
A KÖzszoLGÁLÄTI TsstÜLeľ

u cvn ENDJ E

lousŻoLGÁLAT| x0zltĺpĺrvÁľY

2$11 JÚL 1 3.

- i ?'T'l ľ*:I..l'.'::k

Ä közszolgálati testiilet (a továbbiakban: I(ózszoĘálati Testiilet) saját műkodćsének ľendiét
a méđiaszoĘáltatásokĺól és tömegkommunik{cióról szolő 201'a. ćvi CI-YXXV. törvény (a

továbbiakban: IvÍľtv.) figyelembevételével az alábbiak sze'int szabá|yozza;

I. Áttalános szabályok

1' Á i{ozszolgálau TestĹiLlet saiát maga źl1apiĄa meg ügyrenđjét.

2. Á l{ozszolgálati Testr'ilet agjait e ľninőségiikben a l(cjzszoĘálati Közalapitvány
Kuratóľiuma, illeťv'e a közszolgálaľi média szoĘáltatók ĺ'ezet6i nem utasíthatják.

kötelesek eliární'

II. A KözszoĘálati Testiilęt szefvezete

1. Ä l(ozszolgálati Testiilet ľizenrrégy tagból áll, elnökét tagjai kclzril maga vĺĺIaszýa.

2. Á l{tlzszolgálati "ľestiilet saiát tag|ai részvételével egyedi feladatok ellátására egyszeľű
szavazattcibbséggel eseti bizottságot hozhat létre.

3' Közszolgáiati Tesnilet ügykczelését és iigyviteli fcladatait a KözszoĘálati
Kozalapítvány iĺodáia (a továbbiakban: Iľoda) látia el.

4' Ä Kozszolýlati Testület tzg1ait tiszteletdii illeti meg, toválrbá utazási kóltsćgtéľítésľe
taľthatnak igényt.

III. A KłizszoĘálati Testület feladat- és iogköre

2.

3.

Ä t(özszolgálati Testiilet a táĺsadalmi feliigyeletet biztosĺtja a közszolgálati
méđiaszolgáltatók fclctt'

Ä Í{ózszoĘálau Testtilet folyamaĺosan figyelemmei kíséľi a kozszolgálatiság
ćľvényestilését, valamint ellenórzést gyakoĺol a kozszolgálati médiaszoĘáltatók ťelett

a z Ivĺ ttr'*ben foglaltak r'égĺeha j tása vonat&ozá sában'

Á kozszolgálati médiaszolgáltatók vezéngazgatói évente egyszeľ utólag, a táľgyévet
kovető év februáĺ 28' napiáig beszámolót készítenek arľól, hogy megítćlésük szeľinĺ
az általuk l'eŻetett médiaszolgáltató eleget tett-e e torvényben megfogalmazait, 

^kôzszolgálati méđi'rszolgáltatás céljaiľa ćs alapvető elveře yonatkozó
követelményekĺek. A Kozszĺrlgálati Testijłct beszámolót megritatja és annalĺ
elfogadásáľól egyszeľű tobbséggel dönt.

Ámennyiben a l(ozszoĘálati "ľestrilet a vezéĄazgatói beszánolót - a vezéngazgatí
személyes meghallgatását kör.'et6eĺ _ nem fogadia el, abban az eseĺben mérlegelheti a
vezérĘazgatő munlĺaviszonyának megszüntetéséről szóIó javaslat előteľjesztését a
I(özszolgálađ Kozalapítvány l(uratóľiuma (a továbbiakban: I(uľatóľium) részéľe'
amely javaslat elÍogadásához a \(özsz<>lgőiati 'ľęstĹilet tagjainak kétharmados
tobbsége sziikséges.
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5. .ł\ Kuľatóĺium nyolc napon belül kotelcs a napiľendiéĺe tűzni ćs megvitatni a

vezéngazgató munkaviszonyának megszüntetésére iľányuló iavaslatot' Á Kuĺatóľium
tiléséĺe az énĺtett vezéngazgatőt és a KözszoĘálati Testület elĺokót meg keĽ hívni.
Amennyiben a Kuĺatórium a javaslat ellenéľe nem sziinteĺi meg a vezéńgazgató
munkaviszonyát, abban az esetben a l{ozszolg.ílati Testtilet koteles a vezéngazgató
újbóli meghallgaĺĺsát lrárom hónapon beliil napiľend|ére tűzni.

6. Ä l(özszolgálati Testület felügyeli al{ózszo|gállati l{ódex szabályainak érvényesülését.

7. Á l{özszolgálati f'estĹi]et a l{uĺatóĺium egyetéľtése męllett jogosult a Közszolgálati
Kódcxet módosítani.

rv. Áz elnłlk negvŁlasztźlsáľa vonatkozô eĘfuás

1. ĺ\ Kozszolgálarj'ľestiiłet elntikót (a továbbiakban: E'lnok) a tagok íľásbeli titkos
szavazással v álaszt1ák.

