázat.

2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni, akkor is, ha az beszélgetés formájában
hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén, mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, il-
letve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (ország-
gyûlési, vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
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5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határoz-
hatja meg. Az ajánlott korhatár 10, 14, 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, ajánlókban és újságokban is utalni
kell.
6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen, vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
7. Vallási, vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékozatni kell a
hallgatót a mûsor jellegérõl. Szertartás, vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs egy-
házat.
8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésével,
a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

Közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közleményt a mûsorszolgáltató ingye-
nesen tesz közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közlemény is
ingyenes.
3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé, Térí-
tésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
4. Közérdekû közlemény közzététele, vagy a bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figyelembe-
vételével készített hanganyag lejátszásával történhet.
5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételtõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen kell közzétenni, ha a
közzététel elmaradása az élet és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok, vagy személyek méltányolható gazdasági ér-
tékeit veszélyeztetné, vagy károkozással járna.

Kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
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.
4. A kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:

a) A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem bíztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket, vagy másokat rábeszéljenek
arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy szolgáltatást vegyenek igénybe, illetve nem tartalmazhatnak
számukra közvetlen vásárlási ajánlatot.

b) A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük ki-
használásával egy adott termék megvételére, vagy szolgáltatás igénybevételére.

c) A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal, vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek. A reklámok indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzet-
ben, illetve alkoholtartalmú ital fogyasztása közben.

d) A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott árú nélkül társaikkal
szemben alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – pl. a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúban valótlan
elképzelést a termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás
igénybevétele minden család költségvetésébe belefér.

A pártoktól és politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
1. A Kép-Quartett Bt., mint mûsorszolgáltató közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmak-
tól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságára
vonatkozó garanciák alapján.
2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatos tájékoztatást ad úgy,
hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Ennek keretében az eltérõ álláspontokat is

68 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2. szám



be kell mutatni és lehetõséget kell adni arra, hogy a hallgató a véleményeket összehasonlíthassa. A mûsorszolgáltató nem
köteles arra, hogy a politikai pártokkal és mozgalmakkal a mûsorokban számszerûen is (mûsorpercben) egyenlõ megje-
lenési lehetõséget biztosítson.
3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit. Ennek elõfordulása esetén a mûsorszolgáltató az alkotmányos jogvédelem
eszközeivel élhet.
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.
5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt, vagy mozgalom nézeteit népszerûsí-
ti, továbbá nem toborozhat politikai párt, vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepelteti a helyi, vagy az országos politikai közélet érdeklõ-
désére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorszám egyetlen politikai, vagy eszmei
nézetrendszer kifejezõdésévé.
7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett formá-
ban teszi közzé.
8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
9. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek bár-
mely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
10. 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, mûsorkörnyezetésre, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elvei-
re vonatkozna.

Reklámtevékenység, támogatás
1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát, vagy tudatlanságát.
2. A reklám nem kelthez félelmet, nem dicsérheti az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet károsítá-
sát, az állatok kínzását.
3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási, vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az em-
beri méltóságot.
4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül, kü-
lönös tekintettel:

a) termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
b) áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
c) a fizetés egyéb feltételeire,
d) a szállításra,
e) a cserére,
f) a visszavételre,
g) a javításra és a karbantartásra,
h) a garanciális feltételekre,
i) szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
j) a hivatalos minõsítésre,
k) a jótékonysági célra fordítandó hányadra.

6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudományo-
san megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok.
7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulnia, melyek független forrásból származnak.
8. A reklám nem ronthatja más termék, cég, vagy személy hitelét.
9. A reklám nem mutathat be olyan személyt, vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat, vagy intézmény nevét, kezdõbetûit, vagy goodwilljét.
11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését, vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ
legyen.

2. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 69



12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent ma-
gyar nyelven is közölni kell.
13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget. A reklám nem használhat durva, vagy a közízlést sértõ szavakat
és kifejezéseket.
14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásoktól készített mûsorszámokat megelõzõen, vagy azt köve-
tõen reklám nem közölhetõ. A mûsorszolgáltató meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket, amelyek-
ben reklám nem tehetõ közzé.
15. A reklámszerzõdéseket, vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha a
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktala-
nul a reklám közvetítését megszüntetni.
16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
17. A támogatót a mûsorszám elõtt és azután egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem használ-
ható föl.

A vételkörzet ellátásának irányelvei
1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján a lehetõségeihez mérten legmagasabb mû-
szaki színvonalon szolgáltat mûsort a vételkörzetében élõ lakosság számára.
2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a hallgatókat a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A hallga-
tótól minden esetben elnézést kell kémi. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt au-
diotechnikai színvonalon kell sugározni.
3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és sokszí-
nûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvánosság
fórumainak megteremtéséhez.
4. A mûsorszolgáltató a hallgatóval rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszol-
gáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismertetésekkel és
mûsorajánlatokkal segíti a hallgató választását.
5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
A mûsorral kapcsolatos hallgatói panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell, és törekednie kell arra,
hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.

A Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2853/2007. (XII. 12.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (4320 Nagykálló, Kossuth u. 8.)
mûsorszolgáltatót, amelynek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata a Nagykállói Televízió
mûsorszolgáltatásra

I. Általános szabályok

1. A Nagykállói Oktatási, Mûsorszolgáltató, Közmûvelõdési és Szociális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság által fenntartott Nagykállói Televízió (a továbbiakban: Nagykállói Televízió) köteles a nemzet, a
nemzeti, az etnikai, a nyelv és más kisebbségek érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A Nagykállói Televízió köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdek-
lõdésre számot tartó hazai eseményekrõl a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggé-
sekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
3. A Nagykállói Televízió köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a
megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni a körzet lakosai érdeklõdésének színvonalas ki-
elégítésérõl.
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4. A Nagykállói Televízió különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és nemzeti kulturális örökség ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatásá-

ra,
c) a vallási, egyházi, továbbá nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk, testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû

csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
e) a vételkörzet különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét környezeti-természeti állapotának érté-

keit megjelenítõ mûsorszámok bemutatására,
f) a helyi civil szervezetek tevékenységére, helyi eseményekre, történésekre mûsorszámok bemutatására,
g) a helyi eseményekre, hírekre, információkra.

5. A Nagykállói Televíziónak az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a
szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétennie tilos.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

1. A Nagykállói Televízió mûsorkészítõi politikai pártoktól függetlenül készítik mûsoraikat.
2. A Nagykállói Televízió nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást.
3. A helyi politikával foglalkozó mûsorokban és a hírekben a Nagykállói Televízió a rendszeres, átfogó, hiteles, elfogu-
latlan kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeit megtartja.
4. Választási kampány idõszakban a versengõ jelölteknek azonos esélyt nyújt a megszólalásra.
5. A Nagykállói Televízió lehetõvé teszi, hogy bármely vitás ügyben minden érintett kifejthesse véleményét. A véle-
mény kifejtése azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat, és nem lehet alkal-
mas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és egyéb kisebbségek, továbbá valamely egyház
vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt
esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
6. Az esetlegesen elõforduló panaszokat, helyreigazítási kérelmeket a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelõen
kezeljük.
7. Hírmûsorok készítése során a mûsorkészítõ szerkesztõ köteles tárgyilagos, elfogulatlan, hiteles és pontos tájékoztatást
adni a közérdeklõdésre számot tartó események tekintetében.
8. A hírmûsorok készítésekor pártok, önkormányzati tisztviselõk az anyag hitelességének érdekében az elkészítésben a
szerkesztõt nem befolyásolhatják.
9. A hírmûsorok tartalmát megváltoztatni kizárólag a fõszerkesztõnek van jogosultsága.

III. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

1. A Nagykállói Televízió adásaiban is igyekszik ápolni a helyes és választékos anyanyelvi kultúrát.
2. A munkatársak számára alapvetõ követelmény, hogy kerüljék az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen kifejezé-
sek indokolatlan használatát.
3. Az a munkatárs, aki e követelményeket nem teljesíti, eltanácsolható a képernyõrõl.

IV. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezések

1. A Nagykállói Televízió köteles a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tisz-
teletben tartani.
2. A nemzeti, nyelvi, etnikai kisebbségekrõl szóló mûsorainkba belevonjuk az érintett kisebbségi szervezeteket is, eset-
leg a kisebbségi önkormányzatok képviselõit, vagy más érdek-képviseleti szerv munkatársait.

