
KÖZLEMÉNYEK

Kitüntetések adományozása

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést ad át

Birkás Ákos Munkácsy Mihály-díjas festõmûvésznek, Kiváló Mûvésznek,

Búza Barna szobrászmûvésznek,

dr. Csirik Jánosnak, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárának,

dr. Gadányi Károlynak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
elnök-rektorhelyettesének, egyetemi tanárnak,

dr. György Péternek, az ELTE egyetemi docensének, külföldi útja miatt késõbb veszi át,

dr. Horvai György akadémikusnak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
tanszékvezetõ egyetemi tanárának,

Lengyel István formatervezõ iparmûvésznek,

dr. Nagy Andornak, az Eszterházy Károly Fõiskola nyugalmazott fõiskolai tanárának,

dr. Nemcsics Antal festõmûvésznek, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
nyugalmazott egyetemi tanárának,

Plesz Antal Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, magántervezõnek,

Román Sándor Harangozó Gyula-díjas koreográfusnak, táncmûvésznek, Érdemes
Mûvésznek, az ExperiDance Tánctársulat vezetõjének,
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dr. Rónay Lászlónak, az ELTE egyetemi tanárának,

dr. Széles Gyulának, a Kaposvári Egyetem professor emeritusának,

dr. Zobory Istvánnak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetõ
egyetemi tanárának,

dr. Zoltai Dénes Erkel Ferenc-díjas esztétának, az ELTE professor emeritusának.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetést ad át

dr. Angelus Ivánnak, a Budapest Kortárstánc Fõiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola igazgatójának,

dr. Ágostházi László Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek,

Bahget Iskander fotómûvésznek,

Baross Gábornak, a Gyõri Filharmonikus Zenekar igazgatójának,

Boór János filozófusnak, újságírónak,

Debreczeniné Mezey Alice mûvészettörténésznek, tudományos kutatónak,

Dietrich Tamás Dénesnek, a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt. vezérigazgatójának,

dr. Fehér Györgynek, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Automatika Intézete igazgatójának,
fõiskolai docensnek,

dr. Furka Istvánnak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának,

Gupcsó Gyöngyvérnek, a Magyar Állami Operaház Gyermekkar-vezetõjének, a VII. kerületi Erkel
Ferenc Általános Iskola tanárának,

Hadik Gyula szobrászmûvésznek,

Hetey Katalin festõ- és szobrászmûvésznek, betegsége miatt késõbbi idõpontban kerül
átadásra,

Holl Imre régésznek, az MTA Régészeti Intézet nyugalmazott tudományos
fõmunkatársának,

dr. Jobbágy Ákosnak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatási
Igazgatósága igazgatójának, egyetemi tanárnak,

dr. Kajtár Istvánnak, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának,

Kelemen Lászlónak, a Hagyományok Háza fõigazgatójának,

dr. Keszi-Kovács László etnográfusnak,

Keszthelyi Ferencné Osskó Katalinnak, a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus
nyugalmazott igazgatójának,

dr. Kiss Jenõnek, az ELTE intézetigazgató egyetemi tanárának

dr. Kiscelli Lászlónak, a Széchenyi István Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának,

dr. Kovács Zoltánnak, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgatójának,

Lattman Béla basszusgitármûvésznek, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
basszusgitár tanszakvezetõ tanárának,

Lõcsei Jenõ Liszt Ferenc-díjas magántáncosnak, koreográfusnak, Érdemes
Mûvésznek, a Budapesti Operettszínház balettegyüttese vezetõjének,

Laux József elõadómûvésznek, a JLX Kiadó ügyvezetõ igazgatójának,

Mädl Pálnak, a Libro-Trade Kft. igazgatójának,

Németh János Munkácsy Mihály-díjas keramikusmûvésznek, Érdemes Mûvésznek,

Németh Péternek, a Népszava fõszerkesztõjének,

Papp Oszkár festõmûvésznek, grafikusmûvésznek, Érdemes Mûvésznek,

dr. Paulin Ferencnek, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának,
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Pánczél Évának, a Magyar Állami Operaház magánénekesének,

dr. Peja Mártának, a Miskolci Egyetem dékánjának, tanszékvezetõ fõiskolai tanárnak,

Rajhona Ádámnak, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színmûvészének,

dr. Selényi Endrének, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi
tanárának,

Szántó Andrásnak, a Magyar Távirati Iroda általános, szakmai alelnökének,

Szegvári Katalin újságírónak,

Szirmai Lászlónak, az Országos Szórakoztatózenei Központ igazgatójának,

Szunyoghy András grafikusmûvésznek, festõmûvésznek,

Vagyóczky Tibor Balázs Béla-díjas filmoperatõrnek,

Verebély Ivánnak, a Vidám Színpad Jászai Mari-díjas színmûvészének,

Zala Péternének, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Kar
Könyvtára vezetõjének.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést adja át

dr. Aszódi Attilának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem intézetigazgató,
tanszékvezetõ egyetemi docensének,

Dallos Gyulának, a szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzõ Iskola
igazgatójának,

Dobos Józsefnek, a mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatójának,

Farkas Györgynek, a Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium alapító igazgatójának,

dr. Felföldi Józsefnek, a Budapesti Corvinus Egyetem dékánhelyettes, tanszékvezetõ egyetemi
docensének,

dr. Gubán Miklósnak, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Salgótarjáni Intézete
intézetigazgató-helyettes, tanszéki osztályvezetõ fõiskolai docensének,

Horváthné Kutasi Máriának, a kõszegi Jurisich Miklós Gimnázium igazgatójának,

Jedlicska Zsolt Jánosnak, a pécsi Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium tanárának,

dr. Kelecsényi Istvánnak, a XVI. kerületi Csonka János Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
igazgatójának,

Kristóf Mártának, a Tiszakécske Városi Könyvtár igazgatójának,

Lantos Zoltán hegedûmûvésznek,

Nanszákné dr. Cserfalvi Ilonának, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola fõiskolai tanárának,
felnõttképzési tudományos szakmai tanácsadónak,

Pallai Ivánné dr. Varsányi Erzsébetnek, a Pannon Egyetem nyugalmazott tudományos fõmunkatársának,

Pálfalvi Zsoltnak, az Oktatási Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága igazgatójának,

Pletser Józsefnek, a IX. kerületi Fáy András Közlekedésgépészeti Mûszaki Szakközépiskola
igazgatójának,

Radovics Istvánnénak, a Kesztölci Általános Iskola igazgatójának,

Sóron Lászlónak, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgató-helyettesének,

Szabó Péternek, az egri Wigner Jenõ Mûszaki Informatikai Középiskola és Kollégium
igazgatójának,

Szécsényiné dr. Fekete Irénnek, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola nyugalmazott táncpedagógusának,

Szommer Ildikónak, a Savaria Történelmi Karnevál Kht. Alapítvány titkárának,
karneváligazgatónak,
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dr. Szüts Tivadarné dr. Fûrész Klárának, az ELTE dékánhelyettes egyetemi docensének,

Tar Jánosnénak, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatójának,

Tari Juliannának, a Budapesti Vidám Park Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának,

dr. Zsúdel Lászlónénak, a miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola igazgatójának.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést adja át

Bagoly Dánielnek, az MTI Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerkesztõsége
szerkesztõségvezetõjének, tudósítónak,

Balogh Csabának, a Duna Mûvészegyüttes táncos szólistájának,

Boda Istvánnak, az ózdi Árpád Vezér Úti Általános és Szakképzõ Iskola igazgatójának,

Borhi Károlynénak, a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége megbízott irodavezetõjének,

Breinichné Horváth Andreának, a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
vezetõ tanárának,

dr. Fenyõ Györgynek, a Nyugat-magyarországi Egyetem fõiskolai docensének,

Garai Ferencnének, a szentesi Központi Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti vezetõ
óvodapedagógusának,

dr. Hartung Ferencnek, a Pannon Egyetem dékánhelyettes egyetemi docensének,

Igric Györgynek, a Filharmónia Budapest és Felsõ-dunántúli Kht. ügyvezetõ igazgatójának,

Izsó Jánosnak, a XI. kerületi Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
tanárának,

Jusztin Lászlónak, a szolnoki városi kollégium igazgatójának,

Kajus Lászlónak, az ököritófülpösi községi önkormányzat önkormányzati képviselõjének,

Kálmánné dr. Bors Irénnek, az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola megbízott
igazgatójának,

dr. Kispál Tibornak, a Szent István Egyetem egyetemi docensének,

Kiss Éva történésznek, mûvészettörténésznek, nyugalmazott fõiskolai tanárnak,

Kunder Gyulánénak, a szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola,
Egységes Pedagógiai Szak és Szakmai Szolgáltató gazdasági vezetõjének,

dr. Márialigeti Jánosnak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi
tanárának,

Mausz Mihálynak, a mohácsi Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola
igazgatóhelyettesének,

Nagy Gy. Margit gobelinmûvésznek,

Németh Alice operaénekesnek, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagjának,

Pálinkás Józsefné nyugalmazott tanárnak,

Pere János elõadómûvésznek, a Rácz Aladár Zeneiskola magánének-tanárának,

Petõcz András József Attila- és Máray Sándor-díjas írónak,

Rigó Máriának, a Pesti Magyar Színház számviteli vezetõjének,

Rozsnyai Margitnak, a Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet vezetõ
pszichológusának,

Siliga Miklósnak, a Magyar Nótaszerzõk és Énekesek Iskolája tanár-korrepetitorának,

Simándi Annának, a Budapest Bábszínház bábszínészének,

dr. Simon Imrének, a Tessedik Sámuel Fõiskola fõiskolai docensének,

Simonyi Jánosnénak, a József Attila Színház Kht. fõkönyvelõjének,

Simor Istvánnak, a Magyar Távirati Iroda belpolitikai fõmunkatársának,
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Sipos Ferencnek, a kaposvári Nevelési Tanácsadó nyugalmazott igazgatójának,

Szabóné dr. Daczi Margitnak, a Pécsi Tudományegyetem fõiskolai adjunktusának,

Szántóné Józsa Juliannának, a Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola
igazgatóhelyettesének,

Torma Lászlónénak, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsõde
intézményvezetõjének,

dr. Tóth József nyugalmazott tanárnak,

Tóth Tihamér Jenõnek, a Magyar Televízió Zrt. vezetõrendezõje, vezetõoperatõr, szerkesztõjének,

Vajay Attilánénak, a szigetszentmiklósi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
logopédusának,

Vajda Gyõzõnének, a soroksári II. számú Napsugár Óvoda vezetõjének,

Varga Miklós szobrászmûvésznek,

dr. Veres Pálnak, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusának,

dr. Vidákovich Tibornak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének,

Wohlfart Zsuzsannának, a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola tanárának,

Zsuppán Lászlónénak, a XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsõdék igazgatójának.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetést adja át

Balázsné dr. Drozgyik Klárának, a XVIII. kerületi Darus Utcai Általános és Magyar–Német Két Tannyelvû
Iskola igazgatójának,

Bán Tivadar Vilmosnénak, a VI. kerületi Kvassay Jenõ Szakközépiskola nyugalmazott tanárának,

Bednár Évának, az esztergomi Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és
Gyermekjóléti Szolgálat gyermekpszichológusának,

Bolya Gábornak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium gépkocsivezetõjének,

Bõczén Csabánénak, a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanárának,

özv. Chikán Sándorné szombathelyi nyugalmazott óvodapedagógusnak,

Futóné Balás Gyöngyvérnek, a mátészalkai Széchenyi István Általános Iskola tanárának,

Gáspár Jánosnak, a Pécsi Tudományegyetem tudományos munkatársának,

Gerecz Lászlónénak, a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola
és Gimnázium, ELTE Gyakorlóhelye tanárának,

Kiss Vincének, a tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium

mûszaki szakoktatójának,

Matisáné Klement Juliannának, a siklósi Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanítójának,

Meggyes Lászlónak, a baracsi ÁMK Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Mûvészeti
Alapiskola tanárának,

Mezei Tibornénak, a szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanítójának,

Móczó Istvánnénak, az alattyáni Petõfi Sándor Általános Iskolai Központ Gerevich Aladár
Általános Iskolai Tagintézménye tanárának,

Nagy Gézánénak, a II. kerületi Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
tanárának,

dr. Nemes Zoltánnénak, a Debreceni Egyetem osztályvezetõjének,

dr. Oláh Imre nyugalmazott rendezõ-operatõrnek,

Puskás Mariannának, a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK tanárának,

Sárközi Attilának, a Szegedi Kortárs Balett táncmûvészének,
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Somogyiné Sági Piroskának, a jánoshalmai Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának,

Speiserné Répási Máriának, a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium tanárának,

Széles Endrének, a fényeslitkei Általános Iskola nyugalmazott tanárának,

Széles Endrénének, a fényeslitkei Általános Iskola nyugalmazott tanítójának,

Tóth Elek Gyulának, a biharugrai Szabó Pál Általános Iskola tanárának,

Turóczi Mihálynénak, a jánoshidai Napsugár Óvodai Központ dajkájának,

Valach Gábornak, a Honvéd Együttes Mûvészeti Nkft. – Honvéd Táncszínház tánckarvezetõ,
szólótáncosának,

Vidák Zsigmondnak, a Rajkó Mûvészegyüttes vezetõ prímásának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter JÁSZAI MARI-DÍJAT adományoz kiemelkedõ színmûvészeti és szín-
háztudományi tevékenységéért