2. Áz Elnök megválasztásáľa iĺányuló eliáľás során az a agvä|asz"tható, akinek ielölését
ąz összes tag tobb mint egyhaľmada támogatia, és a ielolést elfogadia.

3. Áz Elnököt legkésőbb az ąIakulő tilóstól, illetve a koľábbi E'lnők iogĺ'iszonyának
megszűnósétől számított (l0 napon beliil kell megválasztani'

4. Ä választási el'1fuás scltńn cg7 tag egy jelőltľe adhatia le érvényese n a szavazatát.

5. Á vőiasztĺsi eljáľás idejéľe a lšozszoĘóůaĺ Testrilet háľom tagáből 
^[óSzavazatszám}álő Bizottság alakul' Ä Szĺvazatszám)áIő Bizottság az el1äńs végén a

szavazatokat összesíđ és az etedményt megállapíĘa.

6. Ä választási eliáľás eľedményeképpen az a ielölt minősül Elnöknek, aki az osszes tag
tclbb mint felének sza\,^z^t^t k^pt^.

v. A KtĺzszoĘálati Testiilet iiléseinek rendie

Älakuló ülésl

Áz úlonnan delegált l{ózszoĘálati Testületet a Kuĺatóĺium Ł'lnoke hĘa össze' '\
Testtilet alakuló ülését a l{uľatóľium E'lnoke nyitia meg, majd felkéri a legidósebb
tagot a kotelnoki feladatok el]áasáta. Äz elnoki feladatokat az Elnok megválasztrĺsig a

koľelnok láqa e}.

Az ülések időpontia:

Ä Kozszolgálati ľesľiiłet iilósét szükség szęfint' de legalább háľom havoĺta cgyszeľ
ĺissze kęll hívni.

Äz rilések helyszínc:

r\ Kozszolg'álati 'Iestiilet iilése a Rözszo|gíůati Közalapĺľvány székhelyete, illeťve
kivételesen attól eltéĺő hclyszínre is ósszehívható.

;\z rilések összehívása:

r\z úlésekĺe a Kĺrzszolgálati Testület valamcnnyi tagtrát, valamint a Kuĺatórium
elnökét meg kell hívni'
Äz ülóst az Elnök _ nkadályozta&ísa esetén az áItĺ.la írásban meghatalmazott báfmely
tesľiileti tag - a napľendi pontok kozlésével íĺásban, aiánloťt postai ktildemény'
elektľonikus levél vagy személyes kézbesítés útján hívia összc, ťtgy, hogy a meghívót
az éľintett az ülést ľlegelőzően legalább öt munkanappł1kézlłez vehesse.

,)
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Ä jelen ůgyrendben meghatáĺozottaktól eltéľó módon osszehívott ülésen érvényescn
batzľazat\łzárőlag akkor hozhatő,Lla azon valamennyi tcstületi tag ielen vaa, és az

ülés megtaľtásával valamennýen egyetéĺtcnek. Ellenkező esetben az üIés összehír'ását

szabályszerrien meg kell ismételĺi.

Á l{ozszolgálati Testiilet iilését össze kell hívni akkoĺ is, amenĺyiben az E,lĺök vagy

legalább háĺom tagia - a javasolt napiĺendi pontok megielolésével - ezt íľásban
kezdeményezi'

Äz tilés ľésztvevői:

A Kozszolgálati Testĺilet valamenný tagia iogosult az iilésen Íészt venni, a napiĺendi
pontokhoz hozzászôln1 észĺevételt és javaslatot tenni, valamint szavazĺi.

Ä Közszolýlati ]'esľĹilet ülésón a Kuratóľium elnöke tanácskozási joggal jogosult

ľészt vcnni.

.ł\ Kozszolgálati Tcstiilet ülései záĺtak, azokon a testületi tagokon és a Kuľttórium
elnökén és az Iľoda mun}atáĺsain kívül kizáńĘ a I{ózszolgálati Testület által

meghatáĺozoľt napiĺendi poÉtokhoz meghívott, szavazaú joggď nem rendelkező
szernélyek vehetnek részt'

Ä KözszoĘílati Tcsttilet Ĺilésén - szükség és előzetes Ęény esetén - jeltolmács r'ehető
igénybe.

Napiĺend:
Á napiĺcndi javaslatot az Elnök - akadá|yoztatása esetén az i.ilést az ĺ:inök
megbízásából összchívó tag - állítja össze.

A l(<lzszo}gá1ati TestĹilet valamennyi tagia, valamint a Kuratóĺium elĺöke logosult
báľmely kéľdés napiĺendľe tűzését itásbaĺ javasolni. Äz Elnok koteles a kérđést a

KazszoĘóůati Tesriilet következó ii]ésének napiľendjére tűzni, feltéve, hogy az ri'lćs

időpontiáig legalább hat munkanap hátĺa van.