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

1. A Nagykállói Televízió a kultúra sokszínûségének bemutatására törekszik.
2. A mûvészeti tevékenység színvonalának és kiegyensúlyozottságának érdekében a mûsorkészítõk alkalmat teremtenek
az alkotómûvészek, a mûvészeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére.
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3. A mûsorok készítõi mûvészeti mûsoraikban nem érvényesíthetnek semmiféle kirekesztést, vagy hátrányos megkülön-
böztetést.
4. A vallási, hitéleti mûsorok nem szolgálhatnak politikai propagandát, és nem irányulhatnak más egyházak, vallási,
vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

VI. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

1. A Nagykállói Televízió nem sugároz semmilyen, a kiskorúak személyiségfejlõdésére károsan ható mûsorszámot.
2. A Nagykállói Televízió nem igyekszik a kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztönözni.
3. A Nagykállói Televízió adásaiban nem használ a közízlést sértõ kifejezéseket.
4. Amennyiben egy gyermek a szerepeltetés hatásait felmérni nem képes, akkor ki kell kérni a szülõ, vagy gondviselõ
hozzájárulását.
5. A Nagykállói Televízió nem élhet vissza a kiskorúak tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.

VII. Megkülönböztetett jelzéssel ellátott mûsorszámok közzétételi módja

A Nagykállói Televízió a törvényben meghatározott módon megkülönböztetõ jelzéssel látja el a törvényben meghatáro-
zott mûsorszámokat.

VIII. A reklámtevékenység, a mûsorok támogatása

1. A Nagykállói Televízió adásaiban reklám közzé tehetõ
2. A Nagykállói Televízió
a) adásaiban nem reklámozható alkoholtartalmú ital és dohánytermék,
b) mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital vagy dohánytermék elõállítója,
c) mûsoraiban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonytól függetle-
nül – nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

IX. A közérdekû közlemények közzététele

1. A közérdekû közlemények forrását mindig ellenõrizni kell, azokat kizárólag az erre illetékes szervtõl, annak felelõs
munkatársától, vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni.

X. A közmûsorszolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai
a mûsorkészítés és mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva
az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését

1. A Nagykállói Televízió mûsorkészítõje munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és legjobb tudása sze-
rint végzi.
2. A mûsorkészítéssel kapcsolatban csak a fõszerkesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt.
3. Minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles fe-
lettesét tájékoztatni.
4. A mûsorkészítõket a fõszerkesztõ bízza meg és menti fel, tevékenységük során neki tartoznak felelõsséggel a mûso-
rukban elhangzottakkal kapcsolatban a szervezeten belül.

XI. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra

1. A politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem visel-
hetnek.
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2. A mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen
a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.

XII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

1. A Nagykállói Televízió köteles a nemzet, a nemzeti, etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érde-
keit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. Mûsorkészítõi mindig tiszteletben tartják az újságírói etika alapvetõ szabályait és az e mûsorszolgáltatási szabályzat-
ban megfogalmazott elveket. Az e szabályok ellen vétõket a fõszerkesztõ felelõsségre vonja. A szankciók fokozatai

a) szóbeli figyelmeztetés,
b) írásbeli figyelmeztetés,
c) határozott idejû eltiltás a kamerától,
d) végleges eltiltás a kamerától.

XIII. Egyéb rendelkezések

A Nagykállói Televízió megrendeléseivel, valamint a külsõ munkatársak megbízásával nem teremthet lehetõséget jogo-
sulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára.

Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

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

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

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

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

Rövidítések:

av: (adatvédelem): A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének hiányában –
más személlyel nem közlik.

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
be: büntetlen elõélet
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ön: önéletrajz
p: pótlék
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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

Zala Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága
Zalaegerszeg,
Batthyány u. 2.

Zala Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága
Igazgatóhelyettes

Szev., tt., legalább 5 év
vgy., be.

ÁEI: a Pehi-t követõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: sz. ön., vpr., om., b.
Pc: Zala Megyei Múzeumok
Igazgatósága
Dr. Vándor László megyei
múzeumigazgató
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 176
Tel.: (92) 314-537

Somogy Megyei Köz-
gyûlés

Somogy Megyei
Levéltár
7400 Kaposvár,
Rippl-Rónai tér 1.
Igazgató

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

ÁEI: 2008. július 1-jétõl.
A megbízás 5 évre szól. (A köz-
gyûlés döntésétõl függõen.)
A pályázat kiírója fenntartja azt a
jogát, hogy az intézmény szerve-
zeti átalakítása esetén a pályázati
kiírást visszavonja, illetve a meg-
bízást rövidebb idõre adja.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ közgyûlés idõ-
pontja.
Szl: nincs
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., b., az intézmény vezetésére
vonatkozó sz. pr., nyilatkozat ar-
ról, hogy a pályázati anyagot a
jogszabályban elõírt bizottság
megismerheti.
Pc/f: Somogy Megyei Közgyûlés
elnöke 7401 Kaposvár, Csokonai
u. 3. Pf.: 122
Tel.: (82) 312-775
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Semmelweis Egyetem
Rektora
1085 Budapest,
Üllõi út 26.
Tel.: 317-2400

Levéltárvezetõ má., be., Szev., tudomá-
nyos fokozat, levéltár-
vezetõi gyakorlat,
kiemelkedõ sz. tt.

ÁEI: az elbírálást követõen.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: A pályázó jelenlegi
munkahelyét, beosztását, munka-
köri besorolását, vezetõi tapasz-
talatát igazoló megbízás, sz. tt.
bemutatása, részletes vpr., részle-
tes sz. ön., om., publikációs jegy-
zék., b., nyilatkozat, melyben
hozzájárul, hogy pályázati anya-
gába az arra illetékes személyek,
betekinthetnek.
Pc: Semmelweis Egyetem Hu-
mánerõforrás-gazdálkodási Igaz-
gatóságára kell benyújtani két
eredeti és két másolati példány-
ban.

Pest Megye Önkor-
mányzatának Közgyû-
lése

Pest Megyei Közmûve-
lõdési Intézet igazgató
1052 Budapest, Város-
ház u. 7.

Szev., legalább 5 év
szgy., és kiemelkedõ
közmûvelõdési sz. tevé-
kenység

ÁEI: 2008. május 1-jétõl 2013.
április 30-ig, öt évre szól.
Juttatások: Pest Megye Önkor-
mányzata Közgyûlésének
12/2002. (V. 17.) sz. rendelete
szerint.
Csatolandó: sz. ön., vpr., helyzet-
elemzésre épülõ sz. fejlesztési el-
képzelések, om., b.
Pc: Pest Megye Önkormányzata
Hivatala, Oktatási Mûvelõdési és
Turisztikai Iroda,
1052 Budapest, Városház u. 7.,
kettõ példányban, zárt boríték-
ban.
Tel.: 485-6801

Békés Város
Képviselõ-testülete
5630 Békés, Petõfi u. 2.

Békés Városi Kulturá-
lis Központ
5630 Békés, Jantyik u.
21–25.
Igazgató

Szfv., és szakképesítés,
5 év szgy.

A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: om., szgy. igazolás,
b., sz. ön., vpr.
Pc: Békés Város Polgármesteri
Hivatala
5630 Békés, Petõfi u. 2.
Tel.: (66) 411-375

Cegléd Város Önkor-
mányzata
2700 Cegléd, Kossuth
tér 1.

Kossuth Mûvelõdési
Központ és Könyvtár
2700 Cegléd, Kossuth
tér 5/a.
Igazgató

Szfv., és szakképzett-
ség, legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. július 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2008. március 1.
Pehi: 2008. április 1.
Pc: Polgármesteri Hivatal
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Tel.: (53) 511-435
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Kanizsa Kulturális
Központ
8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5–9.
Tel.: (93) 311-468
Fax: (93) 310-465

Mûvelõdésszervezõ Szfv.
Elõny: zenében való
jártasság

ÁEI: a Pehi-t követõ 15. nap
A megbízás határozatlan idõre
szól 3 hónap próbaidõvel.
Pc: Kanizsa Kulturális Központ
8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5–9.
Csatolandó: om., ön., b.

Sátoraljaújhely Város
Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Tel.: (47) 525-100

Kossuth Lajos Mûvelõ-
dési Központ
3980 Sátoraljaújhely,
Táncsics tér 3.
Igazgató

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., vagy fõis-
kolai közmûvelõdési v.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. vagy tt.

ÁEI: a Pehi-t követõ hó 1. napjá-
tól.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: sz. ön., vpr., és fej-
lesztési elképzelés, om., b., nyi-
latkozat, melyben hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati anyagát a
jogszabályban rögzített bizottsá-
gok, testületek megismerhetik.

Városi Könyvtár
3980 Sátoraljaújhely,
Dózsa Gy. u. 8.
Igazgató

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., vagy fõis-
kolai könyvtárosi, köz-
mûvelõdési v., legalább
5 év szgy., kiemelkedõ
sz. vagy tt.

ÁEI: a Pehi-t követõ hó 1. napjától.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: sz. ön., vpr., és fej-
lesztési elképzelés, om., b., nyi-
latkozat, melyben hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati anyagát a
jogszabályban rögzített bizottsá-
gok, testületek megismerhetik.

Karcag Városi Önkor-
mányzat
5300 Karcag, Kossuth
tér 1.
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Tel.:(59) 500-610

Városi Csokonai
Könyvtár
5300 Karcag, Dózsa
Gy. u. 29.
Igazgató

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., vagy fõis-
kolai könyvtárosi, köz-
mûvelõdési v. és
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. vagy tt.,
be.