Bagossy Levente díszlettervezõnek,

Bakai László színmûvésznek,

Balázs Zoltánnak, a Bárka Színház színész-rendezõjének,

Bíró Krisztának, az Örkény Színház színmûvészének,

Csarnóy Zsuzsannának, a veszprémi Petõfi Színház színmûvészének,

Fülöp Zoltánnak, a csíkszeredai Csíki Játékszín színmûvészének,

Gyõrffy Andrásnak, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház színmûvészének,

Kovács Frigyesnek, a szabadkai Népszínház színmûvészének,

Mészáros Máténak, az egri Gárdonyi Géza Színház színmûvészének,

Schnell Ádámnak, a budapesti József Attila Színház színmûvészének,

Szabó P. Szilveszternek, a budapesti Operettszínház színmûvészének,

Szalma Tamásnak, a veszprémi Petõfi Színház színmûvészének,

Tasnádi Csabának, nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgató-rendezõjének.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter BALASSA PÉTER-DÍJAT adományoz a mûvészet területén elért esszé-
és tanulmányírói teljesítmény elismeréséért

Thomka Beátának, a Janus Pannonius Tudományegyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
irodalmárnak.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter BALOGH RUDOLF-DÍJAT adományoz a kiemelkedõ fotómûvészeti
tevékenység elismeréséért

Schwanner Endre fotómûvésznek,

Szigetváry Zsolt fotóriporternek,

Zaránd Gyula Párizsban élõ fotómûvésznek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter BALÁZS BÉLA-DÍJAT adományoz a mozgókép területén kifejtett ki-
emelkedõ alkotótevékenység, valamint mûvészi és tudományos teljesítmény elismeréséért

Fliegauf Benedek filmrendezõnek,

Garami Gábor filmproducernek,
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Hartai László filmrendezõ, operatõrnek,

Kocsis Tibor filmrendezõ, operatõrnek,

Mikulás Ferenc producer, stúdióvezetõnek,

M. Tóth Géza animációs filmrendezõnek,

Török Ferenc filmrendezõnek,

Varga Ágota dokumentumfilm-rendezõnek,

Vecsernyés János operatõr, rendezõnek,

Vincze László kulturális és finanszírozási menedzsernek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter BÁNFFY MIKLÓS-DÍJAT adományoz a kultúra és a közmûvelõdés ér-
dekében hosszabb idõn át kiemelkedõ munkát végzõ minisztériumi, intézményi és egyéb dolgozók részére:

Deák Sándornak, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági igazgatójának,

dr. Gyimesi Lászlónak, a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége elnökének,

dr. Éless Bélának, a Budaörsi Játékszín színmûvész-rendezõjének,

Károlyi Dórának, a Magyar Könyv Alapítvány igazgatójának,

Sarkadi Bélának, a Duna Televízió Híradó felelõs szerkesztõjének,

Szabó Péternek, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem restaurátor mûvészének.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter BLATTNER GÉZA-DÍJAT adományoz a kiemelkedõ bábmûvészeti te-
vékenység – bábszínész, rendezõ, tervezõ, dramaturg – elismeréséért

Badacsonyi Angéla bábmûvésznek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter ERKEL FERENC-DÍJAT adományoz kiemelkedõ zeneszerzõi, zenei
rendezõi tevékenység elismeréséért

Melis László zeneszerzõnek,

Nógrádi Péter zeneszerzõ-zenetanárnak,

Sáry Bánknak, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem zeneszerzõjének.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter FERENCZY NOÉMI-DÍJAT adományoz kiemelkedõ iparmûvészeti,
ipari tervezõmûvészeti tevékenység elismeréséért

Fördõs László ötvösmûvésznek,

Gergely László belsõépítésznek,

Hegyi Ibolya kárpitmûvésznek,

Kovács Julianna iparmûvésznek,

Millei Ilona restaurátor mûvésznek,

Nausch Géza ötvösmûvésznek,

Rátkai Erzsébet díszlettervezõ mûvésznek,

Regõs Anna textilmûvésznek,

Szemereki Teréz keramikusmûvésznek,

Vargha Balázs tervezõgrafikusnak,

Vida Judit keramikusmûvésznek,

Zalavári József formatervezõ mûvésznek.
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Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter HARANGOZÓ GYULA-DÍJAT adományoz a táncmûvészet bármely
ágában folytatott alkotói, elõadói tudományos és pedagógiai tevékenység elismeréséért

Boros Ildikónak, a Magyar Állami Operaház balettmûvész-magántáncosának,

Kalmár Attilának, a Szegedi Kortárs Balett táncmûvészének,

Kerényi Miklós Dávidnak, a Magyar Állami Operaház címzetes magántáncosának,

Kocsis Enikõnek, a Honvéd Együttes táncos szólistájának,

Kopeczny Katalin táncmûvésznek,

Németh Ildikó táncpedagógusnak,

Topolánszky Tamás táncmûvész, koreográfus, szakkritikusnak.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter HORTOBÁGYI KÁROLY-DÍJAT adományoz kiemelkedõ artistamû-
vészeti tevékenység elismeréséért

ifj. Maszlavics Károly artistamûvésznek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter JÓZSEF ATTILA-DÍJAT adományoz a kiemelkedõ irodalmi tevékeny-
ség elismeréséért

Alexa Károly irodalomtörténész, kritikus, szerkesztõnek,

Bán Zsófia írónak,

Fázsy Anikó mûfordító-szerkesztõnek,

Fecske Csaba költõnek, gyerekírónak,

Géher Istvánnak, az ELTE Bölcsészkar egyetemi tanárának, mûfordítónak,
irodalomtörténésznek,

Halasi Zoltán költõ, mûfordítónak,

Imreh András költõ, mûfordítónak,

Kiss Gy. Csaba irodalomtörténésznek,

Koncsol László felvidéki költõnek, írónak,

Majtényi Zoltán író, mûfordítónak,

Németh Ákos drámaírónak,

Podmaniczky Szilárd írónak,

Viola József költõ, mûfordítónak.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter LISZT FERENC-DÍJAT adományoz kiemelkedõ zenei és elõadó-mûvé-
szeti tevékenység elismeréséért

Babos Gyulának, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem gitármûvész tanárának,

Bálint János fuvolamûvésznek,

Kovácsházi István operaénekesnek,

Lakner Tamásnak, a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar Zenemûvészeti Intézet
karnagyának,

Oberfrank Péternek, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem karmester-zongoramûvészének,

Vashegyi Györgynek, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem karmesterének,

Varga Zoltánnak, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar kürtmûvészének,

Virág Emesének, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem zongoramûvészének.
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Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJAT adományoz kiemelkedõ képzõmûvé-
szeti tevékenység elismeréséért

Baráz Tamás szobrászmûvésznek,

Bullás József festõmûvésznek,

a Kis Varsó mûvészpárosnak,
Gálik András és Havas Bálint képzõmûvészeknek,

Jeszeniczky Ildikó festõ-restaurátor mûvésznek,

Kiss Ilona grafikusmûvésznek,

Kisspál Szabolcs képzõmûvésznek,

Lakner Antal képzõmûvésznek,

Nagy Csaba képzõmûvésznek,

Nagy István festõmûvésznek,

Sass Valéria szobrászmûvésznek,

Szombathy Bálint képzõmûvész, mûvészeti írónak,

Vinczeffy László sepsiszentgyörgyi képzõmûvésznek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter NÁDASDY KÁLMÁN-DÍJAT adományoz a kiemelkedõ zenés színházi
rendezõi, színháztudományi, dramaturgi és mûfordítói tevékenység elismeréséért

Ruitner Sándor dramaturg rendezõnek,

Szirtes Tamásnak, a Madách Színház rendezõ-igazgatójának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter NÉMETH LAJOS-DÍJAT adományoz a képzõmûvészet, az iparmûvé-
szet és a fotómûvészet, illetve ezek határterületein végzett kiemelkedõ mûvészettörténészi, mûvészetírói, mûelméleti
vagy mûkritikusi tevékenység elismeréséért

Százados Lászlónak, a Magyar Nemzeti Galéria mûvészettörténészének,

Timár Katalinnak, a Ludwig Múzeum-Kortárs Mûvészeti Múzeum mûvészettörténészének,

Turai Hedvig mûvészettörténésznek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter SZABOLCSI BENCE-DÍJAT adományoz kiemelkedõ zenetudományi,
zenekritikai és zenei ismeretterjesztõ tevékenység elismeréséért

Bereczky Jánosnak, az MTA Zenetudományi Intézet népzenekutatójának,

Réti Zoltán nyugalmazott zeneiskolai igazgatónak.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJAT adományoz kiemelkedõ újságírói tevé-
kenység elismeréséért

Ács Jenõnek, a Börtönújság fõszerkesztõjének,

Benda Lászlónak, a Magyar Televízió vezetõ külpolitikai szerkesztõjének,

Lõcsei Gabriellának, a Magyar Nemzet szerkesztõjének,

Molnár István tervezõ szerkesztõnek,

Romhányi Tamásnak, a Népszabadság riporterének,

Szunyogh Szabolcsnak, a Köznevelés címû lap fõszerkesztõjének.

9. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 617



Az Országos Rádió és Televízió Testület
Esztergom 97,4 MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatásra kiadott

pályázati felhívása eredményhirdetése

Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT, Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.
évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 102. § (5) bekezdés a) pontja alapján pályázati felhívást jelentetett meg a Kulturális
Közlöny 2007. november 28. napján megjelent 2007/22. számában az Esztergom 97,4 MHz helyi rádiós mûsorszolgálta-
tási jogosultság hasznosítására.
Az Általános Pályázati Feltételek (a továbbiakban: ÁPF) 67. pontja elõírja a Testület számára a pályázati ajánlatok elbí-
rálását követõen az értékelés eredményeinek indokolását, amelyben fel kell tüntetni a pályázat célját, jellegét, tárgyát,
valamint a pályázati felhívás közzétételére vonatkozó adatokat, a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok
számát, az ajánlattevõk fontosabb adatait, az ajánlatok lényeges tartalmát, a fõbb bírálati szempontokat, valamint a pá-
lyázat eredményének megállapítására vonatkozó indokokat.
A pályázati ajánlatokat – tekintettel a Pályázati Felhívás 6.1. pontjára – 2007. december 28. napján lehetett benyújtani a
pályázati felhívásban rögzített helyen.
Az Esztergom 97,4 MHz „talált” helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságra érvényesen kizárólag közmûsor-szolgál-
tatói jellegû pályázatot lehetett benyújtani.
A meghirdetett Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében megjelölt mûsorszolgáltatási jogosultságokra vonatkozó ada-
tok: Esztergom 97,4 MHz esetén: sorszám: 1, vételkörzet: helyi, mûsoridõ: napi 24 óra, minimális mûsorszolgáltatási díj:
500 000 Ft + áfa (20%). A jogosultság eredeti igénylõje az FM4 Rádió Kft.
Az Esztergom 97,4 MHz „talált” helyi rádiós jogosultságra a következõ pályázók tettek ajánlatot:

– Bakád Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.),
– FM4 Rádió Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 7.).

A Testület a 328/2008. (II. 13.) számú határozatával a Bakád Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázati ajánlatát alaki-
lag érvénytelennek nyilvánította és visszautasította, mivel a mûsorszolgáltató a pályázati ajánlatot nem közmûsor-szol-
gáltatói jellegû mûsorszolgáltatási jogosultságra nyújtotta be.
A Testület a 329/2008. (II. 13.) számú határozatával az FM4 Rádió Kft. ajánlatát alakilag érvényesnek és tartalmilag hi-
ánytalannak nyilvánította.
Az Esztergom 97,4 MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság „talált” frekvencia, amelyre az Rttv. speciális ren-
delkezéseket tartalmaz. Az Rttv. 201. § (5) bekezdése és (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
„102. § (5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint keletkezett mûsorszolgáltatási lehetõségre a Testület pályáza-
tot hirdet. A pályázat elbírálása során az eredeti, törvényes feltételeknek egyébként megfelelõ igénylõvel kell a mûsor-
szolgáltatási szerzõdést megkötni, ha a pályázaton felajánlott legmagasabb összegû mûsorszolgáltatási díj megfizetését
vállalta.”
„102. § (1) A mûsorszolgáltatási szerzõdés létrejöhet:
b) az igénylõ által lefolytatott tervezés eredményeként létrejött – a Nemzeti Hírközlési Hatóság ellenõrzõ vizsgálata
alapján a Testület által jóváhagyott – mûsorszolgáltatási lehetõségre, az e törvényben meghatározottak szerint.”
A Testület a 329/2008. (II. 13.) számú határozatával az eredeti igénylõ FM4 Rádió Kft.-t nyilvánította nyertesnek az
Rttv. 102. § (5) bekezdése alapján az Esztergom 97,4 MHz „talált” frekvencián, tekintettel arra, hogy az FM4 Rádió Kft.
ajánlata volt az egyetlen érvényes ajánlatot a jogosultságon.

Budapest, 2008. április 2.
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Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 453/2008. (II. 27.) határozata értelmében
2008. február 27-ei hatállyal közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az EnterArt Bt. vezetékes mûsorszolgáltatót, akinek
mûsorszolgáltatói szabályzatát alább közöljük.

Az EnterArt Sajtó és Reklám Produkciós Iroda Bt.
mûsorszolgáltatási szabályzata

I. Elõzmények

Az EnterArt Sajtó és Reklám Produkciós Iroda Bt. (a továbbiakban: mûsorszolgáltató) 2006. szeptember 29-e óta mûkö-
dik vezetékes televíziós mûsorszolgáltatóként a Gödöllõi Kistérség területén, a FiberNet Kommunikációs Zrt. mint mû-
sorelosztó kábeltelevíziós rendszerét igénybe véve. Az elsõ bejelentés idején a SzilasTV adáskörzete Kerepes, Kistarcsa,
Mogyoród és Nagytarcsa térségére szorítkozott, idõközben az adáskörzet Gödöllõ és Szada településekkel egészült ki.
A SzilasTV kereskedelmi televízióként került bejegyzésre, ám tevékenységét a kezdetektõl a közmûsor-szolgáltatókra
vonatkozó szabályok szerint végzi. A mûsorszolgáltató 2008. január 18-án közmûsor-szolgáltatóvá való átminõsítését
kérte az ORTT-tõl.

II. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok

A mûsorszolgáltató vállalja és magára vonatkozóan kötelezõ érvényûnek ismeri el a közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó
törvényi kötelezettségeket, kiemelt figyelemmel a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiak-
ban: Törvény) A és B részeire. Kötelezi magát, hogy a napi mûsoridõ 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat
szolgáltat, a képernyõszövegen kívül legkevesebb heti 2 óra saját készítésû mûsort ad közre.
A közmûsor-szolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érde-
keit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
A közmûsor-szolgáltató köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdeklõ-
désre 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 be-
leértve.
A közmûsor-szolgáltató köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a
megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja
érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.

A közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.

A közmûsor-szolgáltatónak az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a sze-
xualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétennie tilos.

III. Tartalmi szabályozás

1. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk függetlenségének – anyagi és szakmai –
biztosítékait ki kell fejteni.
A mûsorszolgáltató tulajdonosai nem tagjai semmilyen politikai pártnak vagy politikai mozgalomnak, a SzilasTV párto-
kat és politikai mozgalmakat nem támogat, illetve tõlük támogatást nem fogad el, mûsoraiban a pártok tisztségviselõi,
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szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hoz-
hatnak nyilvánosságra.
A mûsorszolgáltató által alkalmazott külsõ és belsõ munkatársak ugyancsak függetlenek pártoktól és politikai mozgal-
maktól, e függetlenség az alkalmazás alapvetõ feltétele.

2. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kér-
dések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

A hírszerkesztés alapelvei:
– A SzilasTV mûsorszerkezetében pártpolitikai hírek és politikai mozgalmakat népszerûsítõ mûsorszámok nem sze-

repelnek. Egyéb politikai jellegû hírek és mûsorszámok tekintetében a tv a legkörültekintõbb tárgyilagosságra tö-
rekszik.

– A SzilasTV heti egyórás közéleti-kulturális magazinjában alapvetõen nem híreket közöl, hanem azok hátterét be-
mutató tudósításokat, riportokat, interjúkat. Ezen közéleti mûsorszámok egyik célkitûzése a lakosság tájékoztatása
a helyi hatóságok munkájáról, döntéseirõl, teret engedve a lakosság kérdéseinek és véleményének is.

– Mûködése során a SzilasTV saját információs forrásain keresztül szerzi be híranyagait. Ennek érdekében közvetlen
kapcsolatot épített és épít ki folyamatosan az adáskörzetébe tartozó önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalok-
kal, közintézményekkel, oktatási és kulturális intézményekkel, társadalmi szervezetekkel stb., velük a kapcsolatot
a SzilasTV fõszerkesztõje, illetve az ügyeletes szerkesztõk tartják.

– A SzilasTV csak a fentebb felsorolt körökbõl elsõ kézbõl szerzett, a hitelesség tekintetében szerkesztõink által el-
lenõrzött információkat hoz nyilvánosságra.

– A SzilasTV mûsorszámainak tartalmi ellenõrzésére kizárólag a fõszerkesztõ jogosult, külsõ szervezetek és szemé-
lyek befolyása nem érvényesülhet.

– Az elfogulatlanság garanciája, hogy személyre vagy szervezetre nézve bírálatot tartalmazó közlés vagy vélemény-
ütközés esetén – a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos jog elvei szerint – csak a másik fél egyidejû véle-
ménynyilvánításának biztosításával lehetséges.

– Amennyiben a mûsorszámban tartalmilag téves közlés kerül közlésre, azt a nézõ figyelmének erre való egyértelmû
felhívása mellett korrigálni kell.

– Helyreigazítást vagy kifogást lehet közzétenni az érintett felek kérelmére. Kötelezõ a közzététel, ha ezt jogerõs bí-
rói ítélet vagy az ORTT határozata írja elõ.

– A SzilasTV hír- és idõszerû politikai mûsorszámainak szerkesztéséért a fõszerkesztõ felel, elvárt végzettsége felsõ-
fokú. A heti felelõs szerkesztõi feladatokat ellátó mûsorvezetõ-szerkesztõk létszáma két fõ, végzettségük közép, il-
letve felsõfokú.

3. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

Alapvetõ szakmai követelmény, hogy a mûsorkészítés tartalmi feladataiban részt vevõk ügyeljenek a nyelvtani és stilisz-
tikai szabályokra, a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének helyes és választékos használatára
kell törekedni. Kerülni kell az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen kifejezések indokolatlan használatát.

4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel a törvény 26. §
(2) bekezdésében foglaltakra is

A SzilasTV rendszeresen visszatér a vételkörzetében élõ nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, életének bemuta-
tására. Ennek érdekében a fõszerkesztõ kapcsolatot épít ki és tart fent a helyi cigány, görög, lengyel, német, ruszin és
szlovák kisebbségi önkormányzatok vezetõivel, beszámol a kisebbségek helyzetérõl, rendezvényeirõl, bemutatja nép-
szokásaikat, népzenéjüket, támogatja a hagyományaik megõrzésére irányuló törekvéseiket. Az Észak-Kelet (ÉK) címû
magazinmûsor legalább havi alkalommal tûz mûsorára kisebbségi mûsorszámot, amely vállalt kötelezettségének a felso-
rolt kisebbségi önkormányzatok rendezvényeihez igazodva tesz eleget.

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

A SzilasTV Körül-Belül címû mûsorában tág teret enged kulturális, tudományos, világnézeti és vallási mûsorszámok
megjelenésének.
A kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására kell törekedni. A mûvészeti tevékenység színvonalának és
kiegyensúlyozottságának érdekében a mûsorszolgáltató rendszeresen alkalmat teremthet az alkotómûvészek, a mûvé-
szeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére. A mûvészeti mûsorokban nem érvényesülhet semmi-
féle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés.
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Kulturális mûsorait elsõsorban a vételkörzet mûvelõdési intézményeinek programjaira, a helyi hagyományõrzõ mûvé-
szeti csoportok rendezvényeire alapozza. Ez önmagában is biztosíték a kulturális sokféleség megjelenésére.
Tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérõ álláspontok, vélemények és tapasztalatok bemutatása. Az új tudo-
mányos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésekor törekedni kell arra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben
és a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan félelmeket. Az oktatási mûsorokat elsõsorban az általá-
nosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre kell építeni. Az oktatási mûsorok szerkezetének, mûsorrendjé-
nek kialakításakor célszerû figyelembe venni az érvényben lévõ szakmai elõírásokat, jogszabályokat és az iskolai
oktatás rendjét.
A Körül-Belül magazin havonta legalább egy tudományos elõadásról is beszámol, amelyek felvételére a vételkörzet civil
szervezeteinek szervezésében sorra kerülõ népszerû tudományos programokon kerül sor. Ugyanakkor a mûsor rendsze-
resen beszámol a Szent István Egyetem, mint tudományos kutatómûhely különbözõ projektjeirõl és eredményeirõl.
A SzilasTV Körül-Belül címû mûsorában tág teret enged kulturális, tudományos, világnézeti és vallási mûsorszámok
megjelenésének. Kulturális mûsorait elsõsorban a vételkörzet mûvelõdési intézményeinek programjaira, a helyi hagyo-
mányõrzõ mûvészeti csoportok rendezvényeire alapozza. Ez önmagában is biztosíték a kulturális sokféleség megjelené-
sére.

Világnézeti és vallási kérdésekben a televízió a magyar alkotmány 60. § szellemében jár el. A SzilasTV vételkörzetében
minden hazai történelmi egyház jelen van. Ezek életérõl, fontosabb eseményeirõl rendszeresen beszámolunk. Ugyanak-
kor a SzilasTV kötelezi magát, mûsoraiban nem enged teret személyek vagy szervezetek világnézeti és vallási alapon va-
ló kirekesztésének vagy megbélyegzésének. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem
szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések
ellen.

6. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja

A SzilasTV az alábbi mûsorszámokat kötelezõ érvényûen megkülönböztetõ jelzéssel látja el: közérdekû közlemények,
jótékonysági felhívások, kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok, politikai és választási hirdetések, támogatott mûsor-
számok, reklámok, világnézeti és vallási mûsorok, kommentár és hírmagyarázat. A megkülönböztetõ jelzések alkalma-
zásakor a Törvény szellemében figyelemmel kell lenni arra, hogy a megkülönböztetõ jelzés egyértelmû és figyelemfel-
keltõ legyen (hangeffektussal, illetve a szövegben jól érzékelhetõen).

7. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

A kiskorúak védelme érdekében a SzilasTV a Törvény 5/A–5/F. paragrafusaiban foglaltak szerint jár el. A gyermekek és
fiatalkorúak személyiségfejlõdését hátrányosan befolyásoló, személyiségüket károsító mûsorszámok és információk
közzététele tilos a kiskorúak számára általában hozzáférhetõ idõszakokban. A mûsorszolgáltató a kiskorúaknak nem
ajánlott mûsorokat megkülönböztetõ jelzéssel látja el, azokat olyan idõpontban mutatja be, amikor várhatóan nem keltik
fel a kiskorúak figyelmét, nem igyekszik a kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztönözni, nem használ
közízlést sértõ kifejezéseket.
A SzilasTV rendszeresen bemutat a kiskorúaknak szóló mûsorszámokat. Ilyenek az iskolai és települési gyermekprogra-
mok, az ifjúsági amatõr mûvészeti körökben rögzített mûsorszámok és a kézmûves mûhelyek tevékenységét bemutató ri-
portok. Ezek készítésekor alapvetõ szerkesztési elv, hogy a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szol-
gálja, ismereteit gazdagítsa.
A gyermekeknek és a fiatalkorúaknak szóló reklámokra a Törvény 14. § rendelkezései irányadók.
Gyermekek szerepeltetésekor különös gonddal kell a mûsorszolgáltatónak eljárnia: ki kell kérni a szülõ vagy a gondvise-
lõ hozzájárulását, és nem élhet vissza a szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.

8. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása

A SzilasTV e tekintetben kötelezi magát, hogy a médiatörvényben, illetõleg a reklámtörvényben megfogalmazott szabá-
lyoknak és elveknek megfelelõen jár el.
A Törvényben külön a közmûsor-szolgáltatóra vonatkozóan megjelenõ szabály, hogy közmûsor-szolgáltatónál a reklám
idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában
számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képer-
nyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. A közmûsor-szolgáltatásban
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.
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További törvényi szabályok:

– Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ. Nemzeti
ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen
és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.

– Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
– A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
– Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
– A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
– Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgár-

mesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet
politikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már el-
rendelt népszavazással összefüggésben közölhetõ.

– Külföldre irányuló mûsorszolgáltatásban politikai hirdetés közzététele tilos.
– A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, to-

vábbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tar-
talmára.

– Nem szabad közzétenni dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe ve-
hetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerûsítõ, ismertetõ reklámot.

– 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 be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
– A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak

tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
– Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások

igénybevételére.
– Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést

– e jellegének a közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá
– egyéb mûsorszámoktól jól felismerhetõen, optikai és akusztikus módon elkülönítve, alapvetõen blokkokban kell

közzétenni.

A mûsorszámok támogatásával kapcsolatban a mûsorszolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy csak a Törvényben
meghatározott mûsorszámok támogathatók (vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális esemé-
nyeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körül-
ményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok).

További szabályok:

– A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni.
– Támogatott mûsorszám nem ösztönözhet és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik sze-

mély termékének beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetõleg az attól való
tartózkodásra.

– A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve szerkesztõi szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támoga-
tott mûsorszám tartalmát és mûsorbeli elhelyezését nem befolyásolhatja.

– Nem lehet közzétenni – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám támogatójának
védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik.

– A hírmûsorszám és az idõszerû eseményekkel foglalkozó mûsorszám nem támogatható.
– Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – a Tör-

vény szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termé-
kekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a gyógyszertermék, illetve a gyógyászati eljá-
rás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra.

– A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
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9. A közérdekû közlemények közzététele

Közérdekû közleménynek az a mûsorszám minõsíthetõ, amely az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot el-
látó szervezet, illetve természetes személy kérésére és általa meghatározott tartalommal kerül közzétételre, s amely a la-
kosság figyelmének felkeltését szolgálja.
Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni. A 2. §
16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a mûsorszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a 137. § szerinti köz-
érdekû közleményre.
A rendõrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közleményeket kizárólag az erre illetékes szervtõl, felelõs munkatársától
vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni. A közlemények forrását mindig ellenõrizni kell.

10. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai, a
mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva az ál-
lampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését

A SzilasTV mûsorkészítõi a mûsorszolgáltató éves, havi és heti mûsortervei alapján, a fõszerkesztõ irányítása mellett, a
jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismeretük és tudásuk szerint, önállóan végzik tevékenységüket. A heti munkarend és
konkrét feladatterv a stábértekezleten születik meg, a mûsorkészítésben részt vevõk új információi, javaslatai és vállalá-
sai alapján, tiszteletben tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését. A stábértekez-
let lehetõséget teremt az egyes alkotói szándékok, az alkalmazott mûfajok tisztázására, a munkatársak részvételére a mû-
sorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában.
A stábértekezleten született döntés után a munkatársak önállóan végzik munkájukat, amelynek során kötelesek betartani
a Törvény és az annak elõírásai alapján készült mûsorszolgáltatási szabályzat elõírásait. Felelõsségük kiterjed ezen sza-
bályok maradéktalan betartására, a mûsorszám szakmailag hibátlan elõállítására.

