
JOGSZABÁLY

Az oktatási és kulturális miniszter
28/2008. (X. 10.) OKM

rendelete
az Oktatási és Kulturális Minisztérium

szolgálati titokkörének megállapításáról

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 27. §-ának (4)
bekezdésében foglalt kötelezettség, és a Tvt. 6. §-a (1)
bekezdésének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel az adatvédelmi biztos véleményére is, az
oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati
titokköri jegyzékét e rendelet melléklete szerint határozom
meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép
hatályba. Ezzel egyidejûleg az Oktatási Minisztérium
szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 28/2005.
(IX. 28.) OM rendelet és a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról
szóló 9/2000. (V. 19.) NKÖM rendelet hatályát veszti.

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

Melléklet
a 28/2008. (X. 10.) OKM rendelethez

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
szolgálati titokköri jegyzéke

1. Az írásbeli érettségi vizsgák központi feladatlapjai,
továbbá ezek javítási-értékelési útmutatói.

Érvényességi idõ: a nyilvánosságra hozatal napjáig,
de legfeljebb 6 évig.
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2. Az Országos Képzési Jegyzék alapján az oktatási és
kulturális miniszter felelõsségébe tartozó szakképesítések
esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételei,
központi gyakorlati feladatai, valamint azok megoldásai.

Érvényességi idõ: a nyilvánosságra hozatal napja,
de legfeljebb 6 év.

3. A védelmi felkészítés és a honvédelmi felkészüléssel
kapcsolatos feladatok minisztériumi tervezési és
felkészülési feladataival kapcsolatos adatok – beleértve a
katasztrófák elleni védelmi és a polgári védelmi
feladatokat is –, amelyek nem tartalmaznak államtitkot.

Érvényességi idõ: 15 év.

4. A fegyveres õrséggel kapcsolatos, annak
rendeltetését, mûködését felfedõ adat, ha az államtitoknak
nem minõsül.

Érvényességi ideje: 20 év.

5. A közgyûjtemények biztonsági rendszereire, a
felbecsülhetetlen értékû mûkincsek, történelmi emlékek
õrzésére, védelmére készült dokumentációk, amennyiben
államtitoknak nem minõsülnek, vagy államtitkot nem
tartalmaznak.

Érvényességi ideje: 20 év.

1018 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám

KÖZLEMÉNYEK

OKM közlemények
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett

közös jogkezelõ egyesületekrõl

I.

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.), valamint a szerzõi és szomszédos jogok közös
kezelését végzõ egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet alapján a nemzeti
kulturális örökség minisztere 2000. január 25-én nyilvántartásba vette az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesületet.
Az ARTISJUS fõigazgatójának személyében bekövetkezett változás miatt a közös jogkezelõ szervezet képviseletére
jogosult nyilvántartási adatai megváltoztak.
Az ARTISJUS 2008. július 1-jétõl a következõ adatokkal szerepel a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásában:

I.

1. A közös jogkezelõ egyesület neve: ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
2. A közös jogkezelõ egyesület rövidített neve: ARTISJUS
3. A közös jogkezelõ egyesület székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 15–17.
4. A közös jogkezelõ egyesület képviselõjének neve:
dr. Szinger András fõigazgató
Bródy János elnök
5. Jogszabályban elõírt közös jogkezelésbe tartozó szerzõi és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelõ
rendelkezéseinek megadásával:
5.1. a zenemûvek hangfelvételen, videófelvételen, digitális hordozón terjesztett mûben vagy elektronikus adattárban
való többszörözésének és példányonkénti terjesztésének joga, ideértve a többszörözött példányok bérbeadásának és
nyilvánosság számára történõ haszonkölcsönbe adásának jogát is (Szjt. 19. §);
5.2. szerzõi mûvek, elõadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 20. § (1), (2),
(4), (5), (6)];
5.4. a szerzõt a filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt mûve bérbeadással történõ terjesztése ellenében megilletõ
díjigény érvényesítése [Szjt. 23. § (6)];
5.7. irodalmi és zenemûvek földi sugárzással megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 27. § (1) bek.];
5.8. szerzõi mûvek egyidejû vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló engedélyezési jog [Szjt. 28. § (2)–(5)];
5.13. az elõadómûvész kereskedelmi célból kiadott hangfelvételen rögzített elõadásának nyilvánossághoz közvetítésére
tekintettel fennálló elõadó-mûvészi díjigény (Szjt. 77. §);
5.15. kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló
hangfelvétel-elõállítói díjigény (Szjt. 77. §).



6. A jogosultak elhatározásán alapuló, az 5. pontban fel nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerzõi és/vagy
szomszédos jogok az Szjt. megfelelõ rendelkezéseinek megadásával:
6.1. irodalmi és zenemûvek nyilvános elõadásának joga (Szjt. 25. §);
6.2. irodalmi és zenemûvek mûhold útján történõ sugárzásának joga, ha a mûsort ugyanaz a rádió- vagy
televízió-szervezet egyidejûleg földi sugárzás útján is közvetíti a nyilvánossághoz [Szjt. 27. § (2)];
6.3. irodalmi és zenemûvek olyan mûholdas sugárzásának joga, amelynél a mûsort ugyanaz a rádió- vagy
televízió-szervezet nem közvetíti egyidejûleg földi sugárzás útján is a nyilvánossághoz [Szjt. 26. § (2)];
6.4.
6.4.1. irodalmi mûveknek a saját mûsor nyilvánossághoz vezeték útján, vagy bármely más hasonló eszközzel vagy
módon történõ közvetítésének joga [Szjt. 26. § (7)],
6.4.2. zenemûveknek a saját mûsor nyilvánossághoz vezeték útján, vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon
történõ közvetítésének joga [Szjt. 26. § (7)];
6.5. zenemûvek – másként mint sugárzással megvalósuló – nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 26. § (8) elsõ
mondat, 27. § (3)];
6.6. zenemûvek oly módon történõ nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tételének joga, hogy a nyilvánosság tagjai a
hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg [Szjt. 26. § (8) második mondat, Szjt. 27. § (3)].
7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység:
7.1. felhasználás engedélyezése (jogdíjbeszedés), jogérvényesítés;
7.2. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (dokumentáció);
7.3. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint mûveik, illetve elõadásaik vagy hangfelvételeik adatainak
kezelése (dokumentáció);
7.4. a jogdíjak felosztása;
7.5. a jogdíjak felosztás nélküli átadása az érintett jogosultak nyilvántartásba vett közös jogkezelõ egyesületének.
8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása:

Jog
5.