ÁEI: 2008. május 1.
A megbízás 5 évre szól.
Ill: alap + magasabb vp.
Pehi: 2008. április 30.
Pc: Karcag Városi Önkormányzat
Polgármestere
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Csatolandó: kézzel írt részletes
sz. ön., az intézmény vezetésére
vonatkozó részletes, kézzel írt sz.
pr., om., b.

Abádszalók Város
Önkormányzata
Abádszalók, Deák
Ferenc út 12.

Abádszalóki Mûvelõ-
dési Ház
Abádszalók, Mikszáth
út 3.
Igazgató

Szfv., vagy nem szfv. és
ff. mszv., közmûvelõdé-
si területen szerzett 5 év
szgy., be.

ÁEI: a Pehi-t követõ hónap
1. napjától 5 évre szól.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
vpr., sz. helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, om., b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályáza-
ti anyagot a jogszabályban elõírt
testületek megismerhetik.
Ill: alap + vp.
Pc: Abádszalók Város polgár-
mestere 5241 Abádszalók, Deák
F. út 12. Tel.: (59) 355-224
f: Bordás Imre polgármester
Tel.: (59) 355-224
Ballagó László jegyzõ
Tel.: (59) 535-115
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Hosszúpályi Nagyköz-
ség Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Bem József Mûvelõdé-
si Ház, Községi
Könyvtár és Tájház
4274 Hosszúpályi,
Debreceni u. 2.

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

ÁEI: 2008. április 1-jétõl, 2013.
március 31-ig, öt évre szól.
Csatolandó: sz. ön., om., vpr.,
szgy. igazolása, om., b.
Pc: Berényi András polgármester
4274 Hosszúpályi, Szabadság
tér 6.
Zárt borítékban, „Bem József
Mûvelõdési Ház, Községi
Könyvtár és Tájház intézményve-
zetõi pályázat” jeligével ellátva.
Tel.: (52)598-413

Balatonfûzfõ Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
Tel.: (88) 451-663,
451-623, 451-052

Balatonfûzfõ Város
Önkormányzata Mûve-
lõdési Központ és
Könyvtár
8184 Balatonfûzfõ,
Bugyogóforrás u. 12.
Igazgató

Be., szev., vagy nem
szev. és ff. mszv., vagy
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési v., és
kiemelkedõ sz. vagy tt.,
legalább 5 év szgy., va-
gyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése.
Elõny: legalább 2 év
vgy., angol és/vagy né-
met középfokú nyelv-
vizsga, közigazgatási
ismeret.

ÁEI: 2008. április 1-jétõl.
A megbízás 2013. március 30-ig,
5 évre szól.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
vpr., kitérve a korosztályokra vo-
natkozó kulturális programokra,
különös tekintettel az idegenfor-
galmi szezonra, om., b., korábbi
munkaviszonyok igazolása, nyi-
latkozatot az elõírt vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról.
Szl: nincs
Pályázatot zárt borítékban „Mû-
velõdési központ igazgatói állás-
pályázat” jeligével ellátva kell
benyújtani.
Pc: Majorné Kiss Zsuzsanna Ba-
latonfûzfõ város polgármestere
8184 Balatonfûzfõ, Nike körút 1.
A pályázatok elbírálásáról min-
den pályázató írásbeli értesítést
kap.

Nagykáta Város
Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete
2760 Nagykáta, Dózsa
u. 2.

Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Központ
2760 Nagykáta, Dózsa
u. 15/A.
Igazgató

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

A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: om., b., sz. ön., sz.
vpr.
Pc: Nagykáta polgármestere tel.:
(29) 641-100
f: Nagykáta Város Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal Ható-
sági Iroda
Tel.: (29) 641-125
e-mail: muvelodes@nagykata.hu
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Abony Város Önkor-
mányzat
2740 Abony, Kossuth
tér 1.

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
2740 Abony, Csillag
Zs. u. 5.
Igazgató

ÁEI: 2008. június 1.–2013. má-
jus 31.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: sz. ön., vpr. fejlesz-
tési elképzelésekkel, om., b., nyi-
latkozat arról, hogy pályázati
anyagát az illetékes bizottságok
megismerhetik.
Pc: Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester, polgármesteri hiva-
tal 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A pályázatokat 2 példányban kell
benyújtani. A borítékra kérjük rá-
írni: pályázat a Mûvelõdési Ház
és Könyvtár igazgatói állására.
f: Pádár Éva közoktatási referens
tel.: (53) 360-135

Szeghalom Város Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete

Mûvelõdési, Sport- és
Szabadidõ Központ
Igazgató

Szfv., legalább 5 év
szgy., be.

ÁEI: 2008. április 16.
A megbízás 5 évre szól.
Szl: nincs
Pc: Szeghalom város polgármes-
tere
Macsári József 5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
vpr., sz. helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, om., b.
Telefon: (66) 370-611

Bakonszeg Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete

Bakonszegi Mûvelõdé-
si Ház és Községi
Könyvtár
Igazgató

Be., szfv. (közmûvelõ-
dési), legalább 5 év
szgy.

ÁEI: a Pehi-t követõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Munkaidõ heti 20 óra.
Csatolandó: sz. ön., om., sz. vpr.
Pc: Bakonszeg község polgár-
mestere 4164 Bakonszeg, Hunya-
di u. 24.
Tel.: (54) 469-409
A pályázatot 2 példányban, zárt
borítékban „Bakonszegi Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár igazgató
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.

Encs Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár
Igazgató

Szfv., legalább 5 év
szgy.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2008. március 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Encs város önkormányzata,
3860 Encs, Petõfi út 75.
Tel.: (46) 385-611
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Budapest Fõváros VII.
Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6.

Erzsébetvárosi Közös-
ségi Ház
Budapest VII., Wesse-
lényi u. 17.
Igazgató

Szfv. és szakképzettség,
elõny: szakvizsga, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. július 1.
A megbízás 2013. június 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. május 31.
A vpr.-t tartalmazó pályázatot
3 példányban kell benyújtani.
Csatolandó: b., ön., om.
Pc: Mûvelõdési Iroda
1076 Budapest, Garay u. 5.
Tel.: 462-3395

Kecskemét Megyei
Jogú Város Közgyûlése

Kecskeméti Katona
József Színház Intéz-
ményvezetõ, igazgató
6000 Kecskemét,
Katona József tér 5.

Be., legalább 5 év szgy. ÁEI: 2008. augusztus 1-jétõl,
2013. július 31-ig.
Csatolandó: sz. ön., om., b., mun-
kaviszonyok igazolása, nyilatko-
zat arról, hogy hozzájárul-e
pályázatának nyilvános ülésen
történõ megtárgyalásához, nyilat-
kozat összeférhetetlenségrõl,
konkrét sz. pr., vpr.
Pc: Kecskemét Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményi Osztálya
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
A pályázatot zárt borítékban „Pá-
lyázat a Katona József Színház
igazgatói munkakörének betölté-
sére” megjelöléssel 1 példányban
kérjük benyújtani.
f: Ladics Mónika, az Intézményi
Osztály Mûvelõdési Csoportjá-
nak vezetõje 6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.
Tel.: (76) 513-524
A közgyûlés döntésétõl 2008. jú-
lius 31-ig a nyertes pályázó
együttmûködik az intézmény je-
lenlegi vezetõjével az átadás-át-
vétel feladatainak
végrehajtásában és a 2008/2009.
évi színházi évad elõkészítésé-
ben.
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Zsombó Község Önkormányzata a 2008. március hó 1. napjával megalakuló József Attila Közösségi Ház
és Szabadidõ Központba – esetleges pedagógusi végzettséggel is rendelkezõ – könyvtáros-informatikus munka-
társat keres

Követelmények: könyvtáros-informatikus szakos egyetemi vagy fõiskolai végzettség, társalgási szintû idegen-nyelv-
tudás.

Elõnyt jelent: pedagógusi végzettség, ECDL-vizsga, magas szintû informatika ismeretek (adatbáziskezelés, magabiztos
hardver és szoftver ismeretek, magas szintû honlapszerkesztési ismeretek) szakmai gyakorlat.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint.

A pályázathoz csatolni kell egy címmel, telefonszámmal ellátott fényképes szakmai önéletrajzot, továbbá a szakirányú
végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Jelen pályázati kiírás-
ban nem szereplõ kérdésekben az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A pályázat leadási határideje a Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázatokat szemé-
lyesen vagy postai úton kell az alábbi címre eljuttatni: Zsombó Község Önkormányzata, Gyuris Zsolt polgármester
(6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.) Tel.: 06 (62) 595-555.

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

1 2 3 4

Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.

Kanizsai Kulturális
Központ
(8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5–9.)
igazgató

szev., vagy nem szev. és
ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési v., és legalább
5 év szgy., továbbá ki-
emelkedõ sz. vagy tt.