Felelõsségi körök:

– A mûsorszolgáltató szakmai tevékenységéért az egyetemes felelõsséget a mindenkori fõszerkesztõ viseli.
– A heti mûsor elkészültéért az ügyeletes szerkesztõ a felelõs.
– A további munkatársak (és fentebb nevezettek) részletes jogait és kötelességeit a személyre szóló munkaköri leírás

tartalmazza, amely az esetleges jogsértések és szakmai hibák szankcióit is rögzíti.
– A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a mûsorszolgáltató fõszerkesztõje és ügyeletes szerkesztõje utasíthatja a mû-

sorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mû-
sorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.

– A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak nem lehetnek politikai párt tisztségvi-
selõi, és – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek
meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsor-
vezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremûködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt,
értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek csak megfelelõ megkülönböztetõ jelzés mellett.

11. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és hírmû-
sorokban foglalkoztatottakra

A politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhet-
nek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különö-
sen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszo-
nyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai
hirdetésben.
A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremû-
ködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek, csak megfelelõ megkülönböz-
tetõ jelzés mellett.
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12. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

A SzilasTV köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tisztelet-
ben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. Ezen követelmények betartatásáért a felelõsséget a fõszerkesztõ vise-
li. Megsértõivel szemben a mûsorszolgáltató – alkalmazott esetében – prémiummegvonás alkalmazásával jár el, ismételt
esetben akár a munkaviszony is megszüntethetõ.

Budapest, 2008. január 17.

Zsalakóné Lajtai Erzsébet s. k.,
az EnterArt Bt. képviselõje

* * *

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 386/2008. (II. 20.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Kistelek Város Mûvelõdéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány (6760
Kistelek, Árpád u. 1–3.) mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A Kistelek Város Mûvelõdéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány
mûsorszolgáltatási szabályzata

a Kisteleki Városi Televízió mûsorszolgáltatására

1. Alapelvek

1.1. A Kistelek Város Mûvelõdéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány (székhelye: 6760 Kistelek, Árpád utca
1–3., közhasznú alapítvány, bírósági bejegyzés száma: Csongrád Megyei Bíróság 714.), Kisteleki Városi Televízió (a to-
vábbiakban: Kisteleki VTV vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt bejelentkezés
alapján végez mûsorszolgáltatást.
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 foly-
tatja. A Kisteleki VTV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabály-
zatban rendelkezik.
1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Kisteleki TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékeny-
ségre), és bármely, a Kisteleki VTV-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 Kisteleki VTV mûsorszolgáltatása során különösen figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5. §)
alatt felsoroltak maradéktalan teljesülésére.
2.3. A Kisteleki TV sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább heti 4 órában.
2.4. A reklámok tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Kisteleki VTV felelõsséggel nem tartozik. Lelki-
ismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Kisteleki VTV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl,
vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem
közöl. A Kisteleki VTV hírközlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámaiban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ
munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Kisteleki VTV bur-
kolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
2.5. A Kisteleki VTV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képvi-
selõk és 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.
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2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Kisteleki VTV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem be-
folyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Kisteleki VTV a köz-
érdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
2.7. A Kisteleki VTV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A
Kisteleki VTV egyetlen mûsorszámát sem 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 gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõ-
szakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a Kisteleki VTV e jellegének a közzété-
telt közvetlenül megelõzõen és azt követõen egy mûsorszámoktól optikai vagy felismerhetõen, elkülönítve és megne-
vezve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megneve-
zi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a Kisteleki VTV ellenszolgálta-
tást 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 Kisteleki VTV.
2.10. A mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott
mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevé-
kenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. A Kisteleki VTV 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 – fõtevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykeres-
kedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a
gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött tá-
mogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
2.11. A Kisteleki VTV köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érde-
keit tiszteletben tartani, nem sértheti más népek, nemzetek méltóságát. A Kisteleki VTV rendszeresen, átfogóan, elfogu-
latlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó helyi, hazai és külföldi eseményekrõl, a vétel-
körzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl al-
kotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137.
§-ában nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Kisteleki VTV 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 Kisteleki VTV 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 körülménye-
ik következtében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekin-
tettel a gyermeki jogokat ismertetõ, mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ területeinek tár-
sadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
2.12. 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. A reklám idõtarta-
mába a reklámtartalmú 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 közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzéte-
hetõ.
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 mûsorszolgálta-
tásban 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
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politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexuali-
tást 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 jelenthetnek 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 elvei és biztosítékai

3.1. A Kisteleki VTV ezen szabályzat szerint 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 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 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 a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátoz-
hatja, 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.
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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 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 hír-
forrásból 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 tiszte-
letben tartásával fejtsék ki véleményüket.
4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatá-
ra, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát.
Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik figyelem-
be, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell 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. Ezek haszná-
latára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés
e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.

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

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális 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 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 sokféleség tárgyilagos bemutatása

7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsorában törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit,
valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
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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 kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.6. A tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve
e célra módszerek és eszközök nem ajánlható.
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 Kisteleki VTV 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.

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 befolyá-
solhatja. 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 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 egyházat.
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.

628 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



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 hozzá-
járulásával 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 szá-
mukra 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 kiskorúakban elképzelést a ter-
mék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele min-
den család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás

10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet ká-
rosítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül,
különös tekintettel:

– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– 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.
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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. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Kisteleki VTV fõszerkesztõje meg-
határozhat 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 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 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.
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 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 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 megnyilvánuláso-
kat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban résztvevõk 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
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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. 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 mozgalomvezetõ 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, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõ bizottságának a 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
felügyelõ bizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezetnek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló szer-
zõdést 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 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.
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 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, amelyeket a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú sze-
mélyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
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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 alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul. A mûsor-
készítõ 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 Kisteleki VTV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és ki-
egyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kul-
túra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szol-
gálja 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, közhelyeket és sztereotípiákat.
14.3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mûsorszolgál-
tató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt visel-
nie kell.
14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok
megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzété-
telhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tarta-
nia, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredmé-
nyeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek értel-
mében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg an-
nak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncselek-
mény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként” nevezze
meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjei-
nek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még ak-
kor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.
14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a
bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét meg-
elõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következményre a
nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatéko-
sok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.
14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A
mûsorszolgáltató belsõ 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
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.
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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. A 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
és 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 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 nézõ-
tõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt au-
dio-technikai színvonalon kell sugározni.
15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és sok-
színûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvános-
ság fórumainak megteremtéséhez.
15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszol-
gáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és mû-
sorajánlatokkal segíti a nézõk választását.
15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell és törekednie kell ar-
ra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
15.7. A Kisteleki VTV részletes mûsorstruktúrája ezen szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.

A Kisteleki VTV jelen közmûsor-szolgáltatási szabályzata 2008. február 1. napjától hatályos.

* * *

III.

A 3WM TV közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 601/2008. (III. 26.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a 3WM Zrt. (1067 Budapest, Teréz krt. 41., fszt.) mûholdas mûsorszolgáltatót,
akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

1. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok

A 3WM TV köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tisztelet-
ben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
A 3WM 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.”

A 3WM TV közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:

a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
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d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.

A 3WM TV az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan
ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.

2. A mûsorok tartalmi szabályozása

2.1. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk függetlenségének biztosítékait, a 3WM
TV az alábbiakban fejti ki: A 3WM TV tulajdonosai függetlenek a pártoktól, illetve politikai mozgalmat nem támogat-
nak. A 3WM nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint mûsoraiban a pártok tisztségviselõi,
szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hoz-
hatnak nyilvánosságra. A 3WM TV, ezen szabályzat szerint közmûsor-szolgáltató tevékenységét a politikai pártoktól és
mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtósza-
badságra vonatkozó garanciák alapján. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgálta-
tó folyamatosan tájékoztatást ad úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. An-
nak 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 szám-
szerûen is (másodpercben) egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve,
sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit. A mû-
sorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt népszava-
zás idején kívül közzé nem tesz. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót csak a jog-
szabályok elõírásai kötelezik. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy
mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.

2.2. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott
kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

A 3WM TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatást nyújt a közérdeklõdésre számot
tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggések-
rõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
A hírszerkesztés alapelveibe tartozik, hogy a 3WM TV-nél a hírszerkesztõk magas színvonalú szakképzettséggel rendel-
keznek, politikai mûsoraiban és híreiben nagy hangsúlyt fektet a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megtartá-
sára. A hírszerkesztés alapelveit képezik továbbá, hogy csak hiteles hírforrásból dolgoznak a 3WM TV hírszerkesztõi.
A mûsoraiban közzétett hírekhez fûzött véleményt, értékelõ magyarázatot e minõségének és szerzõjének megnevezésé-
vel, a hírektõl megkülönböztetve teszi közzé.
A 3WM TV-nél politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósítóként
rendszeresen közremûködõ munkatársak a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszolgáltató-
nál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
A hírszerkesztés során a durva naturális jeleneteket kerülik. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének
kialakításához szükséges minden lényeges információt és véleményt megjelenítsen.
A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó társa-
dalmi csoportok véleménye helyet kapjon. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véle-
ménynyilvánításhoz 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 mû-
sorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét az el-
hangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem
változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a megkérdezett álláspontjával.
Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani, a né-
zõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni
kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával fejtsék ki véleményüket.
Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs
bírói ítélet vagy Panaszbizottság határozata elõírja.
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2.3. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

A 3WM TV munkatársaitól elvárás a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének helyes és választé-
kos használata. Mûsoraiban kerüli az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen kifejezések indokolatlan használatát.
Mûsoraiban tilos a káromkodás, szeméremsértõ és a trágár beszéd. Ezek használatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor
témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés e témával vagy mondanivalóval nem harmo-
nikus hatást eredményezne.
A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar nyelv
helyes használatára késztessék.

2.4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel a törvény 26. §
(2) bekezdésében foglaltakra

A 3WM TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését; a mû-
sorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas
kielégítésérõl. Mind magyar, mind a kisebbségek nyelvén készít mûsorokat, és biztosítékul a nemzeti és etnikai kisebb-
ségeknek szánt mûsorok készítésekor bevonják az érintett kisebbségi szervezeteket, vagy más érdekképviseleti szerv
munkatársait.
A 3WM mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokolda-
lúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a
3WM mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult
negatív sztereotípiáknak.
A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell bemu-
tatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor fi-
gyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez
jusson. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

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

A 3WM mûsorszolgáltató törekszik a kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására. A mûvészeti tevékeny-
ség színvonalának és kiegyensúlyozottságának érdekében a mûsorszolgáltató rendszeresen alkalmat teremt az alkotó-
mûvészek, a mûvészeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére. A mûvészeti mûsorokban nem ér-
vényesülhet semmiféle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés. Tudományos kérdésekben az eltérõ állásponto-
kat, véleményeket és tapasztalatokat bemutatja. Az új tudományos felfedezések, eredmények és vélemények ismerteté-
sekor figyel arra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben és a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan
félelmeket. Az oktatási mûsorokban az általánosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre épít. Az oktatási
mûsorok szerkezetének, mûsorrendjének kialakításakor figyelembe veszi az érvényben lévõ szakmai elõírásokat, jog-
szabályokat és az iskolai oktatás rendjét.
A 3WM TV mûsoraiban világnézeti, vallási meggyõzõdést sértõ vélemény nem jelenik meg. A 3WM 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.
A 3WM mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõ-
séget, illetve részvételt tesz lehetõvé.

2.6. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja

A 3WM TV vállalja, hogy megkülönböztetõ hangjelzéssel látja el a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági
felhívást, a politikai és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a
vallási és világnézeti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.
A reklámot a mûsortól jól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni.
Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illet-
ve a közlemény forrását.
A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
A politikai és választási hirdetéseket elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (országgyûlési vagy
önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
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A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyá-
solhatja.

2.7. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

A gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlõdését hátrányosan befolyásoló, személyiségüket károsító mûsorszámokat
és információkat nem tesz közzé a kiskorúak számára általában hozzáférhetõ idõszakokban. A 3WM TV a kiskorúaknak
nem ajánlott mûsorokat megkülönböztetõ jelzéssel látja el, azokat olyan idõpontban mutatja be, amikor várhatóan nem
keltik fel a kiskorúak figyelmét, nem igyekszik a kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztönözni, nem
használ közízlést sértõ kifejezéseket. A kiskorúaknak szánt mûsorok kizárólag a gyermekek, kiskorúak szellemi tudás-
béli fejlõdését, fejlesztését szolgálják. A gyermekeknek és a fiatalkorúaknak szóló reklámokra a Törvény 14. § rendelke-
zései irányadók. Gyermekek szerepeltetésekor a mûsorszolgáltató különös gonddal fog eljárni. Ki fogja kérni a szülõ
vagy a gondviselõ hozzájárulását, és nem él vissza a szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.
A 3WM TV kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsoraiban elõsegíti a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a
világ megismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint népszerûsíti az egészséges
életmódot, a különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia
fejlesztését. A 3WM kiskorúak számára készült mûsoraiban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem
használható, még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló
körülmények között nem szerepeltethetõ.