Tevékenység
7.

Érintett jogosultak
8.

5.1. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók
5.2. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
5.2. 7.1., 7.5. Audiovizuális mûvek képi alkotói, filmírók, filmelõállítók, képzõ-, illetve iparmûvészeti

alkotómûvészek, elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók
5.2. 7.2., 7.3., 7.4. Filmalkotások mozgóképi alkotói (rendezõ, operatõr), irodalmi szerzõk, filmelõállítók
5.4. 7.3., 7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
5.4. 7.3., 7.4. Filmalkotások mozgóképi alkotói (rendezõ, operatõr)
5.7. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
5.8. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók
5.8. 7.1., 7.5. Audiovizuális mûvek képi alkotói, filmírók, filmelõállítók, képzõ-, illetve iparmûvészek,

fotómûvészeti alkotások szerzõi, elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók
5.8. 7.2., 7.3., 7.4. Filmalkotások mozgóképi alkotói (rendezõ, operatõr), irodalmi szerzõk, filmelõállítók
5.13. 7.1., 7.5. Elõadómûvészek
5.15. 7.1., 7.5. Hangfelvétel-elõállítók
6. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Filmalkotások szerzõi (rendezõk, operatõrök, forgatókönyvírók)
6.1. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
6.2. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
6.3. 7.1., 7.2., 7.3. ,7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
6.4. 7.1., 7.2., 7.3. ,7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
6.5. 7.1., 7.2., 7.3. ,7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók
6.6. 7.1. ,7.2., 7.3., 7.4. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók

9. Megjegyzés: Az 5.13. és 5.15. pontokban megjelölt jogok elõadómûvészek és hangfelvétel-elõállítók nevében történõ
gyakorlása az elõadó-mûvészi és a hangfelvétel-elõállítói közös jogkezelõ egyesületekkel, azaz az MSzSz
Elõadómûvészi Jogvédõ Irodával és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével kötött megállapodáson alapul, az Szjt.
87. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.
9. Megjegyzés: a FILMJUS által végzett jogkezelési tevékenység tekintetében irodalmi szerzõnek minõsülnek a CISAC
ajánlása alapján meghatározott, természetes személy filmírók.

Budapest, 2008. szeptember 13.
Csák Ferenc s. k.,

kultúráért felelõs államtitkár
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II.

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 86. § (2) bekezdése, valamint a szerzõi és szom-
szédos jogok közös kezelését végzõ egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 5/1997. (II. 12.) MKM rendelet
alapján a nemzeti kulturális örökség minisztere 2000. szeptember 1-jén nyilvántartásba vette a Magyar Reprográfiai
Szövetség (RSZ) közös jogkezelõ szervezetet:
Az RSZ elnökének személyében bekövetkezett változás miatt a közös jogkezelõ szervezet képviseletére jogosult nyil-
vántartási adatai megváltoztak.
Az RSZ a következõ adatokkal szerepel a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásában:

1. A közös jogkezelõ egyesület neve: Magyar Reprográfiai Szövetség
2. A közös jogkezelõ egyesület rövidített neve: RSZ
3. A közös jogkezelõ egyesület székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4–6., I. em.
4. A közös jogkezelõ egyesület képviselõjének neve, lakcíme: Sumonyi Papp Zoltán 1133 Budapest, Pozsonyi u. 50.
Vaskovics Péter igazgató, 9023 Gyõr, Somogyi B. út 56.
5. Jogszabályban elõírt közös jogkezelésbe tartozó szerzõi és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelõ
rendelkezéseinek megadásával:
5.3. fénymásolással vagy más hasonló módon, papíron vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történõ
többszörözés alapján, a magáncélú másolásra tekintettel fennálló díjigény érvényesítése [Szjt. 21. § (1), (3), (5) bek.].
7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység
7.1. felhasználás engedélyezése (jogdíjbeszedés), jogérvényesítés;
7.2. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (dokumentáció);
7.5. a jogdíjak felosztás nélküli átadása az érintett jogosultak nyilvántartásba vett közös jogkezelõ egyesületének.
8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása

Jog 5. Tevékenység 7. Érintett jogosultak 8.
5.3. 7.1., 7.2., 7.5. Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk, képzõ- és fotómûvészek, könyv-

és folyóiratkiadók

9. Megjegyzés: A közös jogkezelõ szervezet feladata, hogy a reprográfiai jogdíjat beszedje, az Szjt. 21. §-ának (5) bekez-
désében meghatározottaknak, valamint az érintett jogosultak számára dokumentálást és felosztást végzõ közös
jogkezelõ szervezetek képviselõibõl álló közgyûlési határozatnak megfelelõen a beszedett jogdíjat egyedi felosztás
nélkül szétossza, továbbá, hogy a külföldi jogosultak jogainak közös kezelését végzõ külföldi szervezetekkel a
kölcsönös képviseleti szerzõdéseket megkösse.
Jelen határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat közlésétõl számított 30 napon belül a
Fõvárosi Bírósághoz intézett kereseti kérelemmel lehet élni.

Budapest, 2008. szeptember 19.

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár
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Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy az 1460/08. (VII. 15.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Kábel Elektro Kft. vezetékes mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási
szabályzatát alább közöljük.