ÁEI: 2008. május 1-jétõl.
A magasabb vezetõi megbízás
2008. május 1-jétõl, 2013. április
30-ig, 5 évre szól.
Pehi: 2008. április 30.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Mûvelõdési és Sportosz-
tály
8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.
Csatolandó: részletes sz.ön.,
om., b., sz., vpr., gazdálkodásra
épülõ fejlesztési elképzelések,
nyilatkozat, hogy pályázati
anyagát a megbízón és a jogsza-
bályban elõírt bizottságon kívül
megismerheti más személy.
f: Szmodics Józsefné osztályve-
zetõ
Tel: (93)500-780
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Vasutas Országos Köz-
mûvelõdési és Szabad-
idõ Egyesület (VOKE)
elnöksége

VOKE Csomóponti
Mûvelõdési Központ és
Könyvtár
5000 Szolnok, Jubile-
um tér 1/a.
igazgató

ff.v., legalább 3 év vgy.
Elõny: egy-két világ-
nyelv tárgyalási szintû
ismerete.

ÁEI: 2008. május 1-jétõl.
Pc: VOKE Vasutas Országos
Közmûvelõdési és Szabadidõ
Egyesület
1068 Budapest, Benczúr u. 30.
Csatolandó: sz.pr., és kapcsoló-
dó gazdálkodási elképzelés, om.,
részletes sz.ön., b.
f: Molnár Géza elnök
Tel: (30)9741-299

Budapest Fõváros XX.
kerület Pesterzsébet
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1201 Budapest, XX.,
Kossuth tér 1.

CSILI Mûvelõdési
Központ
1201 Bp. XX., Nagy
Gyõry I. u. 4–6.
igazgató

Szev., vagy nem szev.,
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési v., és 5 év szgy.,
továbbá kiemelkedõ sz.
vagy tt., be., má.

ÁEI: 2008. szeptember 1.
A megbízás 2013. augusztus
31-ig, 5 évre szól.
A pályázatot zárt borítékban
3 példányban „Pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
Csatolandó: b., om., részletes
sz.ön., sz. vpr., nyilatkozat a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.
Pc: Budapest, Fõváros XX. kerü-
let Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Titkárság
1201 Budapest, XX. Kossuth
tér 1.
F: 285-6321

Pesterzsébeti Múzeum
1203 Bp. XX., Baross
u. 53.
igazgató

Szfv., és 5 év szgy., to-
vábbá tt., be., má.

ÁEI: 2008. szeptember 1.
A megbízás 2013. augusztus
31-ig, 5 évre szól.
A pályázatot zárt borítékban
3 példányban „Pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
Csatolandó: b., om., részletes
sz.ön., sz. vpr., nyilatkozat a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.
Pc: Budapest, Fõváros XX. kerü-
let Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Titkárság
1201 Budapest, XX. Kossuth
tér 1.
F: 285-6321

Heves Megye Közgyû-
lése
Eger, Kossuth Lajos
út 9.

Harlekin Bábszínház
Eger, Bartók Béla tér 6.
igazgató
fõrendezõ

szfv., legalább 5 év báb-
színházban töltött szgy.,
közalkalmazotti munka-
viszony
Elõny: vgy.

ÁEI: 2008. július 1.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: részletes sz.ön.,
om., b., vpr., mûvészeti elképze-
lés, nyilatkozat, hogy hozzájá-
rul-e pályázatának nyilvános
tárgyalásához.
Pályázatot postai úton, ajánlott
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küldeményként, két példányban
kell beküldeni.
Pc: Heves Megyei Önkormány-
zati Hivatal Mûvelõdési és Sport
Irodája
3300 Eger, Kossuth út 9.
Tel: (36)521-341
f: Heves Megyei Önkormányzati
Hivatal Mûvelõdési és Sport Iro-
dájának vezetõje
3300 Eger, Kossuth út 9.
Tel: (36)521-341

Pályázati felhívás

Az oktatási és kulturális miniszter – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), a végrehajtásáról szóló 5/1993. (II. 27.) KTM rendelet alapján – pályázatot hirdet a Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat fõigazgatói álláshelyének betöltésére.

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat az OKM felügyelete alá tartozó, teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdál-
kodó központi költségvetési szerv, melynek feladata a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely lelet
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet szerint a régészeti szak-
szolgálat mûködtetése, valamint egyes kiemelt jelentõségû mûemlékek állagmegóvásának, helyreállításának tervezése.

A fõigazgató feladata az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belsõ szabályzatok és az alapító
rendelkezései szerint.

A fõigazgatói megbízatás betöltésének feltételei:
– szakirányú (régész vagy építész) egyetemi végzettség,
– legalább 10 éves, örökségvédelemmel foglalkozó szervezetben (hatóság, szakirányú tevékenységet folytató kutató-

vagy tervezõintézet, illetve általa létrehozott szervezet, iroda, vagy felsõfokú oktatási intézmény) megszerzett szak-
mai gyakorlat,

– Az Európai Unió kiemelt nyelvei (angol, francia, német) közül legalább egynek tárgyalási szintû ismerete,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– terepen szerzett kutatói gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett tapasztalat,
– az ingatlan kulturális örökség védelme legjobb nemzetközi gyakorlatának ismerete.

A fõigazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében – öt év határozott idõre – magasabb vezetõi beosztással, az oktatási
és kulturális miniszter bízza meg. Illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkezõ jogszabály
szerint, a felek közötti megállapodás alapján történik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat magas szakmai színvonalú, és költséghatékony mûködtetésére vonatkozó

koncepciót,
– szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
– az iskolai végzettséget és a szakmai képesítéseket igazoló okiratok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– államilag elismert, egy középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.
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A fõigazgatói álláshely betöltésének feltétele a vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázatot zárt borítékban, a kiírásnak a Kulturális Közlönyben való megjelenésétõl számított 30 napon belül az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium Közszolgálati Fõosztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.), a borítékon „Pályázat
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat fõigazgatói beosztására” megjelöléssel kell beküldeni.

A pályázatról a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül, a felkért szakmai bírálóbizottság véleménye (szükség esetén
a pályázó és a bizottság személyes találkozása) alapján a miniszter dönt.
Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményé-
rõl az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Fõosztályán, a 473-7479-es telefonszámon kérhetõ.

Budapest, 2008. január 14.
Dr. Hiller István s. k.

oktatási és kulturális miniszter

Pályázati felhívás
hivatásos szabadtéri színházak számára

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 7. számú mellékletének c) pontja
alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok által fenntartott hivatá-
sos SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK számára 2008. évi színházi programjuk, elsõsorban új produkcióik támogatására.
A pályázaton elnyert összeg elõfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.

Pályázatot nyújthatnak be:

Helyi önkormányzat által megalapított hivatásos szabadtéri színházak, amelyek
– önálló mûvészeti koncepció alapján, évadszerûen valósítják meg nyári mûvészeti programjukat , valamint
– saját bemutatók színrevitelével új mûvészeti értéket hoznak létre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. A pályázó 2007. évi mûvészi programjának megvalósításáról szóló részletes szakmai és költségvetési beszámolót.
(Számlamásolatokat nem szükséges csatolni.)

II. A 2008-ra tervezett részletes mûvészeti elképzeléseket, a saját és közös új színházi bemutatók, a befogadásra tervezett
színházi elõadások felsorolását, ezek részletes leírását, valamint a megvalósításhoz szükséges költségvetési tervezetet
és a kért támogatás összegét.

III. A kitöltött és a pályázó által aláírt, a fenntartó helyi önkormányzat által ellenjegyzett pályázati ûrlapot.

IV. A színház hatályos létesítõ okiratának egyszerû másolatát.

V. A pályázathoz csatolni kell a pályázó aláírt nyilatkozatát
a) a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóságáról,
b) annak tudomásulvételérõl, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás
összege nyilvánosságra hozható,
c) a rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
d) arról, hogy a megvalósítani tervezett feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és
egyéb támogatást vesz igénybe,
e) arról, hogy a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatá-
rozott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul,
f) arról, hogy nincs 60 napon túli köztartozása.
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A benyújtás módja:

A pályázatokat a fenntartó helyi önkormányzathoz kell benyújtani egy eredeti és 8 másolati példányban 2008. feb-
ruár 28-ig.

A helyi önkormányzatok a pályázatokat 2008. március 6-ig a (területileg illetékes) kincstárnak nyújtják be.

A kincstár az 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdésének megfelelõen megvizsgálja és a pályázati felhívásnak
nem megfelelõ, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követõ 8 napon belül haladéktalan hiánypót-
lásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt egy eredeti és 7 másolati példányban 2008. március 21-ig
továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztérium MÛVÉSZETI FÕOSZTÁLYÁRA (1054 Budapest, Szalay u.
10–14.) .

A borítékra írják: SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK PÁLYÁZATA

A pályázat elbírálása, felhasználása és elszámolása:

A felosztható keretösszeg: 290 millió forint.

A támogatás odaítélésérõl az oktatási és kulturális miniszter által felkért kuratórium dönt.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a) a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztõ adatokat szolgáltatott,
b) a pályázat kiírását megelõzõ 5 évben az államháztartás bármely alrendszerébõl folyósított támogatást a támogatási
szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérõ célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintõ jogszabályi kötelezettségének.