Á napirendi iar'aslatľran nem szeÍeplő kéľdés az iiłés napirendjćre akkor vehetó íel,
amenn},j$gn az ii:lésen ľészt vęvő tagok több mint ťelc a iar'asolt napiľendi pont
felvételéhez bozzőiátu|'

Hatátozarképesség:

Ä szabályszeĺien osszehĺvott iilés határ<>zatképcs, ha azon a I{c:zsza\gálati Tcsľiilet
tagiainak tobb mint fe\e, azaz legaláblr nyolc tagia ielen van.

Határazarképtelen ülésen érvényesen hĺtátozatot hozni nefn lehet. Az ülćs
hatáĺozatképtelenségét mcg kell állapítaru, ha a Išőzszolgálati 'ľesnilet az rilés a
meglrívóban megjelolt kezdésr időpontot követő cgy őĺőn belül sem válik
l---!'-^*^-|-'^.-^^^: {.____-__:l-^_ ^ t^^!:_^-^.l-:-^_.':l:^ ^-.'''l:^ l..-:-A',Ať *^-^|:-^-^Íraĺ.'4I()zaLś.ęPęš'sc. Í1lIlštllryIuEIr 4ltataIUZat[ElrgĐ urg} 4Z urca L9LdL4-dL lljLó!.vĹULrr

váLik lzał.átozatképtelenné, úgy az iilésen további hatázozat nem hozható'

;\z ülések vezetése;

Äz ülćsekęt az Elnok vczeti.;\kadályoztatása vagy ľál.olmaĺadása esetén az ulést az
Elnok által meghatalmazott testiileti tag, míg mcghatalmazás hiánvában a koľelnok
v€zcti.

;\ I{ozszolgálati Testiilet ülését az Ělnök megválasztasáig a korelnök yezeti'

lvĺegválaszľását kovetően az Elnok az rilés vezetését a koĺelnöktől átveszi'

Szavazás:

Áz ülésen az Elnok köteles valamennyi szabáĘszerűen clőteľjesztett batárcz^t)
javaslatot szavazásra bocsátani.
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Ä KözszolgÁlati TesľĹiłet haľáľozatait a ielen ügyreĺd eltérő ľendelkezése hiányában
általában nyilt szavazással, egyszerű többségri támogató Llatárczatával bozza, kivéve
amennyiben indokolt esetben a KozszoĘáiaa Testĺiłet egyszetű tóbbségű
batarczaaval a titkos sz*vazást hatztozza el, Szavazategyenlóség esetén az Elnök
szłvzzatz dilĺt.
Báľmeiy kisebbségben maľadt t^g kéľheti a tobbségi dontéssel ellentétes
szavaząúĺak' ktilönvéleményéneĘ illewe egyetértése esetén a többségi indokolástól
eltéĺő véleményének jegyzőkőný ľogzítését,

10. Jegyzókonyv:
lrz iilésekĺó} hangfelvétel útiá" szó szerinti |egyzókönyv készĹil, amelynek
clkészíttetése az lroda iľodavezetóiének feladata. A KözszoĘálati Testiilet bizonyos
napiľendi pontok, vagy azok egy ľészének táľgyalása esetében fontos okból -
krilönösen minósített adatot" iizleti titkot, szeméýiségi jogot, személyes adatot érintő
iigyekben - dönthet a jegzőkönyv ezen napiĺenđi ponthoz ulilozó hozzaszőläsokat
taľtalmazó részének zártzĺ kezeléséről, amennyiben aKözszoĘälati l'estiilet bármely
tagjának kezdemćnyezósére a tesťiiłet ezt egyszerű többséggel hozott batfuozatával
elfogadja.

A jegyzőkönyvnek taľtalmaznia ke|| *z iilés helyét és az idejét, valamint az i.ilés
levęzető elnökének ćs az iiłésęn ielcnlévő tagoknak a nevét'

Ä jegyzókony'vet az Elnökon, illetve a levezető elnökön kíyril a l(ozszoĘlati T'esľtilet
íltal az tilés megkezdésekoľ tagiai közül választott két jegyzókonyv-hitclesít'ó hiľelesíti
az atákásäva|.

Á jegyzőkönyvet az ülést kovetően a Kijzszolgálati Kozalapíwány jegyzókönyvi
nyilvántaľtásában kell elhelyezni" valamint a KőzszoĘálati Közalapitváĺty hivatalos
honlapián közzétenni.

YI. Záró rendelkezések

Jelen iigyrend a KozszoĘálati Testiilet általi elfogadással lép haĄba és visszavonásig
érvén1'ę5.

Budapest, 2a1'1. jűnius 22.
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