A Kábel Elektro Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltatási szabályzata

1. Alapelvek
1.1. A Kábel Elektro Kft. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.
Cégjegyzékszám: 04-09-002247.
A Bihar-Sárrét TV (a továbbiakban: B-S TV vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történõ
bejelentkezés alapján kíván mûsorszolgáltatást végezni.
1.2. 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 végzi.
A B-S TV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban
rendelkezik.
1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a B-S TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékenységre) és
bármely, a B-S TV-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a foglalkoztatási
jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári törvénykönyv alapján kialakított
megbízási, vállalkozási jogviszony létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok
2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A B-S TV mûsorszolgáltatása során különösen figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5. §) alatt
felsoroltak maradéktalan teljesülésére.
2.3. A reklámok tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a B-S TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismereti,
illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a B-S TV nem terjeszt. A nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és
egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl. A
B-S TV burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
2.4. A B-S TV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõkés
polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz
közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatásban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közöl.
2.5. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje,
továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a B-S TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem
befolyásolhatja, a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését illetõen. A
mûsorszolgáltató a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem
tartozik.
2.6. A B-S TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe
vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A
mûsorszolgáltató egyetlen mûsorszámát sem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy
forgalmazója.
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
lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat
erõszakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.8. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a B-S TV a mûsorszámoktól
elkülönítve és megnevezve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását
egyértelmûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a B-S 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 B-S TV.
2.9. 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
tevékenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét,
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illetve szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az
idõpont kivételével– nem befolyásolhatja. A B-S TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám
nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ
mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ,
nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem
vonatkozik a gyógyszertermék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye
közléséhez kötött támogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem
szerepelhet.
2.10. A mûsorszolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más népek, nemzetek méltóságát. A B-S TV rendszeresen, átfogóan,
elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó helyi, hazai és külföldi eseményekrõl, a
vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az
eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során
gondoskodik az Rttv. 137. §-ában nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A B-S TV biztosítja
a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok
változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas
kielégítésérõl. A B-S TV különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a
kulturális sokszínûség érvényesülésére, a természet- és környezetvédelem kérdéseire, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi
fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a
nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek 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 mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására, az ország
különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
2.11. A reklám idõtartama egyetlen mûsorában sem haladhatja meg az öt percet. A napi mûsoridõ 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 közzétehetõ. Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgálati
mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú
ital elõállítója és forgalmazója. A közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen
szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem
hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú
alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos
közzétenni.
2.12. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és
etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk,
társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
3.1. A B-S TV ezen szabályzat szerint közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
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
álláspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A
mûsorszolgáltató nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is
(másodpercben) egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.
3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit.
3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt
népszavazás idején kívül közzé nem tesz. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót
csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit
népszerûsíti, 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
érdeklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy
eszmei nézetrend kifejezõdésévé.
3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és
alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy
államigazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a
mûsorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés
egyéb elveire vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések
ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
4.1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ
legyen.
4.2. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama
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 hírekben, illetve a politikai mûsorokban 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
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.
4.6. A hír-, illetve politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges,
megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független
hírforrásból származó információt kell közzétenni az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû figyelemfelhívás
mellett.
4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.
4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani
a nézõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett.
4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának
tiszteletben tartásával fejtsék ki véleményüket.
4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a panaszbizottság határozata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos
használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori
használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait
veszik figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
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5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását. Ezek
használatára 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 mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen
sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek
során a mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult
negatív sztereotípiáknak.
6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell
bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség
hagyományosan elfogadott szerepeiben történjék.
6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása
7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsorában törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit,
valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A
mûsorszolgáltató 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
biztosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet
megalapozatlan várakozást.
7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.
7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.6. A tudományos mûsor nem szolgáltathat a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljára, illetve e célra
módszerek és eszközök nem ajánlhatóak.
7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.
7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a 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
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs
lehetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé.
7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más
világnézet vagy vallás ellen.
7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi 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 B-S TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el hangban
megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
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8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájában
hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet,
illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát
(országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan
befolyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga
határozhatja meg. Az ajánlott korhatár 12, 16 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és -újságokban
is utalni kell.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját egyértelmûen kell megnevezni, a megnevezés nem járhat együtt a támogató
reklámjával.
8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a
nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs
egyházat.
8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség
megjelölésével, 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
hozzájárulásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük
kihasználásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– 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
számukra közvetlen vásárlási ajánlatot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.
–A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetekben.
– 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 kiskorúakban elképzelést a
termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele
minden család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza 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
károsítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül,
különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
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– 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
tudományosan 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
követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a B-S 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
haladéktalanul 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
használható fel.

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

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra
vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre
illetékes vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal
ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató
illetékes vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám
készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról
levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a
szellemi alkotáshoz 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
mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

1026 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám



12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem
veszélyeztetheti 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
személyiségi jogokat sértene vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes
vezetõvel.
12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet olyan
benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyil-
vánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell
tartania a mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenést. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a
mûsorban részt vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan
kifejezéseket vagy teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó
helyzetbe kerülnének.
12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet.
Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a
Polgári törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében
alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem
vállalhat.
13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem
veszélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre
írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.
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, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekre vonatkozó
mûsort nem készíthet.
13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõjelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a
választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a
mûsorkészítõt 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 mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és
felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezetnek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.
13.10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A
mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl,
illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
13.11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám
bevételébõl, 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.
13.12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató jó
hírnevét.
13.13. 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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13.14. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a
nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy tapasztalatlanságával a
mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül
törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl
függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali
rangjával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem
használhat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyeket a szereplõ személy alárendelt társadalmi
helyzetére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
13.16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés
és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A
mûsorkészítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul. A
mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
13.18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és
kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A B-S TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyen-
súlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és
tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a
társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsor-
szolgáltatásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, közhelyeket és sztereotípiákat.
14.3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A
mûsorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl
adódó kárt viselnie kell.
14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok
megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a
közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell
tartania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek
eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek
értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig,
amíg annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a
bûncselekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként”
nevezze meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények
sértettjeinek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele
még akkor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.
14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a
bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét
megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a
következményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak,
fogyatékosok, 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 életérõl 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
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más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.
14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélye
mellett.
14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt
különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az
esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem
szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
14.15. A titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyában a
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét
és becsületét ne sértse.
14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás
megjelölésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.
14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni, hogy
az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltoztatása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei
15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmagasabb
mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.
15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A
nézõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt
audiotechnikai színvonalon kell sugározni.
15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és
sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi
nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.
15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a
mûsorszolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá
mûsorismeretekkel és mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.
15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell, és törekednie kell
arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
15.7. A B-S TV részletes mûsorstruktúrája ezen szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.
A B-S TV jelen közmûsor-szolgáltatási szabályzata 2008. augusztus 1. napjától hatályos.