Az OKM a pályázat minisztériumhoz történõ benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a döntésrõl a pályázókat és a
helyi önkormányzatokat. Az eredményt közzéteszi a minisztérium honlapján, mellyel egyidejûleg a támogatásban része-
sített helyi önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából meg-
küldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.

A támogatás a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév de-
cember 31-ei határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás tárgy-
év december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követõ június 30-áig kell elszámolni.

A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántar-
tásáról, az ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás meg-
adásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

A támogatás jogszerû felhasználásának ellenõrzését az erre külön jogszabályban meghatározott szervek végzik. Ezen
túlmenõen az OKM jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra ke-
rült-e felhasználásra.

A támogatás folyósítására, felhasználására, felhasználásának ellenõrzésére és elszámolására az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
a helyi önkormányzatok központi költségvetésbõl származó támogatásaira vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A pályázatról további információk az OKM Mûvészeti Fõosztályán Losonczi Júliától kérhetõk (473-76-53).

Budapest, 2008. január

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Pályázati felhívás
hivatásos nemzetiségi színházak számára

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 7. számú mellékletének c) pontja
alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve
támogatott hivatásos NEMZETISÉGI SZÍNHÁZAK 2008. évi mûvészi programjának támogatására.
A pályázaton elnyert összeg elõfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.

Pályázatot nyújthatnak be:

Helyi önkormányzat által alapított, illetve támogatott hivatásos nemzetiségi színházak, amelyek
– mûvészeti koncepciójukat évadszerûen valósítják, valamint
– saját bemutatók színrevitelével új mûvészeti értéket hoznak létre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. A pályázó 2007. évi mûvészi programjának megvalósításáról szóló részletes szakmai és költségvetési beszámolót.
(Számlamásolatokat nem szükséges csatolni.)

II. A 2008-ra tervezett részletes mûvészeti elképzeléseket, a saját és közös új színházi bemutatók, a befogadásra tervezett
színházi elõadások és vendégjátékok felsorolását, ezek részletes leírását, valamint a megvalósításhoz szükséges költség-
vetési tervezetet és a kért támogatás összegét.

III. A kitöltött és a pályázó által aláírt, a fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzat által ellenjegyzett pályázati ûr-
lapot.

IV. A színház hatályos létesítõ okiratának egyszerû másolatát.

V. A pályázathoz csatolni kell a pályázó aláírt nyilatkozatát
a) a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóságáról,
b) annak tudomásulvételérõl, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás
összege nyilvánosságra hozható,
c) a rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
d) arról, hogy a megvalósítani tervezett feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és
egyéb támogatást vesz igénybe,
e) arról, hogy a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatá-
rozott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul,
f) arról, hogy nincs 60 napon túli köztartozása.

A benyújtás módja:

A pályázatokat a fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzathoz kell benyújtani egy eredeti és 8 másolati pél-
dányban 2008. február 28-ig.

A helyi önkormányzatok a pályázatokat 2008. március 6-ig a (területileg illetékes) kincstárnak nyújtják be.

A kincstár az 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdésének megfelelõen megvizsgálja és a pályázati felhívásnak
nem megfelelõ, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követõ 8 napon belül haladéktalan hiánypót-
lásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt egy eredeti és 7 másolati példányban 2008. március 21-ig
továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztérium MÛVÉSZETI FÕOSZTÁLYÁRA (1054 Budapest, Szalay u.
10–14.) .

A borítékra írják rá: NEMZETISÉGI SZÍNHÁZAK PÁLYÁZATA
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A pályázat elbírálása, felhasználása és elszámolása:

A felosztható keretösszeg: 102 millió forint.

A támogatás odaítélésérõl az oktatási és kulturális miniszter által felkért kuratórium dönt.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a) a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztõ adatokat szolgáltatott,
b) a pályázat kiírását megelõzõ 5 évben az államháztartás bármely alrendszerébõl folyósított támogatást a támogatási
szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérõ célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintõ jogszabályi kötelezettségének.

Az OKM a pályázat minisztériumhoz történõ benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a döntésrõl a pályázókat és a
helyi önkormányzatokat. Az eredményt közzéteszi a minisztérium honlapján, mellyel egyidejûleg a támogatásban része-
sített helyi önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából meg-
küldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.
A támogatás a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév de-
cember 31-ei határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás tárgy-
év december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követõ június 30-áig kell elszámolni.

A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántar-
tásáról, az ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás meg-
adásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

A támogatás jogszerû felhasználásának ellenõrzését az erre külön jogszabályban meghatározott szervek végzik. Ezen
túlmenõen az OKM jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra ke-
rült-e felhasználásra.

A támogatás folyósítására, felhasználására, felhasználásának ellenõrzésére és elszámolására az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
a helyi önkormányzatok központi költségvetésbõl származó támogatásaira vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A pályázatról további információk az OKM Mûvészeti Fõosztályán Losonczi Júliától kérhetõk (473-76-53).

Budapest, 2008. január

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

PÁLYÁZATI ÛRLAP
a szabadtéri és nemzetiségi színházak pályázati támogatásához

A pályázó színház neve:
Vezetõje:
Címe:
Telefon és fax:
E-mail:

A fenntartó helyi önkormányzat megnevezése:
Vezetõje (elnök/polgármester):
Címe:

86 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2. szám



A színházi tevékenység
és költségvetésének adatai 2007. évi tények 2008. évi tervek

Változás mértéke %-ban
(2007=100%)

( +/–)

Elõadásszám (színházi elõadások)
Saját bemutatók száma/elõadás-
szám
Közös bemutatók száma
/elõadásszám
Befogadott produkciók száma /
elõadásszám
Nézõszám (színházi elõadások)
Személyi juttatások /összesen eFt
Munkáltató által fizetendõ járulé-
kok /eFt
Üzemeltetési költségek /eFt
Készletbeszerzések /eFt
Egyéb dologi kiadások /eFt
Kiküldetés, reprezentáció, reklám
költségei /eFt
Általános forgalmi adó, egyéb
adók /eFt
A színház teljes költségvetése
/kiadásai eFt
Központi költségvetési támogatás
/eFt
(azaz a jelen pályázaton elnyert,

illetve igényelt összeg)

Önkormányzati támogatás /eFt
NKA /eFt
Idegenforgalmi, turisztikai forrá-
sokból származó támogatás /eFt
Egyéb támogatás /eFt
Elõadások jegybevétele /eFt
Bérleti díjakból származó bevéte-
lek /eFt
Egyéb szolgáltatási és reklám be-
vételek /eFt
Bevételek áfatartalma /eFt
Kiszámlázott, visszatérült áfa /eFt
Saját bevételek összesen /eFt

……………………………
a pályázó színház cégszerû aláírása

……………………………………..
a fenntartó önkormányzat ellenjegyzése
(dátum, pecsét, aláírás)

Kelt:

2. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 87



Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 7. számú mellékletének c) pontja
alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok által támogatott, nem
költségvetési intézményként mûködõ

I. Független színházi mûhelyek, kiemelt független színházi mûhelyek, vállalkozói színházak
II. Független tánc- és mozgásszínházi mûhelyek, kiemelt független tánc- és mozgásszínházi mûhelyek
III. Független színházi és táncszínházi társulatokat befogadó mûhelyek

mûködésének, elsõsorban a színházterem használatával kapcsolatos kiadások, közüzemi, kommunikációs, adminisztrá-
ciós, karbantartási stb. díjak, valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei költségének támoga-
tására. A támogatás esetenként felhasználható produkciós költségekre is.
A pályázaton elnyert összeg elõfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendõ támogatás. A pályázat feltétele,
hogy a helyi önkormányzat együttmûködik pályázat lebonyolításában a pályázóval, illetve a támogatást utaló Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériummal.
Egy társulat, illetve befogadó mûhely egy kategóriában nyújthat be pályázatot.
Koprodukciók esetén egy költséget csak egy társulat számolhat el.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

I. Független színházi mûhelyek, kiemelt független színházi mûhelyek, vállalkozói színházak

A kategóriában szétosztható összeg 269 millió forint.

I/A. Saját játszási hellyel rendelkezõ színházi társulat
Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közremûködése szük-
séges.
Fõ jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által mûködtetett színház.

– Állandó társulat, több állandó társulat, állandó alkotóközösség, munkájának és elõadásainak otthonául szolgáló szín-
ház, akkor is, ha befogad elõadást, társulatot.

– Az intézményt a benne dolgozó társulat, társulatok, alkotóközösség mûködteti, tartja fenn, az intézmény vezetõje egy-
ben a benne dolgozó társulat(ok), alkotómûhely(ek) vezetõje is, vagy ahhoz szorosan kötõdik. Az intézmény program-
ját alapvetõen a társulat(ok), alkotómûhely(ek) vezetõje, és/vagy annak repertoárja határozza meg.