2.8. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása

A 3WM TV mûsorában a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat
percet. A napi mûsoridõ átlagában számított reklám idõtartama nem haladhatja meg óránként az öt percet. A reklám idõ-
tartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszá-
mít. A 3WM TV-ben reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tesz közzé.
A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetek-
ben közzétehetõ.

A mûsorszolgáltató különös figyelmet fordít:

– A 3WM TV mûsorában nem reklámoz alkoholtartalmú italt.
– A 3WM TV nem támogat a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítóját és forgalmazóját.
– A 3WM TV mûsoraiban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogvi-

szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve
politikai hirdetésben.

A 3WM TV mûsoraiban betartja a médiatörvény azon rendelkezéseit, miszerint csak a Törvényben meghatározott mû-
sorszámok támogathatók (vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, köz-
vetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kul-
túráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következté-
ben súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok).

A 3WM TV mûsorszolgáltató betartja a médiatörvény elõírásait, miszerint:

– A nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.

– Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
– A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
– Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
– A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
– Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgár-

mesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet
politikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már el-
rendelt népszavazással összefüggésben közölhetõ.

– 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.
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– A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
– A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak

tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
– Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások

igénybevételére, ha van televíziós vásárlás.
– A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, to-

vábbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tar-
talmára.

2.9. A közérdekû közlemények közzététele

A 3WM TV mûsorszolgáltató figyelembe veszi, hogy a rendõrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közleményeket kizá-
rólag az erre illetékes szervtõl, felelõs munkatársától vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni. A közlemények forrását, hi-
telességét mindig ellenõrizni kell.
A 3WM TV mûsorszolgáltató csak olyan közérdekû közleményt tesz közzé, amely:
a) állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes személy kérésére és általa
meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését szolgálja,
b) vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel, ilyen
eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a figyelmet.
A közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni. A köz-
érdekû közlemény közzétételéért a 3WM TV mûsorszolgáltató ellenszolgáltatást nem kér.
A közérdekû közlemény idõtartama a 2 percet nem haladhatja meg.

2.10. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai, a
mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva az ál-
lampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését

A 3WM mûsorkészítõi munkájukat a jogszabályoknak, szakmai és etikai szabályoknak, valamint e szabályzatnak meg-
felelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzik. A 3WM TV mûsoraiban lehetõvé teszi, hogy minden sze-
replõ kifejthesse véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet
személyiségi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más ki-
sebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére.
A 3WM mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk, tevékenységüket az arra vo-
natkozó 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 jog-
szabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körül-
ményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Ab-
ban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
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 levetetni, ez
azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi alko-
táshoz fõzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a 3WM mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorké-
szítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti
a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi
jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak végre
mûsorán. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat. A
mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban részt vevõk álláspontját. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a
mûsorban részt vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kife-
jezéseket vagy teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó hely-
zetbe kerülnének.

9. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 637



2.11. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és hírmû-
sorokban foglalkoztatottakra

A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a Pol-
gári törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében alko-
tói felelõsséggel közremûködõ személy. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi
életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.
A 3WM mûsorszolgáltató munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a po-
litikai mûsorokban szereplõ munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhat.
Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány kura-
tóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõ bizottságának a tagja, ezen szervezetekre vonatkozó mû-
sort nem készíthet. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos
engedélyével végezhet. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségvise-
lõi, tulajdonosai és felügyelõ bizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasá-
gi célra irányuló szerzõdést köt.
A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A mû-
sorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve
értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
A 3WM TV mûsorszolgáltató vállalja, hogy a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb poli-
tikai mozgalomban tisztséget nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú
tájékoztatás követelményének, így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg
világnézetet.
A 3WM mûsorszolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogvi-
szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politi-
kai hirdetésben.
A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremû-
ködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek, csak megfelelõ megkülönböz-
tetõ jelzés mellett.

2.12. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

A mûsorszolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit
tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A közszolgálati mûsorszámokat összeállító munkatársaknak
magas fokú szakmai képzettséggel kell rendelkezniük.
A 3WM közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyozottan
tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudomány
értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom
rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban
elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, közhelyeket és sztereotípiákat.
A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõk tudomására. A mûsorszolgáltató a
tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt viselnie kell.
A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl.
Olyan közlés esetén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, 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 aló kivételt lehet tenni.
A 3WM 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 köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még
akkor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárult.
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2.13. A mûsorszolgáltatási szabályzatnak rendelkeznie kell a továbbiakban arról, hogy a közmûsor-szolgáltató megren-
delései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai ne teremtsenek lehetõséget jogosulatlan elõnyszerzésre a közmû-
sor-szolgáltató alkalmazottai számára

A 3WM mûsorszolgáltató alkalmazottaitól, munkatársaitól és azok közvetlen hozzátartozóitól, illetõleg ezek tulajdoná-
ban lévõ vállalkozásoktól nem fogadnak el megrendeléseket, illetve azok számára megrendelést nem adnak, hogy azok
ne teremtsenek lehetõséget jogosulatlan elõnyszerzésre az alkalmazottak számára.

Mikuláss Zoltán s. k.,
Budapest, 2008. március 7.

* * *

IV.

Közlemény a Solt 94,1 MHz helyi rádiós jogosultságról

Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT, Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.
évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 102. § (5) bekezdés a) pontja alapján pályázati felhívást jelentetett meg a Kulturális
Közlöny 2007. november 28. napján megjelent 2007/22. számában a Solt 94,1 MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatási jo-
gosultság hasznosítására.
Az Általános Pályázati Feltételek (a továbbiakban: ÁPF) 67. pontja elõírja a Testület számára a pályázati ajánlatok elbí-
rálását követõen az értékelés eredményeinek indokolását, amelyben fel kell tüntetni a pályázat célját, jellegét, tárgyát,
valamint a pályázati felhívás közzétételére vonatkozó adatokat, a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok
számát, az ajánlattevõk fontosabb adatait, az ajánlatok lényeges tartalmát, a fõbb bírálati szempontokat, valamint a pá-
lyázat eredményének megállapítására vonatkozó indokokat.
A pályázati ajánlatokat – tekintettel a Pályázati Felhívás 6.1. pontjára – 2007. december 28. napján lehetett benyújtani a
pályázati felhívásban rögzített helyen.
A Solt 94,1 MHz „talált” helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságra érvényesen nem lehetett közmûsor-szolgáltató,
illetve nem nyereségérdekelt jellegû pályázatot benyújtani.
A meghirdetett Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében megjelölt mûsorszolgáltatási jogosultságokra vonatkozó ada-
tok: Solt 94,1 MHz esetén: sorszám: 2, vételkörzet: helyi, mûsoridõ: napi 24 óra, minimális mûsorszolgáltatási díj:
130 000 Ft + áfa (20%). A jogosultság eredeti igénylõje, a „találó”: a Gong Rádió Kft.
A Solt 94,1 MHz „talált” helyi rádiós jogosultságra a következõ pályázók tettek ajánlatot:

– Radofeszt Produkció Kft. (7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.),
– Gong Rádió Kft. (6000 Kecskemét, Petõfi Sándor u. 1/b).

A Testület a 330/2008. (II. 13.) számú határozatával a Radofeszt Produkció Kft. ajánlatát alakilag érvényesnek nyilvání-
totta és hiánypótlást kért a pályázótól.
A Testület a 331/2008. (II. 13.) számú határozatával a Gong Rádió Kft. ajánlatát alakilag érvényesnek és tartalmilag hi-
ánytalannak nyilvánította.
A Radofeszt Produkció Kft. a hiánypótlást határidõben és megfelelõen teljesítette, így a pályázati ajánlatok elbírálásának
második fordulójában a Testület az 517/2008. (III. 12.) számú határozatával a Radofeszt Produkció Kft. pályázati ajánla-
tát tartalmilag érvényesnek nyilvánította.
Az ORTT az 518/2008. (III. 12.) számú határozatában foglaltaknak megfelelõen, az Rttv. 102. § (5) bekezdésének értel-
mében a legmagasabb mûsorszolgáltatási díjat ajánló pályázó díjajánlatát (450 000 forint + áfa) ismertette az eredeti
igénylõvel, a Gong Rádió Kft.-vel, és nyilatkozattételre hívta fel a pályázaton felajánlott legmagasabb összegû mûsor-
szolgáltatási díj megfizetése tekintetében. Az eredeti igénylõ Gong Rádió Kft. nyilatkozott arról, hogy vállalja a pályáza-
ton – a Radofeszt Produkció Kft. által – felajánlott legmagasabb összegû mûsorszolgáltatási díj megfizetését.
A Solt 94,1 MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság „talált” frekvencia, amelyre az Rttv. speciális rendelkezé-
seket tartalmaz. Az Rttv. 102. § (5) bekezdése és (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
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„102. § (5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint keletkezett mûsorszolgáltatási lehetõségre a Testület pályáza-
tot hirdet. A pályázat elbírálása során az eredeti, törvényes feltételeknek egyébként megfelelõ igénylõvel kell a mûsor-
szolgáltatási szerzõdést megkötni, ha a pályázaton felajánlott legmagasabb összegû mûsorszolgáltatási díj megfizetését
vállalta.”

„102. § (1) A mûsorszolgáltatási szerzõdés létrejöhet:
b) az igénylõ által lefolytatott tervezés eredményeként létrejött – a Nemzeti Hírközlési Hatóság ellenõrzõ vizsgálata
alapján a Testület által jóváhagyott – mûsorszolgáltatási lehetõségre, az e törvényben meghatározottak szerint.”

A Testület a 619/2008. (III. 26.) számú határozatával az eredeti igénylõ Gong Rádió Kft.-t nyilvánította nyertesnek az
Rttv. 102. § (5) bekezdése alapján a Solt 94,1 MHz „talált” frekvencián, tekintettel arra, hogy a Gong Rádió Kft., mint
eredeti igénylõ, vállalta a pályázaton felajánlott legmagasabb összegû mûsorszolgáltatási díj megfizetését.

Budapest, 2008. március 31.

* * *

Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleményei

az 1996. évi I. törvény 51. § (4) bekezdésében elõírt kötelezettség alapján

I.

A Centrum Parkoló Rendszer Kft. bejelentésére az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 3. sz. eljá-
ró tanácsa 2008. január 30-án megvizsgálta az MTM-SBS Televízió Zrt. 2008. január 21-én sugárzott „Koffeinmentes
Mokka” c. mûsorát. Panaszos azt kifogásolta, hogy a mûsor mûsorvezetõje a Centrum Parkoló Rendszer Kft. társaság te-
vékenységérõl egyoldalú, sértõ álláspontot fogalmazott meg.
A Panaszbizottság 3. sz. eljáró tanácsa egyhangú döntéssel a panasznak helyt adott és az alábbi kötelezettség végrehajtá-
sára kötelezte a mûsorszolgáltatót:

„Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 3. sz. eljáró tanácsa kötelezte az MTM-SBS Televízió
Zrt.-t, hogy a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 50. § (2) bekezdése szerint a jelen állásfoglalás
kézhezvételét követõ, illetve a soron következõ „Koffeinmentes Mokka” c. mûsorában nyújtson lehetõséget a kifogást te-
võnek álláspontja megjelenítésére.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
a 3. sz. eljáró tanács elnöke”

Az MTM-SBS Televízió Zrt. mûsorszolgáltató fenti kötelezettségének 2008. február 29-én 8 óra 15 perckor a „Koffein-
mentes Mokka” c. mûsorában eleget tett.

Ügyiratszám: 23-3-121/2008.

II.

Állampolgári bejelentésre az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 1. sz. eljáró tanácsa 2008. janu-
ár 16-án megvizsgálta az Magyar Televízió Zrt. 2007. november 20-án sugárzott „Nap-kelte” c. mûsorának „Kereszttûz”
c. mûsorblokkját. Panaszos azt kifogásolta, hogy a mûsor mûsorvezetõje a Dzserdzsinszkij Akadémia helyett a moszkvai
Lomonoszov Egyetemet jelölte meg a Nemzetvédelmi Hivatal élére jelölt vezetõ végzettségeként, amivel véleménye
szerint tudatosan félretájékoztatta a nézõket, ezáltal sérült az Rttv. 4. (1) bekezdésben foglalt rendelkezés.
A Panaszbizottság 1. sz. eljáró tanácsa egyhangú döntéssel a panasznak helyt adott és az alábbi közzététel végrehajtására
kötelezte a mûsorszolgáltatót:
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„Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 1. sz. eljáró tanácsa megállapította, hogy a Magyar Te-
levízió Zrt. megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésében foglalt, tényszerû
és tárgyilagos tájékoztatás követelményét, amikor a 2007. november 20-án sugárzott „Nap-kelte” c. mûsorában a mû-
sorvezetõ valótlanul azt állította, hogy Laborcz Sándor, aki a Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgató-jelöltje, Moszkvá-
ban, a Lomonoszov Egyetemen végezte tanulmányait, ellentétben azzal a valós ténnyel, amely szerint Laborcz Sándor a
Dzserdzsinszkij KGB Akadémián végzett.”
A fentiek szerinti helyt adó állásfoglalását a Panaszbizottság 1. sz. eljáró tanácsa egyhangú döntéssel az 1996. évi I. tör-
vény 50. § (2) bekezdése alapján, a 49. §-ban szabályozott eljárás keretében hozta meg.

Dr. Budai Gyula s. k.,
az 1. sz. eljáró tanács elnöke”

A Magyar Televízió Zrt. mûsorszolgáltató fenti kötelezettségének 2008. február 26-án 7 óra 14 perckor a Nap-kelte c.
mûsorában eleget tett.

Ügyiratszám: 23-3-1846/2007.

Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

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

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

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

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

Rövidítések:

av: adatvédelem (A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének hiányában
– más személlyel nem közlik)
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
be: büntetlen elõélet
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ön: önéletrajz
p: pótlék
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
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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.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltár
3525 Miskolc,
Fazekas u. 2.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltár
szakmai igazgatóhelyet-
tes

Szev., 10 év levéltári
szgy., vgy., angol- vagy
németnyelv-tudás

ÁEI: 2008. okt. 1.
Pc/v: dr. Dobrossy István me-
gyei levéltár-igazgató
Tel.: (46) 344-699, 508-985
Csatolandó: sz. ön., om., b.

Budapest III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Óbudai Társaskör
1036 Budapest,
Kiskorona u. 7.
intézményvezetõ

Má., be., szfv., legalább
10 év szgy. vagy leg-
alább 5 év vgy.
Elõny: kiemelkedõ sz.
vagy tt., Óbuda-Békás-
megyer kulturális életé-
ben való jártasság,
kulturális menedzser k.,
világnyelv(ek) tárgyaló-
képes ismerete

ÁEI: 2008. júl. 1-jétõl 2013. jún.
30-ig.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés.
Pc: Polgármesteri Hivatal Okta-
tási és Kulturális Fõosztálya
1033 Budapest,
Laktanya u. 4.
f: Tel.: 437-8653
Csatolandó: részletes sz. ön., b.,
om., vpr.

Budaörs Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2040 Budaörs,
Szabadság út 134.

Jókai Mór Mûvelõdési
Központ
2040 Budaörs,
Szabadság út 26.

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
közmûvelõdési k. és
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. vagy tt.,
továbbá be.
Elõny: vgy., idegen
nyelv ismerete

ÁEI: 2008. okt. 1.–2013. szept.
30-ig, 5 évre szól.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc: Polgármesteri Hivatal,
Polgármesteri Kabinet
2040 Budaörs,
Szabadság út 134.
Csatolandó: sz. ön., om., vpr., b.
f: Budaörs Város Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala
2040 Budaörs,
Szabadság út 134.
Polgármesteri Kabinet
316. sz. iroda
Tel.: (23) 447-801/803-as mel-
lék

Nagymágocs Nagyköz-
ség Képviselõ-testülete

Általános Mûvelõdési
Központ
igazgató

Szfv. (közoktatási, köz-
mûvelõdési vagy
könyvtári), legalább
5 év szgy., be.

ÁEI: 2008. júl. 1.–2013. jún. 30.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Nagymágocs nagyközség
polgármestere
6622 Nagymágocs,
Szentesi út 42.
Csatolandó: sz. ön., vpr., b., om.
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Herend Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
intézményvezetõ
8440 Herend,
Kossuth u. 138.

Be., szfv., illetve ff.
mszv., szgy.
Elõny: vezetõi ismeret,
németnyelv-tudás

ÁEI: 2008. júl. 1-jétõl.
A megbízás 1 évre szól.
Ill.: alap + vp.
Pc: Herend város polgármestere
8440 Herend,
Kossuth u. 97.
Csatolandó: sz. ön., vpr., sz.
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelések, om., b.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés.
f: Tel.: (88) 513-701, 513-703

Nagyatád Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Nagyatád Város Önkor-
mányzata Nagyatádi
Mûvelõdési Ház
7500 Nagyatád,
Baross G. u. 2.
igazgató

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv. vagy fõis-
kolai közmûvelõdési k.,
legalább 5 év szgy., to-
vábbá kiemelkedõ sz.
vagy tt., be.

Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
ÁEI: 2008. szept. 1.–2013. aug.
31-ig, a megbízás 5 évre szól.
Ill.: alap + 225% vp.
Pc: Nagyatád város polgármes-
terének címezve, postai úton
7500 Nagyatád,
Baross G. u. 9.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., vpr., b., nyilatkozat arról,
hogy pályázati anyaga a megbí-
zón és a véleményezõ bizottsá-
gon kívül az elõkészítésben részt
vevõkkel is közölhetõ, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázatot a
képviselõ-testület zárt vagy nyílt
ülésen tárgyalja

Nagyatád Város
Önkormányzata
Városi Könyvtár
önálló jogi személy
Nagyatád,
Széchenyi tér 13.
igazgató

ff. v., legalább 5 év
szgy.

A megbízás 2008. júl. 1.–2013.
jún. 30.
Ill.: alap + 225% vp.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés.
Pc: Nagyatád város polgármes-
tere
7500 Nagyatád,
Baross G. u. 9.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., vpr., b., nyilatkozat arról,
hogy pályázati anyaga a megbí-
zón és a véleményezõ bizottsá-
gon kívül az elõkészítésben részt
vevõkkel is közölhetõ
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Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár
vezetõ

Szfv., be., érvényes
B kategóriás vezetõi
engedély, egészségügyi
alkalmasság, saját gép-
jármû használata mun-
kavégzés céljából.
Elõny: vgy. és angol
vagy német nyelv isme-
rete

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Badacsonytomaj város pol-
gármestere
8258 Badacsonytomaj,
Fõ u. 2.
Csatolandó: om., sz. koncepció,
vpr., sz. ön., az eddigi munkahe-
lyek felsorolásával, b.
Ill.: alap + 230% vp., étkh., köz-
lekedési támogatás.
f: Badacsonytomaj város jegyzõ-
je személyesen, ügyfélfogadási
idõben (hétfõ–szerda–péntek)
vagy telefonon: (87) 571-270

Pilismarót Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2028 Pilismarót,
Rákóczi u. 15.
Tel.: (33) 508-170
Fax: (33) 508-180

Heckenast Gusztáv
Községi Könyvtár
2028 Pilismarót,
Rákóczi u. 17.
könyvtárvezetõ

Ff. könyvtárosi v. vagy
ff. v. és ff. könyvtárosi
mszv., legalább 3 év
könyvtárosi szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig szól.
Pehi: 2008. aug. 31.
A pályázatot zárt borítékban, Pi-
lismarót Község Önkormányzat
polgármesterének címezve kell
benyújtani.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
vpr., om., b.
f: Benkovics László polgármester
Tel.: (33) 508-170

Érsekvadkert Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Érsekvadkerti
Mikszáth Kálmán
Közmûvelõdési
Intézmény
intézményvezetõ

Szfv., legalább 5 év
szgy. és vgy.

ÁEI: 2008. júl. 1-jétõl 2013. jún.
30-ig, 5 évre szól.
Szl: nincs.
Pc: dr. Kovácsné Nagy Mária,
Érsekvadkert község polgármes-
tere
2659 Érsekvadkert,
Rákóczi út 91.
Tel./fax: (35) 340-001
Csatolandó: sz. ön., om., sz. vpr.

Borsodnádasdi
Általános Mûvelõdési
Központ igazgatója
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.

Borsodnádasdi ÁMK
Közösségi Ház és
Könyvtár
intézményegység-
vezetõ
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.

Ff. v. és szakképzett-
ség, 5 év közmûvelõdé-
si szgy., be.

ÁEI: 2008. aug. 1-jétõl 2013. júl.
31-ig, a megbízás 5 évre szól.
Ill.: alap + vp.
A pályázatot „Közösségi Ház és
Könyvtár intézményegység-ve-
zetõ” jelöléssel, zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Neuwirth László, az ÁMK
igazgatója
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.
Csatolandó: b., om., sz. ön.,
vpr., sz. helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelés
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Ady Endre Mûvelõdési
Központ
2536 Nyergesújfalu,
Kálmán Imre tér 1.

Közmûvelõdési munka-
társ

Legalább középfokú v.,
érettségi, államilag elis-
mert középfokú nyelv-
vizsga (C típusú),
kiváló kommunikációs
készség, számítógépes
ismeretek, rugalmasság,
terhelhetõség.
Elõny: további nyelvek
ismerete, rendezvény-
szervezési gyakorlat,
hangosítóberendezések,
fénytechnikai eszközök
kezelõi ismerete, kiad-
ványszerkesztõi, web-
szerkesztõi ismeretek

ÁEI: 2008. júl. 1-jétõl határozat-
lan idõre, próbaidõ 3 hónap.
Pbhi: 2008. jún. 15.
Csatolandó: motivációs elképze-
lés, fényképes ön., om.
A pályázatot papíralapon és di-
gitális adathordozón – lehetõleg
MS Powerpoint programban el-
készítve, CD-re írva – kérjük be-
nyújtani személyesen vagy
postán.
Pc: Kákonyi Gellért igazgató
2536 Nyergesújfalu,
Kálmán Imre tér 1.
f: adymuvhaz@invitel.hu
Tel.: (20) 579-6270

Tárnok Nagyközség
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
2461 Tárnok,
Dózsa u. 150.

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
intézményvezetõ

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

ÁEI: a Pehi-t követõen (várható-
an 2008. dec. 1.)
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Tárnok Nagyközség Önkor-
mányzatának polgármestere
„Mûvelõdési ház intézményve-
zetõi pályázat” megjelöléssel
Szolnoki Gábor polgármester ré-
szére
2461 Tárnok,
Dózsa u. 150.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., b., vpr., beleegyezõ nyilat-
kozat a pályázat elbírálásában
részt vevõk betekintési jogáról,
nyilatkozat arról, hogy hozzájá-
rul-e a pályázat nyilvános ülésen
történõ tárgyalásához.
f: Muskovicsné Fenyvesi Éva
személyzeti fõmunkatárs
Tel.: (23) 387-019/126-os mel-
lék

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata
könyvtárvezetõ
5462 Cibakháza,
Petõfi u. 14.

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv., legalább
3 év szgy., má., be.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Cibakháza Nagyközség Ön-
kormányzatának polgármestere
5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.
Csatolandó: om., b., részletes sz.
ön., vpr., nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik

9. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 645



1. 2. 3. 4.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés Kul-
turális és Idegenforgal-
mi Bizottsága
3525 Miskolc,
Városház tér 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltár
3525 Miskolc,
Fazekas u. 2.
igazgató

Szev., 5 év szgy., ki-
emelkedõ tt.
Elõny: közgyûjteményi
intézményben szerzett
magasabb vgy.

ÁEI: 2008. júl. 1-jétõl 2009.
dec. 31-ig.
Pc/f: Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatala,
Oktatási és Mûvelõdési Fõosz-
tály
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Tel.: (46) 323-011
Csatolandó: sz. ön., om., vpr.,
sz. fejlesztésre vonatkozó elkép-
zelések, publikációs jegyzék, b.

II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár
3530 Miskolc,
Görgey A. u. 11.
igazgató

szev., 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. vagy tt.
Elõny: könyvtári intéz-
ményben szerzett maga-
sabb vgy.

ÁEI: 2008. szept. 16-tól 2013.
szept. 15-ig.
Pc/f: Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatala,
Oktatási és Mûvelõdési Fõosz-
tály
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Tel.: (46) 323-011
Csatolandó: sz. ön., om., vpr.,
sz. fejlesztésre vonatkozó elkép-
zelések, publikációs jegyzék, b.

Pályázati felhívás
a KSH Könyvtár (Budapest) fõigazgató-helyettesi munkakörének betöltésére

A Központi Statisztikai Hivatal pályázatot hirdet a KSH Könyvtár (Budapest) fõigazgató-helyettesi munkakörének be-
töltésére.
A meghirdetett álláshely megnevezése: fõigazgató-helyettes és Olvasószolgálati osztályvezetõ (a továbbiakban: fõigaz-
gató-helyettes).
Az intézmény címe: KSH Könyvtár, levélcím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5., postacíme: 1525 Budapest, Pf. 10.
A fõigazgató-helyettes vezetõi megbízása határozott idejû, 5 évre szól, mely a pályázati eljárást követõen, 2008. szep-
tember 1-jével tölthetõ be.
A fõigazgató-helyettes besorolása és illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen kerül megállapításra. A
fõigazgató-helyettes tekintetében a munkáltatói jogokat a KSH gazdasági elnökhelyettese gyakorolja.
Az intézmény önálló jogi személyként mûködõ országos szakkönyvtár, részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv, amely jóváhagyott költségvetési elõirányzata felett teljes körû rendelkezési jogosultsággal bír.
Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve a Központi Statisztikai Hivatal. Az intézmény feletti felügyeleti jogkört a
KSH elnöke közvetlenül, illetve az általa megbízott elnökhelyettes útján látja el.
Az intézmény szakmai (könyvtári) felügyeletét az Oktatási és Kulturális Minisztérium gyakorolja.

A fõigazgató-helyettes jogállása és feladatai:
– a fõigazgatót távollétében helyettesíti a munkáltatói jogok kivételével teljes jogkörben a fõigazgató által meghatá-

rozott szempontok alapján,
– felelõs a könyvtár pályázatainak elkészítéséért és a pályázatok lebonyolításáért,
– részt vesz az intézmény fejlesztési-, munka- és tudományos terveinek kidolgozásában és végrehajtásában,
– közvetlenül szervezi, irányítja és ellenõrzi az általa vezetett Olvasószolgálati osztály munkáját.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt összeférhetet-

lenségi elõírásoknak való megfelelés,
– szakirányú egyetemi végzettséggel vagy

– nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
– fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettséggel rendelkezik,

– legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenységet végez,
– vezetõi feladatok sikeres ellátásához szükséges szervezõi, döntési, tárgyalási és kapcsolatteremtõ készség,
– elõnyt jelent a statisztikai vagy közgazdasági szakmai területen szerzett gyakorlat, illetve a legalább középfokú (C tí-

pusú) állami nyelvvizsga angol vagy német, vagy francia nyelvbõl.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban, az eddigi munkahely(ek), munkakör(ök) és a szakmai tevékenység

részletes ismertetésével,
– a pályázó tudományos tevékenységét bemutató publikációs jegyzéket,
– az egyetemi (fõiskolai) végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– amennyiben szakvizsgával, illetve nyelvvizsgával rendelkezik a pályázó, az azokat igazoló okiratok másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot a Központi Statisztikai Hivatal Jogi osztályára (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7., levélcím: 1525 Buda-
pest, Pf. 51) kell benyújtani.
A pályázat elbírálására a beérkezési határidõt követõ 30 napon belül kerül sor. A pályázatokat a jogszabályban meghatá-
rozott módon kezeljük. A pályázatokat véleményezõ bírálóbizottság a pályázókat személyesen meghallgathatja. Az elbí-
rálás eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázókat.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: dr. Örömy Zoltántól (KSH Jogi osztály) a 345-1236-os telefonszámon
vagy személyesen a Budapest II., Keleti Károly u. 5–7., III. emelet 333-as szobában.