Szeghalom, 2008. június 26.
Túri Zsigmond s. k.,

ügyvezetõ
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Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy az 1573/2008. (VIII. 27.) számú határozatá-
val közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Nagybajomi Településfejlesztési Kft. vezetékes mûsorszolgáltatót, akinek
mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A Nagybajomi Településfejlesztési Kft. közmûsor-szolgáltatói mûsorszolgáltatási szabályzata

1. Alapelvek
1.1. Nagybajomi Településfejlesztési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 7561 Nagybajom, Fõ u. 40., a továb-
biakban: Bajom TV vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt bejelentés alapján mû-
sorszolgáltatást végez.
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 Bajom TV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról jelen szabályzatban
rendelkezik.
1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Bajom TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékenységre)
irányuló, bármely, a Bajom TV-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a fog-
lalkoztatási jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári törvénykönyv alapján ki-
alakított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok
2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A Bajom TV mûsorszolgáltatása során különös figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5 §) alatt felso-
rolt maradéktalan teljesülésére.
2.3. A Bajom TV sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább 60 percben szolgáltat.
2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Bajom TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismere-
ti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Bajom TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és
egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl. A
Bajom TV híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munka-
társai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Bajom TV burkolt, illetve
tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
2.5. A Bajom TV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítási önkor-
mányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatásban. Válasz-
tási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.
2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelje, továbbá
az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Bajom TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem befolyásol-
hatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Bajom TV a közérdekû köz-
lemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
2.7. A Bajom TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe
vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Bajom TV
mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.
2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyerekeket erõszakos helyzetben és nem buzdíthat erõszakra.
A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a Bajom TV e jellegének a közzétételt
közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egyéb mûsorszámoktól optikai vagy felismerhetõen, elkü-
lönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megne-
vezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a Bajom 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 Bajom 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
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szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. A Bajom TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám
nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ
mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykeres-
kedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik
a 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.
2.11. A Bajom 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 Bajom TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul,
hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk
életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ
véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában nem
említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Bajom TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszí-
nûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles
köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl. A Bajom TV különös figyelmet fordít az
egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak
testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és
egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki
állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk
elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására, az
ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsor-
idõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a reklám-
tartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. Reklám csak
mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetí-
tésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ. Alkoholtar-
talmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ
belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem
jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követen-
dõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.
2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális ese-
ményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai
kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi kö-
rülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem kép-
ben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mû-
sorszámot közzétenni tilos.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
3.1. A Bajom TV ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonat-
kozó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást 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.
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3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerû-
síti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet érdeklõ-
désére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei
nézetrend kifejezõdésévé.
3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett for-
mában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpol-
gármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazga-
tási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszol-
gáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.

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

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

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

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása
7.1. A mûsorszolgáltató kulturális 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.
7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni keli. 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 Bajom TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el meg-
különböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
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– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási és világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

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

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik el segíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem él
vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki
sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje vagy
osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük ki-
használásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek ar-
ra, hogy egy adott terméket megvásároljanak vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számuk-
ra közvetlen vásárlási ajánlatot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb sze-
mélyekkel kapcsolatban éreznek.
– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetekben.
– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál ala-
csonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a„csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúban elképzelést a termék
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.
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10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül,
különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.

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

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

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonat-
kozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
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12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésé-
re vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez
azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi alko-
táshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészí-
tõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi 11. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszélyez-
tetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyi-
ségi jogokat sértene, erkölcsi vagy anyagi kárt okozna; a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet olyan
benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánuláso-
kat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára és nem használhat olyan kifejezéseket vagy te-
remthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek alakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Ál-
láspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. 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 sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a po-
litikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vál-
lalhat.
13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem ve-
szélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre
írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.
13.5. 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 mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és
felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodószervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.
13.10. 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.
13.11. 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, fel ügyelõbizottságának
tagja és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
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13.12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató jó
hírnevét.
13.13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.14. 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.
13.15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül töre-
kednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függet-
lenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjá-
val vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”,;,Xné asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításo-
kat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú sze-
mélyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
13.16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés
és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorké-
szítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor
irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
13.18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét és ke-
rülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A Bajom TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensú-
lyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és
tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a
társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatás-
ban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, 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 ered-
ményeképpen 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.
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14.9. A mûsorszolgáltató nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsorszolgáltató belsõ életérõi infor-
mációt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet és számot tarthat a nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató
nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza meg.
14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.
14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélye
mellett.
14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt külö-
nösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem sza-
bad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
14.15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét,
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 né-
zõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt au-
diotechnikai színvonalon kell sugározni.
15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban
elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.
15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszol-
gáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és mû-
sorajánlatokkal segíti a nézõk választását.
15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolni kell, és törekednie kell ar-
ra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.

16. A Bajom TV mûsoridejében a közszolgálati mûsorszám aránya
A mûsorszolgáltatás teljes idõtartama hetente 168 óra, amely túlnyomó részben közszolgálati mûsorszámokból áll, ide
értve a képújságot is. A mûsoridõn belül a közszolgálati mûsorszámok – így különösen a helyi hírek, közérdekû informá-
ciók, helyi történések stb. – a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszi ki.
A különféle közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztését havonta a fõszerkesztõ vezetésével és felelõssége mellett
elõre tervezi a szerkesztõbizottság.