– Színházi elõadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és azt mûködtetõ személyzettel rendelkezik.
– Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
– A színházi társulat évente legalább 1 új bemutatót tart.
– A színházi társulat évente összesen legalább 50, vidéki színházi társulat 30 egészestés, önállóan meghirdetett elõadást

tart.

I/B. Saját játszási hellyel nem rendelkezõ színházi társulat
Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közremûködése szük-
séges.

Fõ jellegzetessége: állandó társulattal mûködõ színházi társulat
Ha a társulat rendelkezik önálló (próba)hellyel, de az I./A-ban rögzített összes elõadásszámot nem éri el, akkor is ebbe a
kategóriába tartozik.

– Jellemzõje az állandó társulati mûködés.
– Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
– Önálló adminisztrációt, színészegyeztetést, PR stb. mûködtet.
– Évente legalább 1 új bemutatót, és 20 egészestés, önállóan meghirdetett elõadást tart.
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I/C. Állandó jelleggel mûködõ színházi alkotómûhely, állandó társulat nélkül
Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közremûködése szük-
séges.
Fõ jellegzetessége: független elõadómûvész/rendezõ által nevesített alkotómûhely

– Produkcióit állandó, meghívott vagy alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be, és játssza.
– Színházi elõadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel nem rendelkezik.
– Évente legalább 1 munkabemutatót, 2 évente legalább 1 bemutatót és évente legalább 10 egészestés, önállóan meghir-

detett elõadást tart.

I/D. Gyerek- és ifjúsági színház- vagy tánctársulat, alkotómûhely, egyéni alkotó
Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közremûködése szük-
séges.
Fõ jellegzetessége: a fent meghatározott speciális közönségcsoport számára produkciók létrehozása

– Évente legalább 1 új bemutatót és legalább 50 egészestés, önállóan meghirdetett elõadást tart.
– Gyerek- ifjúsági színháznak minõsül az a társulat, alkotó mûhely, egyéni alkotó, akinek az évi összes elõadásszám

75%-a gyerek- és ifjúsági elõadás.

II. Független tánc- és mozgásszínházi mûhelyek, kiemelt független tánc- és mozgásszínházi mûhelyek

A kategóriában szétosztható összeg 145 millió forint

II/A. Saját játszási hellyel rendelkezõ tánc- és mozgásszínházi társulat
Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közremûködése szük-
séges.

Fõ jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által mûködtetett tánc- és mozgásszínház.
– Állandó társulat, több állandó társulat, állandó alkotóközösség, munkájának és elõadásainak otthonául szolgáló tánc-

és mozgásszínház, akkor is, ha befogad elõadást, társulatot.
– Az intézményt a benne dolgozó társulat, társulatok, alkotóközösség mûködteti, tartja fenn, az intézmény vezetõje egy-

ben a benne dolgozó társulat(ok), alkotómûhely(ek) vezetõje is, vagy ahhoz szorosan kötõdik. Az intézmény program-
ját alapvetõen a társulat(ok), alkotómûhely(ek) vezetõje, és/vagy annak repertoárja határozza meg.

– Tánc- és mozgásszínházi elõadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és azt mûködtetõ személyzet-
tel rendelkezik.

– Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
– A tánc- és mozgásszínházi társulat évente legalább 1 új bemutatót tart.
– Fõvárosi tánc- és mozgásszínházi társulat évente összesen legalább 40, vidéki tánc- és mozgásszínházi társulat évente

összesen legalább 25 egészestés, önállóan meghirdetett elõadást tart.

II/B. Saját játszási hellyel nem rendelkezõ tánc- és mozgásszínházi társulat
Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közremûködése szük-
séges.

Fõ jellegzetessége: állandó társulattal mûködõ tánc- és mozgásszínházi társulat
– Ha a társulat rendelkezik önálló (próba)hellyel, de az II./A-ban rögzített összes elõadásszámot nem éri el, akkor is eb-

be a kategóriába tartozik.
– Jellemzõje az állandó társulati mûködés.
– Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
– Önálló adminisztrációt, színészegyeztetést, PR stb. mûködtet.
– Évente legalább 1 új bemutatót, és 20 egészestés, önállóan meghirdetett elõadást tart.

II/C. Állandó jelleggel mûködõ tánc- és mozgásszínházi alkotómûhely, állandó társulat nélkül
Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közremûködése szük-
séges.
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Fõ jellegzetessége: független elõadómûvész / rendezõ által nevesített alkotómûhely
– Produkcióit állandó, meghívott vagy alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be, és játssza.
– Tánc- és mozgásszínházi elõadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel nem rendel-

kezik.
– Évente legalább 1 munkabemutatót, 2 évente legalább 1 bemutatót és évente legalább 10 egészestés, önállóan meghir-

detett elõadást tart.

III. Független színházi és táncszínházi társulatokat befogadó mûhelyek

A kategóriában szétosztható összeg 137 millió forint.

1. Befogadó színház
Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közremûködése szük-
séges.

Fõ jellegzetessége: próbafolyamatok, próbák, elõadások befogadása, létrehozása, forgalmazása.
– A benne dolgozó formációktól független önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági

társaság mûködteti, tartja fenn. A színház vezetõje az intézmény programját önállóan alakítja ki.
– Színházi elõadások lebonyolítására és kiszolgálására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
– Ha a vezetõ mûvészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fõ funkcióra fordított idõ maximum 15%-áig veheti

igénybe a befogadó színházat – úgy, hogy az intézmény befogadói produkciós pénzébõl nem finanszírozhatja saját
produkcióját.

– Egy befogadott alkotómûhely / társulat elõadásszáma évente nem haladhatja meg az összes befogadott elõadás számá-
nak 50%-át.

– Fõvárosi befogadó színház évente legalább 7, vidéki befogadó színház legalább 5 különbözõ társulatot és / vagy alko-
tómûhelyt fogad be.

– Mûködéshez szükséges munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
– A fõvárosban évente legalább 80, vidéken legalább 50 egészestés, önállóan meghirdetett elõadást tart.

2. Produkciós mûhely
Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közremûködése szük-
séges

Fõ jellegzetessége: mûhelymunkák, próbák, munkabemutatók, elõadások elõkészítése, létrehozása, befogadása.
Esetenként produceri, menedzseri feladatokat is vállalhat a befogadott projektek és alkotóik számára.
– Az önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság mûködtetett, színházi alkotó

munkára alkalmas tér.
– A benne dolgozó formációktól független szervezet mûködteti és tartja fenn. A mûhely vezetõje az intézmény prog-

ramját önállóan határozza meg.
– Ha a vezetõ mûvészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fõ funkcióra fordított idõ maximum 15%-áig veheti

igénybe a mûhelyt – úgy, hogy az intézmény produkciós pénzébõl nem finanszírozhatja saját produkcióját .
– A fent felsorolt tevékenységekre alkalmas infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
– Mûködéshez szükséges munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
– Társulatok, alkotómûhelyek, alkalmi produkciók számára szolgáltat (próbaidõt, munkabemutatót, demonstrációt,

meghallgatást stb.), számukra önálló pénzügyi támogatást adhat produkciós keretének terhére.
– A mûhely rendelkezésre állási ideje évente legalább 2000 óra, melynek legalább 75%-át csak fõ funkciójára fordíthatja.
– Évente legalább 6 formációt fogad be.
– Egy befogadott formáció nem foglalhat el 50%-nál többet a fõ tevékenységre fordított idõbõl.
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázni a kitöltött adatlappal és a hozzá tartozó mellékletekkel, illetve az ehhez csatolt háttéranyagok megküldésével
lehet.

A pályázatot két módon lehet benyújtani:

1. Csak papír alapon (Ez esetben a pályázati anyagot papír alapon nyolc példányban összefûzve kell a pályázat leadá-
sának határidejére benyújtani.) Vagy

2. Papír alapon és e-mailen (Ez esetben a pályázati anyagot papír alapon három példányban összefûzve kell a pályázat
leadásának határidejére benyújtani és ezzel egyidejûleg e-mailben a pályázati adatlapot a mellékletekkel és a
2008-as mûvészeti elképzeléseket kell elküldeni.

A pályázati anyag tartalma:
• Kitöltött pályázati adatlap a mellékletekkel.
• A lebonyolító létesítõ okiratának egyszerû másolata, (mindenki számára egy példányban) egy példányban.
• 2008. évre tervezett részletes mûvészeti elképzelések vázlata. (Részletezve a saját és közös új színházi bemutatókat,
a befogadásra tervezett színházi elõadásokat (maximum 5 oldalban). Ehhez a tervekben megnevezett társulatok vezetõi-
nek szándéknyilatkozatait is csatolni kell. A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a befogadás célját, idõpontját vagy
idõszakot. Produkciós mûhely esetében ki kell térni arra, hogy milyen mûhelymunkára ad lehetõséget, valamint jelezni
kell azt is, hogy a létrehozott produkciók, vagy befogadott társulatok költségeihez mennyiben járul hozzá).
• Egyéb, a döntésben segítõ háttéranyagok csatolhatóak a pályázathoz nyolc példányban (szórólapok, mûsorfüzet stb.).
• Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazolását mellékelni kell, amely szerint a társulat vagy befogadó mû-
hely a 2007. évre vonatkozó dokumentációját (lehetõség szerint a bemutatott elõadásokról készült felvételt is DVD-n) pos-
tai úton, vagy személyesen beszolgáltatta. Részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást
(elérhetõség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., Tel.: 375-1184 alternatív színházi pályázatok: Kulcsár Viktória e-mail:
kulcsar.viktoria@ella.hu táncszínházi pályázatok: Behumi Ferencné, e-mail: behumi.ferencne@ella.hu).