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

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

1. 2. 3. 4.

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

Magasabb vezetõi be-
osztású, megyei múze-
umigazgató-helyettes.
Feladata: a Hajdú-Bihar
Megyei Múzeumi háló-
zat szakmai és szerveze-
ti irányítása a megyei
múzeumigazgató veze-
tésével, a fotótár, a
könyvtár és a restaurá-
tor mûhely közvetlen
irányítása az SzMSz
alapján.

Szev., 5 év múzeumi
szgy., kiemelkedõ tt.,
be.
Elõny: idegen nyelvtu-
dás és múzeumi terüle-
ten szerzett gy.

ÁEI: a Pehi-t követõ 30 napon
belül.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Hajdú-Bihar Megyei
Múzeumigazgató
4026 Debrecen, Déri tér 1.
A pályázatot 3 példányban, zárt
borítékban „Megyei múzeum-
igazgató-helyettes” jeligével kell
benyújtani.
Csatolandó: sz.ön., b., om., vpr.,
tt. és szgy. dokumentálása.
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1. 2. 3. 4.

Magasabb vezetõi be-
osztású állás, a megyei
múzeumigazgató kö-
zönségkapcsolati igaz-
gatóhelyettese
Feladata: a Hajdú-Bihar
Megyei Múzeumok
Igazgatósága közönség-
kapcsolati osztályának
vezetése, a Megyei Mú-
zeumi hálózat közön-
ségkapcsolati, PR-,
marketing- és kommu-
nikációs, valamint kiál-
lítás-szervezési
tevékenységének szer-
vezése, koordinálása és
irányítása, a modern
mecenatúra rendszeré-
nek kialakítása, a Me-
gyei Múzeumi hálózat
arculatformálása a me-
gyei múzeumigazgató
vezetésével, az SzMSz
alapján.

Szev., szgy., tárgyalóké-
pes angol nyelvtudás
(legalább középfokú
C típusú, vagy annak
megfelelõ nyelvvizs-
ga-bizonyítvány bemu-
tatásával) be.
Elõny: igazolt második
(Európai Unióban hasz-
nált) idegen nyelv tudás,
valamint múzeumi, köz-
mûvelõdési területen
szerzett vgy.

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

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumok
Igazgatósága
5000 Szolnok,
Kossuth tér 4.

Magasabb vezetõi állá-
sú, megyei múzeum-
igazgató gazdasági
helyettese.
Feladatai: az önállóan
gazdálkodó és hozzá
kapcsolódó, részben ön-
álló intézmények gazda-
sági ügyeinek végzése
és koordinálása.

Szfv., regisztrált mér-
legképes könyvelõi ké-
pesítés.
Elõny: költségvetési in-
tézménynél szerzett sz.
és vgy., valamint sze-
mélyügyi szervezõi,
adótanácsadó szakképe-
sítés.

ÁEI: 2008. július 1-jétõl.
Határozatlan idõre.
Csatolandó: sz.ön., om.
Pehi: 2008. június 20.
Pc: dr. Horváth László megyei
múzeumigazgató
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
Tel: (56) 510-150
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Pályázat gazdasági igazgatóhe-
lyettesi állásra”

Alsóvadász Község
Képviselõ-testülete

Közösségi Ház
intézményvezetõi

Szfv., 5 év szgy., leg-
alább 1 év vgy., má., be.

ÁEI: 2008. augusztus 1-jétõl
2013. július 31-ig szól részmun-
kaidõben, heti 30 órában.
Pbhi: 2008. június 20.
Csatolandó: om., b., sz.ön., sz.pr.
Pehi: 2008. július 21.
Ill: alap + vp.
Pc: Kiss Lászlóné polgármester
3811 Alsóvadász, Fõ út 63.
Tel: (46) 596-333
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Dány Község Önkor-
mányzatának Polgár-
mesteri Hivatala
2118 Dány, Pesti út 1.

Kossuth Lajos Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár,
2118 Dány, Pesti út 5.
igazgató
Feladata a közmûvelõ-
dés segítése, nyilvános
könyvtári szolgáltatás.

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

ÁEI: 2008. augusztus 1-jétõl
2013. július 31-ig.
A megbízás 5 évre szól.
Szl: biztosított
Pc: Dány Község Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala
2118 Dány, Pesti út 1.
Gódor András polgármester ré-
szére
A pályázatokat két nyomtatott
példányban kell benyújtani.
Csatolandó: om., sz.ön., vpr., sz.
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzelések, b.
F: Gódor András polgármester
(28) 597-130, (30) 241-8175

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

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

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
közmûvelõdési k., és
legalább 5 év szgy., to-
vábbá kiemelkedõ sz.
vagy tt.

ÁEI: 2008. augusztus 1-jétõl.
A magasabb vezetõi megbízás
2013. július 31-ig, 5 évre szól.
Pehi: 2008. július 31.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Mûvelõdési és Sportosz-
tály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.
Csatolandó: részletes sz.ön., om.,
b., sz. vpr., gazdálkodásra épülõ
fejlesztési elképzelések, nyilat-
kozat, hogy a pályázati anyagot a
megbízón és a jogszabályban
elõírt bizottságon kívül megis-
merheti más személy.
f: Szmodics Józsefné osztályve-
zetõ
Tel: (93) 500-780

Pályázati felhívás
a Magyar Köztársaság Kulturális Központja – Bukarest

igazgatói álláshelyének betöltésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a külföldi kulturális intézetekrõl szóló 10/2007. (II. 28.) OKM rendelet 5. §-a
alapján pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Kulturális Központja – Bukarest igazgatói álláshelyének betöltésére
2008. szeptemberétõl kezdõdõen.
Az intézet alapvetõ feladata, hogy Bukarestben és az ország egész területén támogassa és segítse elõ a két állam közötti
kulturális kapcsolatok és intézményes kapcsolatrendszer fejlõdését, a magyar kultúra hagyományos értékeinek és a kor-
társ mûvészet alkotásainak bemutatását, a Magyarországról alkotott pozitív kép alakítását, a kulturális, oktatási, tudomá-
nyos, sajtó és audiovizuális területre kiterjedõ együttmûködés fejlesztését, a sepsiszentgyörgyi fiókintézettel közösen
fektessen hangsúlyt a magyar kisebbség kulturális és morális támogatására, tevékenységét terjessze ki a szomszédos
Moldovai Köztársaság területére is.
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Az igazgató feladatköre:
– az intézet teljes körû irányítása
– az egyetemes magyar kulturális örökség, valamint a jelenkori magyar és magyarországi kultúra, oktatás és tudo-

mány eredményeinek megismertetése, népszerûsítése és hiteles közvetítése a fogadó országban a kulturális diplo-
mácia eszközeivel

– együttmûködés a magyarországi és a fogadó ország állami szerveivel, minisztériumaival, a fogadó országban mû-
ködõ missziókkal, hivatalos képviseletekkel, valamint a fogadó országban mûködõ kulturális intézetekkel

– kezdeményezõ szerepvállalás, kapcsolatépítés, a kulturális, oktatási és tudományos intézmények közötti kapcsola-
tok fejlesztése, az intézet profiljának alakítása

– a tudományos tevékenység keretében az egyetemek közötti együttmûködés elõsegítése és folytatása
– kulturális diplomáciai és közszolgálati diplomáciai feladatok ellátása
– az intézet képviselete a küldõ és a fogadó ország hatóságainál, intézményeinél
– korszerû és hatékony médiakapcsolatok kialakítása, a fogadó ország tömegtájékoztatási eszközeinek folyamatos

tájékoztatása és e médiumokban lehetõség szerint minél gyakoribb megjelenés biztosítása
– a nagy jelentõségû kulturális-mûvészeti-tudományos eseményekhez társuló egyedi kommunikációs politika kiala-

kítása, a romániai kulturális piac jellegzetességeit figyelembe véve
– a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való felelõsségteljes gazdálkodás
– együttmûködés a sepsiszentgyörgyi fiókintézettel, a szakmai és gazdasági feladatok összehangolása
– az intézet éves munkatervének elkészítése és végrehajtása, éves beszámoló készítése
– az intézet korszerû és naprakész internetes megjelenítése

A pályázóval szembeni követelmények:
– a magyar kultúra és oktatás magas fokú ismerete
– a fogadó ország kultúrájának, civilizációjának, tudományos életének, oktatási területének és nyelvének magas szin-

tû ismerete
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által elõírt alkalmazási feltételek (magyar állampol-

gárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség), és a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja
szerinti képesítési elõírásoknak megfelelõ felsõfokú iskolai végzettség

– jó kommunikációs készség, empátia, diplomáciai készség
– számítógépes felhasználói ismeretek
– gépjármû-vezetõi jogosítvány
– orvosi alkalmasság

A pályázatnál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat, szervezõi tapasztalat, az intézet gazdasági ügyeinek menedzselésére való alkalmasság
– a közigazgatásban megszerzett tapasztalat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az igazgatói tevékenységet, az intézet irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet (max. 10–15 oldal terjede-

lemben), amely tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekrõl
szóló 10/2007. (II. 28.) OKM, a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre, és amely
figyelembe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási kapcsolataink jellegzetességeit

– a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás meg-
jelölésével)

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes önéletrajzot
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
– amennyiben rendelkezésre áll, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, esetleg tudományos publikációs

jegyzéket
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül, amelynek betöltéséhez szükséges „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenõrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A kinevezendõ igazgató egészségügyi al-
kalmassági vizsgálatának elvégeztetésérõl a Balassi Intézet gondoskodik. Az igazgató Ktv. szerinti osztályvezetõi meg-
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bízást kap, melynek megtartása érdekében – a kinevezéstõl számított egy éven belül – közigazgatási alap- és szakvizsgát
kell tennie.
Az igazgató megbízása határozott idõre, a kirendelés idõtartamára szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb
juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a köztisztviselõk tar-
tós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlöny megjelenésétõl számított 30. nap.

A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért bírálóbizottság véleményezi. A pályázatot elnyert igazgató
személyérõl az oktatási és kulturális miniszter a benyújtási határidõ lejártától számított 30 napon belül hoz döntést. A pá-
lyázat eredményérõl az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az érte-
sítéssel egyidejûleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.
A pályázat benyújtható a Balassi Intézetben (1016 Budapest, Somlói út 51.) vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest,
Pf. 385.)
Az intézet tevékenységére, illetõleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetõk a http://www.bbi.hu
honlapról, valamint a Balassi Intézet Fõigazgatói Titkárságán (tel. 666-79-62)

Budapest, 2008. április 30.

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

Pályázati felhívás
a helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ

igazgatói álláshelyének betöltésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a külföldi kulturális intézetekrõl szóló 10/2007. (II. 28.) OKM rendelet 5. §-a
alapján pályázatot hirdet a helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ igazgatói álláshelyének betöltésére
2008. szeptemberétõl kezdõdõen.
Az intézet alapvetõ feladata, hogy Helsinkiben és az ország egész területén támogassa és segítse elõ a két állam közötti
kulturális kapcsolatok és intézményes kapcsolatrendszer fejlõdését, a magyar kultúra hagyományos értékeinek és a kor-
társ mûvészet alkotásainak bemutatását, a kulturális, oktatási, tudományos, sajtó és audiovizuális területre kiterjedõ
együttmûködés fejlesztését. Kiemelt feladatai között szerepel a finnugor nyelvrokonság ápolása és erõsítése, a magyar
kultúra megismertetése a fiatal nemzedékkel, a nyelvoktatás, a Finnországban tanuló magyar diákok, ösztöndíjasok
összefogása.