17. Hatályba léptetõ rendelkezések
A Bajom TV jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2008. augusztus 5. napjától hatályos.
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Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy az 1674/2008. (IX. 10.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. (1031 Budapest, Ányos u. 8. III/7.) mûsor-
szolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltatási szabályzata

1. Alapelvek
1.1. Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. mûsorszolgáltató tevékenységét a médiatörvény és a Mûsorszolgáltatási Sza-
bályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként kívánja folytatni. Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. a közmûsor-szolgálta-
tás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban rendelkezik.
1.2. A szabályzat kötelezõ tartalommal bír az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. minden munkavégzésre irányuló bár-
mely, az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft.-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve. A szabályzat a foglalkoztatási
jogviszony – így különösen: a mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári törvénykönyv alapján kialakított megbízá-
si, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok
2.1. Jelen szabályzat a médiatörvény 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. napi 24 órás mûsorszolgáltatást végez, amelynek több mint 50%-ban közszol-
gálati mûsorszámokat tesz közzé. A mûsorfolyamon belül a közszolgálati mûsorszámok a napi mûsoridõ több mint
50%-át teszik ki. A közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztésérõl a fõszerkesztõ gondoskodik.
2.3. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. felelõsséggel
nem tartozik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. nem
terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl. Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. híreket közlõ és idõszerû politi-
kai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelen-
hetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. burkolt, illetve tudatosan nem ész-
lelhetõ reklámot nem közöl.
2.4. Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló
törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizá-
rólag 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 Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. felelõsségét vagy szabadságát
érintõ módon nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. Az
Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért fele-
lõsséggel nem tartozik.
2.6. Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvo-
si rendelvényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ
reklámot. Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartal-
mú ital elõállítója vagy forgalmazója.
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 közzététel 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 Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. nem tesz közzé – a mûsorelõzetés kivételével –
olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A
politikai hírmûsorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgálta-
tásra e pont – az elõzõ mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politi-
kai mozgalom, valamint az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható ter-
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méket 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 véd-
jegye közléséhez kötött támogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája
nem szerepelhet.
2.9. Az Alba Média 2008 Szolgáltató 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 Alba Média 2008 Szol-
gáltató Kft. rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó helyi
eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdések-
rõl, 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 Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontok-
nak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a hallgatók széles köre, illetve minél több csoport-
ja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek
ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló,
ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kul-
túrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében sú-
lyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jo-
gokat ismertetõ, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok be-
mutatására, a térség különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatá-
sára.
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.
Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevékenysége
szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.
2.11. Csak a következõ mûsorszámok támogathatóak: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etni-
kai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
2.12. A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független –
sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség
3.1 Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pár-
toktól és mozgalmaktól 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.
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3.6. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett for-
mában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpol-
gármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
3.7. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató azonban még ebben az esetben is ragaszkodhat a
tisztség, a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
3.8. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazga-
tási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszol-
gáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek
4.1. Az Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan,
idõszerûen és kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes
kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására,
szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
4.2. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ le-
gyen.
4.3 A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátoz-
hatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
4.4. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a 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.

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

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási témák bemutatása
7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit,
valamennyi 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.
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 Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. a következõ mûsorszámokat látja el
megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

1042 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám



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 magyarázat e minõség megjelölésével,
a szerzõ megnevezésével, és a hírektõl elkülönítve kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó szabályok
9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem szolgáltat.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták közvetítését.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem él
vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki
sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje jóváha-
gyásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
megkülönböztetõ jelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott termék
megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott terméket
megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási aján-
latot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb sze-
mélyekkel kapcsolatban éreznek.
– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetben.
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 árúra, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül
különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
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– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudomá-
nyosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.
10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklámok álta-
lános megjelenését, vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt, vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent
magyar nyelven is közölni kell.
10.11. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám nem
használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.12. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt kö-
vetõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében az Alba Média 2008 Szolgáltató 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 al-
kotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészí-
tõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyi-
ségi jogokat sértene vagy erkölcsi, vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.6. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért; amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
12.7. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.8. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánuláso-
kat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban
résztvevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket,
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vagy teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe ke-
rülnének.
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: a munka-,
a Polgári törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében
alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munkahe-
lyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.3. 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 alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõ bizottságának a tagja, ezen szervezetekkel fog-
lalkozó mûsort nem készíthet.
13.5. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõjelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a
választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorké-
szítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai, közéleti
vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
13.6. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével
végezhet.
13.7. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és
felügyelõbizottsági tagjai azon 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.
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.
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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.
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 Alba Média 2008 Szolgáltató Kft. nem használ. Névtelen, kép-, illetve hangtorzí-
tást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes
érdek indokolja.
14.12. 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.
14.13. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem sza-
bad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
14.14. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja, melyre fel kell hívni a figyelmét.
14.15. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét
és becsületét ne sértse.
14.16. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésé-
vel, és az adatok manipulálása nélkül szabad, eltérõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.
14.17. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni a készítés idõpontját, és tekintetbe kell azt venni,
hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérülje-
nek.
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Megszüntetõ okirat

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (3), a 90. § (1), valamint az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Mûvelõdési és Közoktatási Mi-
nisztérium (jogutódja: Oktatási és Kulturális Minisztérium, a továbbiakban: OKM) Képzõmûvészeti Fõosztálya elneve-
zésû költségvetési szervet – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – 2008. szeptember 30-ai hatállyal
megszüntetem.
A megszüntetés indoka: az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ. [Áht. 90. §
(1) bekezdés c) pont.]

I.

A megszüntetésre kerülõ költségvetési szerv azonosító adatai

Hivatalos neve: Képzõmûvészeti Fõosztály
Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Felügyeleti szerve: Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium (jogutód: OKM)
Megszüntetõ szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II.

A Képzõmûvészeti Fõosztály alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

A Képzõmûvészeti Fõosztály megszüntetésének napjától valamennyi alapfeladata a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet-
hez, mint költségvetési szervhez (a továbbiakban: KESZ) kerül át.

III.

Jogutódlás

A Képzõmûvészeti Fõosztály általános jogutódja a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet, amely teljes jogkörrel rendelkezõ
központi költségvetési szerv, amely az Ámr. 15. § (3) szerint saját elõirányzatai felett rendelkezni jogosult.
A Képzõmûvészeti Fõosztály által kötött szerzõdésekben a megszûnés napjától a Képzõmûvészeti Fõosztály helyébe va-
lamennyi jog és kötelezettség tekintetében a KESZ lép.