A pályázatokat papír alapon a támogató önkormányzathoz kell benyújtani 2008. február 28. (postára adás nap-
ja). A feldolgozás meggyorsítása érdekében a kitöltött adatlapot, a mellékleteket és a 2008-as mûvészeti elképzeléseket
a következõ e-mail címre lehet küldeni: muveszeti@okm.gov.hu
Amennyiben a pályázó e-mailben is megküldi a pályázati anyagokat, csatolt dokumentumok elnevezésénél a következõ
módon járjon el:
a, adatlap (és a mellékletek):
[pályázó neve rövidítve]adatlap.
b, 2008-as mûvészeti elképzelések
[pályázó neve rövidítve]2008tervek
A helyi önkormányzatok a pályázatokat legkésõbb 2008. március 10-ig továbbítják a kincstár területileg illetékes igaz-
gatóságára. A kincstár az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdésének megfelelõen
megvizsgálja és a pályázati felhívásnak nem megfelelõ, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását kö-
vetõ 8 napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt legkésõbb 2008.
március 26-ig továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Mûvészeti Fõosztályára. (1055 Budapest, Sza-
lay u. 10–14.)
A borítékra írják rá, melyik pályázati kategóriában kívánnak pályázni.

A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSE

A támogatás odaítélésérõl szakmai szervezetek által delegált kuratórium dönt. A kuratórium a társulatok eddigi tevé-
kenysége, a 2008-ra benyújtott mûvészeti elképzelések, az adatlapon szereplõ információk és az alábbi szempontrend-
szer alapján hoz döntést.

A kuratórium szempontrendszere:

1. Mûvészi jelleg és színvonal:
– évek óta magas színvonalú alkotói és elõadói teljesítmény
– korszerû formák, utak keresése / ezek befogadása
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2. Szakmai kritériumok:
– technikai, formai minõség, színvonal, szakmai felkészültség
– szakmai elismerések (kritikai megjelenés, díjak, kitüntetések)
– fesztiváljelenlét
– mûhelymunkákban, továbbképzésekben való részvétel

3. Társadalmi hatás:
a) elõadásszám (ebbõl: gyerek- és/vagy ifjúsági nézõréteghez eljutó elõadások száma, beavató elõadások vagy worksho-
pok száma, jellege, közönségtalálkozók száma, jellege, külföldi elõadások, vagy rendezvények száma, helyszínei)
b) nézõszám (ebbõl: gyermek – és/vagy fiatalkorú nézõ, fõvároson kívüli, hazai, külföldi nézõ)
4. Gazdasági mutatók:
a) milyen hatékonysággal használja fel forrásait a produkciók létrehozatalához
b) mennyiben hatékony a támogatáson kívüli egyéb források feltárása terén (ebbõl: külföldi forrás, magántõke bevonása,
egyéb támogatások)
Amennyiben az adott pályázat elbírálását követõen kérdések merülnének fel, a kuratórium biztosítja a pályázó számára

a meghallgatás lehetõségét is.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a) a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztõ adatokat szolgáltatott,
b) a pályázat kiírását megelõzõ 5 évben az államháztartás bármely alrendszerébõl folyósított támogatást a támogatási
szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérõ célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintõ jogszabályi kötelezettségének.
A kuratórium a pályázatok áttekintése után átsorolhatja más pályázati kategóriába a pályázókat.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE

Az OKM az eredményt legkésõbb 2008. május 12-ig közzéteszi a minisztérium honlapján, valamint a döntésrõl levélben
értesíti a pályázókat és az önkormányzatokat. Ezzel egyidejûleg a jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás
céljából megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.
A támogatás a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi önkormányzat a támogatott pályázóval – a támogatás igénybevé-
telérõl, felhasználásának feltételeirõl, folyósításának ütemezésérõl, rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzésérõl és
elszámolásáról, valamint a szerzõdésszegés jogkövetkezményeirõl, az elállás jogáról – szerzõdésben állapodik meg. Az
OKM és a kincstár egyaránt jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt
célra került-e felhasználásra.
A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ei határnappal, a mindenkori zárszám-
adás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványá-
val a tárgyévet követõ június 30-áig kell elszámolni.
A támogatás folyósításával, felhasználásával, felhasználásának ellenõrzésével és elszámolásával az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek a helyi önkormányzatok központi költségvetésbõl származó támogatásaira vonat-
kozó rendelkezései irányadóak.
A pályázattal kapcsolatban felmerülõ további kérdésekre az OKM Mûvészeti Fõosztályának munkatársai adnak felvilá-
gosítást (tel: Losonczi Júlia 473-7653).
A pályázati kiírás és adatlap megtalálható a Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján: 1055. Bp.
Szalay u. 10–14., a Kulturális Közlönyben, valamint letölthetõ a minisztérium honlapjáról: www.okm.gov.hu

Budapest, 2008. január .

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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I. PÁLYÁZÓ ADATAI

PÁLYÁZÓ NEVE

MEGALAKULÁSÁNAK ÉVE

BENYÚJTÓ SZERVEZET NEVE

SZÉKHELYE

BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA

ADÓSZÁMA

BANKSZÁMLA SZÁMA

LEVELEZÉSI CÍME

E-MAIL

HONLAP

BENYÚJTÓ SZERVEZETET KÉPVISELÕ NEVE

LEVELEZÉSI CÍME

TELEFONSZÁMA

FAX SZÁMA

E-MAIL

PÁLYÁZATÉRT SZAKMAILAG FELELÕS SZEMÉLY

LEVELEZÉSI CÍME

TELEFONSZÁMA

FAX SZÁMA

E-MAIL

TÁMOGATÓ ÖNKORMÁNYZAT NEVE,CÍME*

TÁMOGATÓ ÖNKORMÁNYZAT VEZETÕJÉNEK NEVE

TÁMOGATÓ ÖNKORMÁNYZAT SZÁMLASZÁMA

Alulírott igazolom, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóak.
Igazolom, hogy a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez
hozzájárulok.
Tudomásul veszem, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható.
………………………………………. aláírás támogató önkormányzat aláírása………………………………….
Hozzájárulok, hogy a pályázatban közölt adataimat az Alternatív és Független Színházak Szövetsége megismerje.
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II. KATEGÓRIÁK

A megfelelõ kategória egyike mellé tegyen X-et. A kategóriák leírását lásd a mellékletben.

1 2 3 4 ALKOTÓI KATEGÓRIÁK

X 1. TÁRSULAT SAJÁT JÁTSZÁSI HELLYEL

X 2. TÁRSULAT SAJÁT JÁTSZÁSI HELY NÉLKÜL

X
3. ÁLLANDÓ TÁRSULATTAL NEM RENDELKEZÕ, DE ÁLLANDÓ
JELLEGGEL MÛKÖDÕ ALKOTÓMÛHELY

X
4. GYERMEK-,IFJÚSÁGI ELÕADÁSOKAT LÉTREHOZÓ TÁRSULAT,
ALKOTÓMÛHELY

5 6 INTÉZMÉNYI KATEGÓRIÁK

X 5. BEFOGADÓ SZÍNHÁZ

X 6. PRODUKCIÓS MÛHELY

SZABAD REGISZTRÁCIÓS KATEGÓRIA

III. ELÕADÁSOK, MÛHELYMUNKÁK

A KATEGÓRIÁNAK MEGFELELÕ ADATOKAT KÉRJÜK KITÖLTENI! (II. KATEGÓRIÁI SZERINT JELÖLVE, HOGY KINEK KELL KITÖLTENI. A X-SZEL JELÖLT SOROK KITÖLTÉSE KÖTELEZÕ, A NEM JELÖLT SOROK OPCIONÁLISAK.)