Az igazgató feladatköre:
– az intézet teljes körû irányítása
– az egyetemes magyar kulturális örökség, valamint a jelenkori magyar és magyarországi kultúra, oktatás és tudo-

mány eredményeinek megismertetése, népszerûsítése és hiteles közvetítése a fogadó országban a kulturális diplo-
mácia eszközeivel

– együttmûködés a magyarországi és a fogadó ország állami szerveivel, minisztériumaival, a fogadó országban mû-
ködõ missziókkal, hivatalos képviseletekkel, valamint a fogadó országban mûködõ kulturális intézetekkel

– kezdeményezõ szerepvállalás, kapcsolatépítés, a kulturális, oktatási és tudományos intézmények közötti kapcsola-
tok fejlesztése, az intézet profiljának alakítása

– a tudományos tevékenység keretében az egyetemek közötti együttmûködés elõsegítése és folytatása
– kulturális diplomáciai és közszolgálati diplomáciai feladatok ellátása
– az intézet képviselete a küldõ és a fogadó ország hatóságainál, intézményeinél
– korszerû és hatékony médiakapcsolatok kialakítása, folyamatos kapcsolattartás a fogadó ország tömegtájékoztatási

intézményeivel, a médiumokban lehetõség szerint minél gyakoribb megjelenés biztosítása
– a nagy jelentõségû kulturális-mûvészeti-tudományos eseményekhez társuló egyedi kommunikáció kialakítása, a

finnországi kulturális piac jellegzetességeit figyelembe véve
– a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való felelõsségteljes gazdálkodás
– az intézet éves munkatervének elkészítése és végrehajtása, éves beszámoló készítése
– az intézet korszerû és naprakész internetes megjelenítése
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A pályázóval szembeni követelmények:
– a magyar kultúra és oktatás magas fokú ismerete, jártasság tudományos, oktatási területen vagy ennek megfelelõ

kulturális, mûvészeti tevékenység
– a fogadó ország kultúrájának, civilizációjának, tudományos életének, oktatási területének és nyelvének magas szin-

tû ismerete
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által elõírt alkalmazási feltételek (magyar állampol-

gárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség), és a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja
szerinti képesítési elõírásoknak megfelelõ felsõfokú iskolai végzettség

– jó kommunikációs készség, empátia, diplomáciai készség
– számítógépes felhasználói ismeretek
– gépjármû-vezetõi jogosítvány
– orvosi alkalmasság

A pályázatnál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat, szervezõi tapasztalat, az intézet gazdasági ügyeinek menedzselésére való alkalmasság
– a közigazgatásban megszerzett tapasztalat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az igazgatói tevékenységet, az intézet irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet (max. 10–15 oldal terjede-

lemben), amely tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekrõl
szóló 10/2007. (II. 28.) OKM, a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre, és amely
figyelembe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási kapcsolataink jellegzetességeit

– a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás meg-
jelölésével)

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes önéletrajzot
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
– amennyiben rendelkezésre áll, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, esetleg tudományos publikációs

jegyzéket
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül, amelynek betöltéséhez szükséges „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenõrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A kinevezendõ igazgató egészségügyi al-
kalmassági vizsgálatának elvégeztetésérõl a Balassi Intézet gondoskodik. Az igazgató Ktv. szerinti osztályvezetõi meg-
bízást kap, melynek megtartása érdekében – a kinevezéstõl számított egy éven belül – közigazgatási alap- és szakvizsgát
kell tennie.
Az igazgató megbízása határozott idõre, a kirendelés idõtartamára szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb
juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a köztisztviselõk tar-
tós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlöny megjelenésétõl számított 30. nap.

A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért bírálóbizottság véleményezi. A pályázatot elnyert igazgató
személyérõl az oktatási és kulturális miniszter a benyújtási határidõ lejártától számított 30 napon belül hoz döntést. A pá-
lyázat eredményérõl az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az érte-
sítéssel egyidejûleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.
A pályázat benyújtható a Balassi Intézetben (1016 Budapest, Somlói út 51.) vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest,
Pf. 385.)
Az intézet tevékenységére, illetõleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetõk a http://www.bbi.hu
honlapról, valamint a Balassi Intézet Fõigazgatói Titkárságán (tel. 666-79-62)

Budapest, 2008. április 30.

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

652 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



Pályázati felhívás
a moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ

igazgatói álláshelyének betöltésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a külföldi kulturális intézetekrõl szóló 10/2007. (II. 28.) OKM rendelet 5. §-a
alapján pályázatot hirdet a moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ igazgatói álláshelyének
betöltésére 2008. szeptemberétõl kezdõdõen.
Az intézet fõ feladata, hogy Moszkvában és Oroszország egyéb jelentõs kulturális központjaiban (többek között a
„Magyar Pont”-hálózaton keresztül) elõsegítse a két ország közötti kulturális és intézményes kapcsolatrendszer további
fejlõdését, a magyar kultúra hagyományos értékeinek és a kortárs mûvészet alkotásainak bemutatását, a magyar irodalmi
alkotások orosz nyelven való megjelentetését, a Magyarországról alkotott pozitív kép alakítását, a kulturális, tudomá-
nyos, oktatási, sajtó és audiovizuális területekre kiterjedõ együttmûködések fejlesztését, az ösztöndíjasok kutatásait; a
finnugor kapcsolatok ápolását, a magyar nyelv oktatását.

Az igazgató feladatköre:
– az intézet teljes körû irányítása
– az egyetemes magyar kulturális örökség, valamint a jelenkori magyar és magyarországi kultúra, oktatás és tudo-

mány eredményeinek megismertetése, népszerûsítése és hiteles közvetítése a fogadó országban a kulturális diplo-
mácia eszközeivel

– együttmûködés a magyarországi és a fogadó ország állami szerveivel, minisztériumaival, a fogadó országban mû-
ködõ missziókkal, hivatalos képviseletekkel, valamint a fogadó országban mûködõ kulturális intézetekkel

– a Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ mûködési sajátosságának megfelelõ tevékenységi kör
és tudományos koncepció kidolgozása

– a tudományos tevékenység keretében az egyetemek közötti együttmûködés elõsegítése és folytatása
– az intézet kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerére építkezõ munka folytatása, a jelentõs oroszországi fesztiválokkal

és könyvkiadókkal való együttmûködések, valamint a tematikus programsorozatok továbbvitele
– kezdeményezõ szerepvállalás, kapcsolatépítés elõsegítése a két ország kulturális, oktatási és tudományos intézmé-

nyei között
– kulturális diplomáciai és közszolgálati diplomáciai feladatok ellátása
– az intézet képviselete a küldõ és a fogadó ország hatóságainál, intézményeinél
– korszerû és hatékony médiakapcsolatok kialakítása, a fogadó ország tömegtájékoztatási eszközeinek folyamatos

informálása és e médiumokban lehetõség szerint minél gyakoribb megjelenés biztosítása
– a nagy jelentõségû kulturális-mûvészeti-tudományos eseményekhez társuló egyedi, erõteljes kommunikációs poli-

tika kialakítása, az orosz kulturális piac jellegzetességeit figyelembe véve
– a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való felelõsségteljes gazdálkodás
– az intézet éves munkatervének és tudományos munkatervének elkészítése és végrehajtása, éves beszámoló készítése
– az intézet korszerû és naprakész internetes megjelenítése

A pályázóval szembeni követelmények:
– a magyar kultúra magas fokú ismerete, jártasság tudományos, oktatási területen vagy ennek megfelelõ kulturális,

mûvészeti tevékenység
– a fogadó ország kultúrájának, civilizációjának, tudományos életének, oktatási területének és nyelvének magas szin-

tû ismerete
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által elõírt alkalmazási feltételek (magyar állampol-

gárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség), és a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja
szerinti képesítési elõírásoknak megfelelõ felsõfokú iskolai végzettség

– jó kommunikációs készség, empátia, diplomáciai készség
– számítógépes felhasználói ismeretek
– gépjármû-vezetõi jogosítvány
– orvosi alkalmasság

A pályázatnál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat, szervezõi tapasztalat, az intézet gazdasági ügyeinek menedzselésére való alkalmasság
– tudományos fokozat
– a közigazgatásban megszerzett tapasztalat
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az igazgatói tevékenységet, az intézet irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet (max. 10–15 oldal terjede-

lemben), amely tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekrõl
szóló 10/2007. (II. 28.) OKM, a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre, és amely
figyelembe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási kapcsolataink jellegzetességeit

– a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás meg-
jelölésével)

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes önéletrajzot
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
– amennyiben rendelkezésre áll, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, esetleg tudományos publikációs

jegyzéket
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül, amelynek betöltéséhez szükséges „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenõrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A kinevezendõ igazgató egészségügyi al-
kalmassági vizsgálatának elvégeztetésérõl a Balassi Intézet gondoskodik. Az igazgató Ktv. szerinti osztályvezetõi meg-
bízást kap, melynek megtartása érdekében – a kinevezéstõl számított egy éven belül – közigazgatási alap- és szakvizsgát
kell tennie.
Az igazgató megbízása határozott idõre, a kirendelés idõtartamára szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb
juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a köztisztviselõk tar-
tós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlöny megjelenésétõl számított 30. nap.

A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért bírálóbizottság véleményezi. A pályázatot elnyert igazgató
személyérõl az oktatási és kulturális miniszter a benyújtási határidõ lejártától számított 30 napon belül hoz döntést. A pá-
lyázat eredményérõl az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az érte-
sítéssel egyidejûleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.
A pályázat benyújtható a Balassi Intézetben (1016 Budapest, Somlói út 51.) vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest,
Pf. 385.)
Az intézet tevékenységére, illetõleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetõk a http://www.bbi.hu
honlapról, valamint a Balassi Intézet Fõigazgatói Titkárságán (tel. 666-79-62)

Budapest, 2008. április 30.

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

Pályázati felhívás
a szófiai Magyar Kulturális Intézet
igazgatói álláshelyének betöltésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a külföldi kulturális intézetekrõl szóló 10/2007. (II. 28.) OKM rendelet 5. §-a
alapján pályázatot hirdet a szófiai Magyar Kulturális Intézet igazgatói álláshelyének betöltésére 2008. szeptemberétõl
kezdõdõen.

Az intézet alapvetõ feladata, hogy Szófiában és az EU határövezetét alkotó ország egész területén támogassa és segítse
elõ a két állam közötti kulturális kapcsolatok és intézményes kapcsolatrendszer fejlõdését, a magyar kultúra hagyomá-
nyos értékeinek és a kortárs mûvészet alkotásainak bemutatását, a Magyarországról alkotott pozitív kép alakítását, a kul-
turális, oktatási, tudományos, sajtó és audiovizuális területre kiterjedõ együttmûködés fejlesztését.
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Az igazgató feladatköre:
– az intézet teljes körû irányítása
– az egyetemes magyar kulturális örökség, valamint a jelenkori magyar és magyarországi kultúra, oktatás és tudo-

mány eredményeinek megismertetése, népszerûsítése és hiteles közvetítése a fogadó országban a kulturális diplo-
mácia eszközeivel

– együttmûködés a magyarországi és a fogadó ország állami szerveivel, minisztériumaival, a fogadó országban mû-
ködõ missziókkal, hivatalos képviseletekkel, valamint a fogadó országban mûködõ kulturális intézetekkel

– kezdeményezõ szerepvállalás, kapcsolatépítés, a kulturális, oktatási és tudományos intézmények közötti kapcsola-
tok fejlesztése, az intézet profiljának alakítása

– a tudományos tevékenység keretében az egyetemek közötti együttmûködés elõsegítése és folytatása
– kulturális diplomáciai és közszolgálati diplomáciai feladatok ellátása
– az intézet képviselete a küldõ és a fogadó ország hatóságainál, intézményeinél
– korszerû és hatékony médiakapcsolatok kialakítása, folyamatos kapcsolattartás a fogadó ország tömegtájékoztatási

intézményeivel, a médiumokban lehetõség szerint minél gyakoribb megjelenés biztosítása
– a nagy jelentõségû kulturális-mûvészeti-tudományos eseményekhez társuló egyedi kommunikációs politika kiala-

kítása, a bulgáriai kulturális piac jellegzetességeit figyelembe véve
– a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való felelõsségteljes gazdálkodás
– az intézet éves munkatervének elkészítése és végrehajtása, éves beszámoló készítése
– az intézet korszerû és naprakész internetes megjelenítése

A pályázóval szembeni követelmények:
– a magyar kultúra és oktatás magas fokú ismerete
– a fogadó ország kultúrájának, civilizációjának, tudományos életének, oktatási területének és nyelvének magas szin-

tû ismerete
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által elõírt alkalmazási feltételek (magyar állampol-

gárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség), és a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja
szerinti képesítési elõírásoknak megfelelõ felsõfokú iskolai végzettség

– jó kommunikációs készség, empátia, diplomáciai készség
– számítógépes felhasználói ismeretek
– gépjármû-vezetõi jogosítvány
– orvosi alkalmasság

A pályázatnál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat, szervezõi tapasztalat, az intézet gazdasági ügyeinek menedzselésére való alkalmasság
– a közigazgatásban megszerzett tapasztalat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az igazgatói tevékenységet, az intézet irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet (max. 10–15 oldal terjede-

lemben), amely tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekrõl
szóló 10/2007. (II. 28.) OKM, a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre, és amely
figyelembe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási kapcsolataink jellegzetességeit

– a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás meg-
jelölésével)

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes önéletrajzot
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
– amennyiben rendelkezésre áll, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, esetleg tudományos publikációs

jegyzéket
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül, amelynek betöltéséhez szükséges „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenõrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A kinevezendõ igazgató egészségügyi al-
kalmassági vizsgálatának elvégeztetésérõl a Balassi Intézet gondoskodik. Az igazgató Ktv. szerinti osztályvezetõi meg-
bízást kap, melynek megtartása érdekében – a kinevezéstõl számított egy éven belül – közigazgatási alap- és szakvizsgát
kell tennie.
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Az igazgató megbízása határozott idõre, a kirendelés idõtartamára szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb
juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a köztisztviselõk tar-
tós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlöny megjelenésétõl számított 30. nap.
A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért bírálóbizottság véleményezi. A pályázatot elnyert igazgató
személyérõl az oktatási és kulturális miniszter a benyújtási határidõ lejártától számított 30 napon belül hoz döntést. A pá-
lyázat eredményérõl az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az érte-
sítéssel egyidejûleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.

A pályázat benyújtható a Balassi Intézetben (1016 Budapest, Somlói út 51.) vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest,
Pf. 385.)
Az intézet tevékenységére, illetõleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetõk a http://www.bbi.hu
honlapról, valamint a Balassi Intézet Fõigazgatói Titkárságán (tel. 666-79-62).

Budapest, 2008. április 30.

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