IV.

A Képzõmûvészeti Fõosztály vagyona

A Képzõmûvészeti Fõosztály alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonke-
zelõi joga a megszûnés napjától a KESZ-re száll át.

V.

A Képzõmûvészeti Fõosztály által foglalkoztatott munkatársak

A Képzõmûvészeti Fõosztálynak jelenleg nincsenek foglalkoztatott munkatársai.

Budapest, 2008. szeptember 22.

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

Arató Gergely s. k.,
államtitkár
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Az Óbudai Múzeum Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány (adószám: 18100473-1-41, cím: 1033 Budapest, Fõ tér 1.) ezúton ismerteti a
2007. évi közhasznú tevékenységének fõbb adatait és szolgáltatási igénybevételének módját.

Éves beszámoló

(E Ft)

A) Befektetett eszközök C) Saját tõke 2007
I. Immateriális javak I. Induló tõke 1500
II. Tárgyi eszközök II. Elõzõ évek eredménye 1209
III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tárgyévi eredmény –702
B) Forgóeszközök 2061 D) Tartalék 0
I. Készletek E) Céltartalék 0
II. Követelések F) Kötelezettségek 20
III. Értékpapírok I) Hosszú lejáratú kötelezettségek
IV. Pénzeszközök 2061 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 20
C) Aktív idõbeli elhatárolások 17 G) Passzív idõbeli elhatárolások 51
Eszközök összesen 2078 Források összesen 2078

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány összesen 2 060 E Ft cél szerinti juttatást nyújtott, melybõl a magánszemélyeknek
nyújtott juttatás 240 E Ft, a jogi személyeknek nyújtott 1 820 E Ft volt.
Az Óbudai Múzeum Közalapítvány 2007. évben vezetõ tisztségviselõi részére sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást
nem nyújtott.
Az Óbudai Múzeum Közalapítvány 2007. évben 2 000 E Ft költségvetési támogatásban részesült.
A kuratórium 2007. évben is a közalapítvány alapítói céljainak megfelelõen támogatta az Óbudai Múzeummal kapcsola-
tos közfeladatok ellátását 1 820 E Ft értékben, a Budapest III. kerületi emléktáblák adatbázisának összeállítását 200 E
Ft-tal, Óbuda helytörténetét iskolásoknak bemutató helytörténeti vetélkedõ anyagának felújítását 200 E Ft-tal, valamint
D. Szûcs László költõ 1956-os témában írt kötetének munkálatait 25 E Ft-tal.
A 2007. évrõl készült közhasznúsági jelentés az alapítvány székhelyén elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok

I.

Alapítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok

A képzés neve,
engedélyének érvényessége

A képzés
óraszáma

A képzés alapítója Címe A képzés alkotója
Információ

(cím, tel., fax, e-mail)

Egyéni
információmenedzsment
2013. szeptember 16.

30 Informatika a
Nemzetvédelmi
Képzésben Alapítvány

1101
Budapest,
Hungária krt.
9–11.

Drótos László,
Moldován István

Tamáska Lajos
INKA
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Tel.: 432-9130
Fax: 432-9121
E-mail: tamaska@zmne.hu

Könyvtárosok mentori
szerepben a web 2.0
eszközeinek segítségével
2013. szeptember 16.

60 Könyvtári Intézet 1827
Budapest,
Budavári
Palota
F épület

Payer Barbara Dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület
Tel.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu
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II.

Indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok

A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma

Iskolai végzettség A képzés indítója A képzés helye
Másutt in-

dít-e képzést
A kép-
zés díja

Információ (cím,
tel., fax, e-mail)

Egyéni
információ-
menedzsment
2013. szeptem-
ber 16.

30 k,
számítógépes,
szövegszerkesztési,
internetes alapis-
meretek

Informatika a
Nemzetvédelmi
Képzésben
Alapítvány
(1101 Hungária
krt. 9–11.)

Informatika a
Nemzetvédelmi
Képzésben
Alapítvány
(1101 Budapest,
Hungária krt.
9–11.)

országosan 80 000 Tamáska Lajos
Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi
Egyetem
1101 Budapest,
Hungária krt.
9–11.
Tel.: 432-9130
Fax: 432-9121
E-mail:
tamaska@
zmne.hu

Könyvtárosok
mentori szerepben
a web 2.0
eszközeinek
segítségével
2013. szeptem-
ber 16.

60 k/f
operációs
rendszeri,
szövegszerkesztési
és internetes
ismeretek

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest,
Budavári Palota
F épület)

Vajdasági
Magyar
Mûvelõdési
Intézet

(SGG-24400
Zenta,
Posta u. 8.)

– nem Dr. Hangodi
Ágnes
Könyvtári
Intézet
1827 Budapest,
Budavári
Palota F épület
Tel.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.
hu

Könyvtárosok
mentori szerepben
a web 2.0
eszközeinek
segítségével
2013. szeptem-
ber 16.

60 k/f
operációs
rendszeri,
szövegszerkesztési
és internetes
ismeretek

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest,
Budavári Palota F
épület)

Kájoni János
Megyei Könyvtár
(530104
Csíkszereda,
P-ta Libertatii 16.
C. P. 32.)

– nem Dr. Hangodi
Ágnes
Könyvtári
Intézet
1827 Budapest,
Budavári
Palota F épület
Tel.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.
hu

Könyvtárosok
mentori szerepben
a web 2.0
eszközeinek
segítségével
2013. szeptem-
ber 16.

60 k/f
operációs
rendszeri,
szövegszerkesztési
és internetes
ismeretek

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest,
Budavári Palota F
épület)

Móricz Zsigmond
Megyei és Városi
Könyvtár
(4400
Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.)