1 2 3 4 5 6 2007. ÉVI 2008. ÉVI TERV

X X X X X ÉVI NÉZÕSZÁM

X X FÉRÕHELY

X X X X X ÉVI ELÕADÁSSZÁM (1. sz. mellékletben részletezni) 0 0

X X ELÕDÁSOK SZÁMA SAJÁT HELYEN

X EBBÕL SAJÁT ELÕADÁSOK SZÁMA

X X X X ELÕDÁSOK SZÁMA BELFÖLDÖN

X X X X ELÕDÁSOK SZÁMA KÜLFÖLDÖN

X X X X X X BEMUTATÓK SZÁMA (2. sz. mellékletben részletezni)

X X X X X EBBÕL SAJÁT BEMUTATÓ

X X MÛHELYMUNKÁK SZÁMA

X PRÓBATEREMHASZNÁLAT (óra)

X X X
BEFOGADOTT TÁRSULAT/ALKOTÓ SZÁMA
(3. sz. mellékletben részletezni)

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
(4. sz. mellékletben részletezni)
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IV. KÖLTSÉGKÉPZÕ JELLEMZÕK

1 2 3 4 5 6 2007. ÉVI TÉNY 2008. ÉVI TERV

X X X HASZNÁLT TERÜLET m2-BEN (tulajdonolt, bérelt stb.) 0 0

X X JÁTSZÓHELY

X X X PRÓBATEREM

X X X IRODA

X X X RAKTÁR, MÛHELY, EGYÉB

X X X X X X MUNKATÁRSAK SZÁMA (5. sz. mellékletben részletezni) 0 0

X X X X X X MÛVÉSZETI FELADATKÖRBEN

X X X X X X MÛSZAKI FELADATKÖRBEN

X X X X X X ADMINISZTRÁCIÓS FELADATKÖRBEN

X X X X X X JOGVISZONY SZERINT 0 0

X X X X X X EBBÕL ALKALMAZÁSBAN

X X X X X X EBBÕL EGYÉB JOGVISZONYBAN

TÁRSADALMI MUNKA
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(II. KATEGÓRIÁI SZERINT JELÖLVE, HOGY KINEK KELL KITÖLTENI. A X-SZEL JELÖLT SOROK
KITÖLTÉSE KÖTELEZÕ (A NEM JELÖLT SOROK OPCIONÁLISAK.)



V. KIADÁSOK

1 2 3 4 5 6 2007. ÉVI TÉNY 2008. ÉVI TERV

A. MÛKÖDÉSI KIADÁSOK 0 0

1. HELYISÉGGEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 0 0

BÉRLETI DÍJ ÖSSZESEN 0 0

EBBÕL JÁTSZÓHELY

EBBÕL PRÓBATEREM

EBBÕL IRODA

EBBÕL RAKTÁR, MÛHELY, EGYÉB

KÖZÜZEMI DÍJAK (ÁRAM, GÁZ, VÍZ, CSATORNA , HULLADÉK STB.)

BIZTOSÍTÁS

TAKARÍTÁS

KÖTELZÕ FELÜLVIZSGÁLAT

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG

BIZTONSÁGTECHNIKA, VÉDELEM

2. PÉNZÜGYI KIADÁSOK 0 0

KÖNYVELÉS

BANKI SZOLGÁLTATÁSOK

3. KOMMUNIKÁCIÓS, IRODAI, PR KÖLTSÉGEK 0 0

KOMMUNIKÁCIÓ (TELEFON, INTERNET STB.)

IRODAI KÖLTSÉGEK

PR (HIRDETÉS, TERVEZÉS, NYOMDA, HONLAP STB.)

4. TECHNIKAI KARBANTARTÁS 0 0

TECHNIKAI ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA

5. MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 0 0

SZEMÉLYI KIFIZETÉS

JÁRULÉKOK

EGYÉB JOGVISZONYBAN

6. EGYÉB DOLOGI JELLEGÛ KIADÁSOK 0 0

EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

100.000 FT FELETTI TÁRGYI ESZKÖZ

7. PRODUKCIÓS JELLEGÛ KIADÁSOK 0 0

PRODUKCIÓS JELLEGÛ KIADÁSOK

B. E PÁLYÁZATBAN NEM ÉRINTETT KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI. számú melléklet 0 0

E PÁLYÁZATBAN NEM ÉRINTETT KIADÁS ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN (V/A.+V/B.) 0 0
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VI. BEVÉTELEK

1 2 3 4 5 6 2007. ÉVI TÉNY 2008. ÉVI TERV

A. FORGALMAZÁSI BEVÉTELEK 0 0
X X JEGYBEVÉTEL

X X X X
PRODUKCIÓK FORGALMAZÁSÁNAK
BEVÉTELE

X X X X X X EGYÉB BEVÉTEL

B. E PÁLYÁZATON ELNYERT MÛKÖDÉSI
TÁMOGATÁS

2007. ÉVI TÉNY 2008. ÉVI IGÉNYELT

X X X X X X
E PÁLYÁZATON ELNYERT MÛKÖDÉSI
TÁMOGATÁS

C. TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK

2007. ÉVI TÉNY 2008. ÉVI TERV

0 0
X X X X X X MINISZTÉRIUMI TÁMOGATÁSOK
X X X X X X ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
X X X X X X NKA TÁMOGATÁS
X X X X X X NCA TÁMOGATÁS
X X X X X X EGYÉB TÁMOGATÁSOK

ÖSSZES BEVÉTEL (VI/A+VI/B+VI/C) 0 0

VII. MELLÉKLETEK

Az adatlaphoz kötelezõen csatolandó mellékletek részletezése (a melléklet minták használata nem kötelezõ)

1 2 3 4 5 6 Tartalma Száma Elvárt adatok
X X X X X ELÕADÁSOK LISTÁJA 1 melléklet cím helyszín dátum
X X X X X X BEMUTATÓK 2 melléklet cím helyszín dátum közremûködõk
X X X BEFOGADOTT ALKOTÓK 3 melléklet név idõszak

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 4 melléklet megnevezése/leírása szakmai résztvevõk
száma

X X X X X X MUNKATÁRSAK RÉSZLETEZÉSE 5 melléklet neve feladatköre jogviszony
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(II. KATEGÓRIÁI SZERINT JELÖLVE, HOGY KINEK KELL KITÖLTENI. A X-SZEL JELÖLT SOROK
KITÖLTÉSE KÖTELEZÕ (AKKOR IS, HA AZ ÉRTÉK 0), A NEM JELÖLT SOROK OPCIONÁLISAK.)

(II. KATEGÓRIÁI SZERINT JELÖLVE, HOGY KINEK KELL KITÖLTENI. A X-SZEL JELÖLT SOROK
KITÖLTÉSE KÖTELEZÕ (A NEM JELÖLT SOROK OPCIONÁLISAK.)



1. számú melléklet

1 2 3 4 5 6 Itt szükséges az adatlap III. számú táblázatában jelzett bemutatószámot részletezni. A táblázat szükség esetén bõvítendõ.

2007. ÉVI TÉNY 2008. ÉVI TERV

ELÕADÁSOK - CÍM HELYSZÍNE DÁTUMA BEMUTATÓK - CÍM HELYSZÍNE DÁTUMA

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

2. számú melléklet
Bemutatók felsorolása

dátum helyszín cím

3. számú melléklet
Befogadott alkotók

név produkciók leírása szakmai résztvevõk száma idõszak
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KITÖLTÉSE KÖTELEZÕ (A NEM JELÖLT SOROK OPCIONÁLISAK.)



4. számú melléklet

1 2 3 4 5 6 Itt lehetséges az adatlap III. számú táblázatában jelzett egyéb szakmai tevékenységet részletezni, amennyiben kitöltésre került. A táblázat szükség esetén bõvítendõ.

2007. ÉVI TÉNY 2008. ÉVI TERV

EGYÉB VÉGZETT SZAKMAI
TEVÉKENYSÉG – MEGNEVEZÉSE

Költségvonzata SZAKMAI
RÉSZTVEVÕK
SZÁMA

EGYÉB VÉGZETT SZAKMAI
TEVÉKENYSÉG – MEGNEVEZÉSE

Költségvonzata SZAKMAI
RÉSZTVEVÕK
SZÁMA

Munkatársak részletezése

neve feladatköre jogviszony
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Hivatalos Közlönykiadó erejéhez mérten hozzá
kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû és
hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

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

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

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

Az 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
Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 32 130 Ft.

Példányonként megvásárolható 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). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 64 260 Ft
negyedévre 32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök, a
miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait, a
különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, közleményeket, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõ-
déseket, tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és
adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határo-
zatai, a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ, a KSH
nómenklatúrák, a Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, a Gyógyszerjegyzék, a Versenybírósági Határozatok stb.

Online
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi ingyenes hozzáférést kapnak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó naponta aktuali-
zált online adatbázisához, ahonnan bármikor közvetlenül lekérhetik a jogszabályok legfrissebb állapotát, így naprakészen
nyomon követhetik a hóközi változásokat is, valamint a napi adatfrissítési szolgáltatás keretében, napi rendszerességgel
aktualizálható a havonta megküldött DVD-adatbázis, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását, többirányú (jogszabály-azonosítók, tárgyszavak szerinti)
keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag
kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok, bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a
joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás van EU-irányelvre, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, Gyógyszerjegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segí-
tõje, újdonság- és változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratminta-
tárunkat az igényeknek megfelelõen folyamatosan bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával,
mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �
Negyedéves elõfizetés 22 500 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. Telefon: 473-7444.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 266-9290/240,
241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 21 672 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 10 836 Ft áfával. Egy példány ára: 945 Ft áfával. A kiadó az
elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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08.0321 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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