– nem Dr. Hangodi
Ágnes
Könyvtári
Intézet
1827 Budapest,
Budavári
Palota F épület
Tel.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.
hu
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Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

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

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

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

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

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

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

Gazdasági igazgató Szfv. vagy ff. v. és
emellett legalább mér-
legképes könyvelõi k.,
vagy ezzel egyenértékû
k. Ez utóbbiaknak sze-
repelniük kell a számvi-
telrõl szóló 2000. évi
C. törvény 151. § (3)–(5)
bekezdése szerinti

ÁEI: 2008. dec. 1.
Csatolandó sz. koncepció, rész-
letes sz. ön., om., b.
f: MOL Prof. dr. Gecsényi Lajos
fõigazgató.
Tel.: 225-2803
A pályázat eredményérõl az
érintettek írásbeli értesítést kap-
nak.
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nyilvántartás valamelyi-
kében, és rendelkezniük
kell a tevékenység ellátá-
sára jogosító engedély-
lyel (igazolvánnyal), be.,
vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõny: költségvetési in-
tézménynél gazdasági-
pénzügyi területen szer-
zett szgy., legalább 3 év
vgy.

Magyar Nemzeti
Galéria

Tudományos titkár
(fõosztályvezetõi beso-
rolásban)

Szfv., tt., 5 év múzeumi
gyakorlat, be.

A megbízás kezdete:
2009. január 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Magyar Nemzeti Galéria
Humánpolitikai Részleg
1014 Budapest,
Szent György tér 2. vagy elekt-
ronikus úton foldes.ma-
ria@mng.hu
Csatolandó részletes ön., az eddi-
gi sz. tevékenység ismertetésével,
publikációs jegyzék, om., b., sz.
tudományos mûködéssel és nem-
zetközi kapcsolataival kapcsola-
tos koncepció.
f: Földes Mária
Tel.: (20) 439-7305
A pályázat olvasható az MNG
honlapján (www.mng.hu) és a
www.kszk.gov.hu honlapon.

gyûjteményi igazgató
(fõigazgató-helyettesi
besorolásban)

szfv., tt., 5 év múzeumi,
3 év vgy., be.

A megbízás kezdete: 2009. jan. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Magyar Nemzeti Galéria
Humánpolitikai Részleg
1014 Budapest,
Szent György tér 2. vagy elekt-
ronikus úton foldes.ma-
ria@mng.hu
Csatolandó részletes ön., az ed-
digi sz. tevékenység ismertetésé-
vel, publikációs jegyzék, om.,
b., a munkakörökre vonatkozó, a
gyûjtemények vezetésével kap-
csolatos sz. koncepció.
f: Földes Mária
Tel.: (20) 439-7305
A pályázat olvasható az MNG
honlapján (www.mng.hu) és a
www.kszk.gov.hu honlapon.
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Fejér Megyei Mûvelõ-
dési Központ Barátság
Háza

Sz. igazgatóhelyettes Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
közmûvelõdési k. és
legalább 5 év szgy., to-
vábbá kiemelkedõ sz.
vagy tt.
Elõny: vgy. és megyei
közmûvelõdési sz. ta-
nácsadás és szolgáltatás
terén végzett sz. munka

ÁEI: az elbírálás után azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Fejér Megyei Mûvelõdési
Központ Juhász Zsófia igazgató
8001 Székesfehérvár,
III. Béla király tér 1.
Csatolandó: sz. ön., b., om., vpr.
Tel.: (22) 313-175
Fax: (22) 315-021

Bátonyterenyei Városi
Közmûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár

Könyvtáros
Városi Közmûvelõdési
Központ és Könyvtár
Tagintézménye – Kas-
télykerti Mûvelõdési
Ház és Könyvtár
(Kisterenye,
Népkert 7–9.)

Szfv., könyvtáros, fel-
használói szintû inter-
netes alkalmazások,
felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások) ismerete, jó
kommunikációs képes-
ség, kreativitás, önálló
munkavégzés, be.
Elõny: Szirén Integrált
Könyvtári Rendszer is-
merete, angol nyelv
alapfokú ismerete

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pbhi: 2008. nov. 15.
Pehi: 2008. nov. 30.
Pc: Városi Közmûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár
3070 Bátonyterenye,
Molnár Sándor út 1–3.
„Pályázat könyvtáros munkakör
betöltésére” jelige feltüntetésé-
vel.
Csatolandó: sz. ön., om., b.
f: Nagybakos Istvánné mb. igaz-
gató
Tel.: (32) 355-551/33-as mellék.

Monor Város Önkor-
mányzata

Városi Könyvtár
könyvtárigazgató
2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 88.

Má., betöltött 18. élet-
év, cselekvõképesség,
be., vagyonnyilatko-
zat-tétel, szev. (könyv-
táros,
informatikus-könyvtá-
ros) vagy nem szev. és
ff. mszv. vagy fõiskolai
könyvtárosi vagy fõis-
kolai közmûvelõdési v.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. vagy tt.
Elõny: vgy., könyvtári
gyakorlat

ÁEI: 2009. jan. 1.
Közalkalmazotti jogviszony idõ-
tartama: 2009. jan. 1-jétõl 2014.
dec. 31-ig.
A vezetõi megbízás 2009. jan.
1-jétõl 2014. dec. 31-ig szól.
Pc: a pályázatot zárt borítékban,
„Könyvtárigazgató” megjelölés-
sel Monor város polgármesteré-
nek címezve:
2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 78–80. kell be-
nyújtani.
Csatolandó: részletes sz. ön., sz.
vpr., om., b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázatot a pályázat el-
bírálásában részt vevõk megis-
merhetik.
Pehi: 2008. dec. 15.
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Paszab Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4475 Paszab,
Fõ út 9.

Paszabi Szõttes Nép-
mûvészeti Ház, Hely-
történeti Gyûjtemény,
Közösségi és Mûvelõ-
dési Ház
intézményvezetõ
heti húszórás, részmun-
kaidõs vezetõi állás

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

A megbízás 5 évre, 2009. jan.
1-jétõl 2014. dec. 31-ig szól.
Szl.: nincs.
Csatolandó: om., ön., b.
A pályázatot 2 példányban, „Pa-
szabi Szõttes Népmûvészeti
Ház, Helytörténeti Gyûjtemény,
Közösségi és Mûvelõdési Ház
vezetõi pályázat” jeligével ellát-
va Paszab község polgármeste-
rénél lehet benyújtani.
Pc: 4475 Paszab,
Fõ út 9.
Tel.: (42) 204-700, 719-602

Tura Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2194 Tura,
Petõfi tér 1.
www.tura.hu
info@tura.hu

Bartók Béla
Mûvelõdési Ház
igazgató
Tura,
Bartók Béla tér 3.

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

ÁEI: 2009. jan. 1-jétõl.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó: om., szolgálati idõ
igazolása, sz. ön., sz. pr. és
pénzügyi elképzelés, b., nyilat-
kozat arról, hogy a pályázati
anyagát a pályázat elbírálásában
részt vevõk megismerhetik.
Ill.: alap + vp.
Pbhi: a www.kszk.gov.hu honla-
pon való megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Pc: Tura Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala
2194 Tura,
Petõfi Sándor tér 1.
f: (28) 581-020

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
a Magyar Mezõgazdasági Múzeum fõigazgató-helyettesi

munkakörének betöltésére

A Magyar Mezõgazdasági Múzeum pályázatot hirdet fõigazgató-helyettesi munkakör betöltésére.

A megbízandó fõigazgató-helyettes feladata a fõigazgató általános helyettesítésén túlmenõen a Mezõgazdasági Múzeum
mûködésének szervezése, irányítása, menedzselése.

Közvetlenül irányítja a szakmai fõosztályokat, feladata továbbá a kiállítások rendezésének, üzemeltetésének felügyelete
és irányítása, továbbá rendezvények, kiállítások koordinálása.

A pályázatra többéves múzeumi gyakorlattal, szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezõ szakemberek jelentkezhet-
nek, akik a vázolt feladatkörrel már foglalkoztak, idegennyelv-tudással és vezetõi készséggel, gyakorlattal rendelkeznek.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével,
– a szakmai publikációk jegyzékét,
– a feladatkörrel kapcsolatos koncepciót,
– a legmagasabb iskolai végzettséget, a tudományos képesítést, a nyelvvizsgát igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet elõírásai szerint.

A pályázati megbízás legfeljebb öt évre szól.

A pályázatot a mellékletekkel együtt írásban kell benyújtani a Mezõgazdasági Múzeum fõigazgatójának (1367 Budapest
5., Pf. 129.). A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a 363-1117/135-ös telefonszámon kérhetõ hétfõn és szerdán.

A beküldés határideje: 2008. december hó 10. napja.

A pályázat elbírálását – a pályázat lezárását követõ 30 napon belül – szakmai zsûri végzi.

Dr. Fehér György s. k.,
fõigazgató

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

a Pécsi Városi Könyvtár
magasabb vezetõi beosztásának ellátására

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szak-

vizsga, fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– idegen nyelv társalgási szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézmény irányítására, gazdaságos és hatékony mûködtetésére vonatkozó konkrét vezetõi elképzeléseket;
– szakmai önéletrajzot;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– a végzettséget igazoló oklevelek másolatát;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2009. január 1. napjától a Baranya Megyei Önkormányzattal közösen létre-
hozandó intézményfenntartó társulás megalakulásáig, de legkésõbb 2010. december 31. napjáig.

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 30 napon belül.
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A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere,
Tasnádi Péter részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Pécsi Városi Könyvtár magasabb vezetõi
beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.

A pályázatról érdeklõdni lehet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztályán, dr. Gáspár Jenõnél a
72/533-935-ös telefonszámon.

Tasnádi Péter s. k.,
polgármester

Pályázati felhívás a Budapest Galéria gazdasági igazgatói állásának betöltésére

A Budapest Galéria fõigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.)
alapján – pályázatot hirdet a Budapest Galéria gazdasági igazgatói állásának betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– kulturális intézményben szerzett legalább 3 éves szakirányú gyakorlat,
– mérlegképes regisztráció.

Elõnyt jelent:
– közgazdasági egyetemi végzettség,
– állami, önkormányzati szervnél vagy azok intézményeiben szerzett legalább 3 éves vezetõi, gazdasági szakelõ-

adói gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

– az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményezõ körülmény nem áll fenn,
– a kinevezést megelõzõ üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,
– pályázatát az elbírásában részt vevõ személyek megismerjék.

A gazdasági igazgató feladatai:
– Irányítja a galéria gazdasági, mûszaki és ügyviteli tevékenységét, illetve gazdasági szervezetét.
– Irányító és ellenõrzõ munkája során biztosítja, hogy a galéria gazdálkodási tevékenysége az államháztartásról

szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. kor-
mányrendeletben foglaltak szerint történjen.

– Hatáskörébe tartozó ügyekben, valamint külön felhatalmazás alapján a fõigazgatóval egyetértésben a galériát
külsõ szervek felé képviseli.

A gazdasági igazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében, 3 hónapos próbaidõ kikötésével határozatlan idõre a fõ-
igazgató nevezi ki.
Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., illetve a végrehajtásáról rendelkezõ jogszabály és a
felek közötti megállapodás alapján történik. Az állás a pozitív döntést követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
honlapján történõ megjelenés napjától számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, postai úton, „Gazdasági igazgatói pályázat” megjelöléssel Budapest Galéria, 1056 Buda-
pest, Szabad sajtó u. 5. címre kell benyújtani.
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Az elbírálás rendje: a pályázatot a galéria fõigazgatója bírálja el az általa felkért szakmai bizottság javaslatának figye-
lembevételével.

Döntés: az elbírálás határideje a pályázat benyújtási határidejét követõ 15. nap, a döntésrõl a pályázók írásbeli értesítést
kapnak.

Az állás a pályázat elbírálását követõ hó elsõ napján tölthetõ be.

A pályázatok elkészítéséhez szükséges további információ, illetve a galéria mûvészeti arculatáról, szakmai céljairól, il-
letve mûködésének fõbb számszerû jellemzõirõl tájékoztató a galéria fõigazgatójától, a 317-1321-es telefonszámon kér-
hetõ.

Zsigmond Attila s. k.,
fõigazgató
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