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Ä közszolgálati tesĺilet (a továbbiakban: I{özszolgálati Tesĺilet) saját műkodésének ĺendjét
a médlaszolgáltatásokĺól és tömegkommunikáciőń| szőIő 201'0' évl CLxx)ry. töĺvény (a
továbbiakban: Mttv.) figyelembevételével az a|ábbiak szetint szabáIy ozza:

I. Általános szabźůyok

1 ' A I(özszolgálati Tesnil et saját magz ál7apítja meg ügyĺendjét.
2. Ä l(özszolgálati Tesniłet tag;)ait e minőségükben a Išözszolgálaĺ I(özalapiwány

I(uĺatóĺiuma, illeťve aközszolgálai médlaszolgáItatő vezéĄazgatója nem utasithat1a.
3. AIšózszo|gálati Testrilet tag)ai - a jelen Ĺigyĺendben foglalt kivételekkel - személyesen

kötelesek eLjáni.

II. AKözszolgźůatiTestület szefvezete

1'. AIšözszolgálati Testiilet ĺzennégy tagból áll, elnökét tagjaiközül maga vá|asztja'
2. Á l(özszolgálati Testrilet sajät tagjai részvételével egyeď feladatok el]átásáta egyszedi'

sz av az attóbb s é ggel e s e ti biz o tts ágo t ho zhat lé tĺe.
3' I{özszoIgőiaĺ Testtilet ügykezelését és úgyviteli feLadatzit a Išözszo|gálai

Išoza|apiwány todája (a továbbiakban: Iĺoda) Iátja el.

4. Ä I(özszolgálati Testület tagait ĺszteletdíj illeti meg, továbbá utazási költségtéĺítéste
tatthatnak igényt.

III. A Közszolgálati Testület feladat- és iogköte

Ä l{ozszolgá|aĺ Testtilet a társada]mi felügyeletet biztosít1a a kozszolgá|aa
médlas z o|gáItató fele tt.

Ä lśózszolýIaĺd Testtilet folyamatosan figyelemmel kíséĺi a közszolgáIauság
éĺvényesülését, valamint ellenőľzést gyakoĺol a közszolgálaĺ médias zolýirtatő felett
az Mtw-b en fo glaltak v égtehajtás a v onatkoz ás áb an.

Á közszolgáIaĺ médlaszo|gáItatő vezétigazgatőja évente egyszef utólag, a tfugyévet
követő év februfu 28. napjáig beszámolót készit atől, hogy megítélése szerjnt a
közszoĘáIaĺ médlaszolgáItatő eleget tett-e e törvényben megfogalmazott, a
kozszolgáIaĺ médiaszolgá|tatás céljata és a|apvető elveiĺe voÍ:cLtkoző
követelményeknek. A I{özszolgáIaĺ Testület a beszámolót megvitatja és annak
eLfogadá'sátőI egy szeúi többséggel dönt.

Amennyiben a I{őzszolgőĺIa ť. Testrilet a vezéĄazgatói beszámolót - a vezéngazgatő
személyes meghallgatásátkovetően - nem fogadja ei' abban az esetben méĺlegelheti a
vezéńgazgató munkaviszonyának megszüntetéséről sző|ő javaslat e|őteĄesztését a
I{özszolgáIaĺ l{ózalapíwány l(utatóĺiuma (a tovőłbbiakban: I(uĺatóľium) tészéte,
amely javas|at elfogadásához a l{özszolgáIaĺ Testrilet tagalnak kéthaĺmados
tobbsége szükséges.

1,

2

-)

4

ilrililllililllil|lll ililililil1|il
KSZKA-OO00006433



2

5. A l(uĺatóĺium nyolc napon belül köteles a napiĺendjéĺe tűznl és megvitatni a

vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetés&e tánywlő javaslatot. Ä I(uĺatóĺium
i.iléséĺe a vezérigazgatőt és a IgőzszoLgálati Testiilet elnokét meg kell hívni.
Amennyiben a l(utatótium a javaslat ellenéľe nem szünteti meg a vezéťĺgazgatő
munkaviszonyát, abban az esetben a lšőzszolgálati TestüIet köteles a vezéĺigazgatő
úi b óü meghal7gatäs át három h ónap on b elüI napiĺend j éĺe tőzĺl'

6. Ä I(ozszolgálati Testtilet felügyeli aIśozszolgálati I{ódex szabályalĺak érwényesülését.

7 ' A l(özszolgálati Testület a I(uĺatóĺium egyetéĺtése mellett jogosult a I{ozszoLgálaĺ
I(ódexet módosítani.

8. Á l(özszolgálati Testület tagjai közül _ ide nem érĺĺe aIšözszoLgálati Testiilet elnökét

- tagot delegál alšözszolgá|aa étték-testtiletbe. A megbízatás hátom évte szőI, amely
ídőlejártát kovetően a delegált tag újľadelegá|hatő.

9. A l(özszolgá|aĺ étték-testriletbe delegált tag megbízatása megszűnik:

a) a megbízatási íđő Iejáttával,

b) lemondássai,

c) amennyib en az őt d'elegáIő testületben megszűnik a tagsága,

d) visszahívással,

e) a tagbaIáIávaL

10. Ä l(özszolgáIatl érték_testiiłet tag1ának megbizatása a Iśözszo|gálati Testtilet áItall
visszahívással szűnik meg, ha

a) több mint 3 hónapon átnem tesz eleget megbizatásából eĺedő fe|ađatajnak,

b) a vele szemben lefolytatott büntetőeljáĺás eĺedményeként bűnösségét a bíĺőság -
szabadsá'gvesztés vagy tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás büntetést
taftalmaző _ jogeĺős ítélete állapította meg,

c) egyéb módon veszéIyezteĺ a lśozszolgáIaĺ éĺték-testület működését, céIjáĺak
elétését.

1'1. Ä Másodfokú Testtilet mint a IšozszolgáIai érték-testület döntéseivel szemben
benýtott jogoĺvoslati kételmeket elbtáIő másodfokú (ogorvoslati) fóĺumának tagja
a I{ozszolgálati Testtilet elnöke.

1'2. A Másodfokú Testtilet tagjáta a 9-1'0. pontokban foglalt ĺendelkezések megfelelően _
a 9. pont d) alpont kivételével _ a|kaknazanđőak' Ámennyiben a l{ozszoLgálai
Testi.ilet elĺrokének megbtzatása megszíinik, úgy helyéĺe a Igozszolgálati Testrilet új

e]noke lép be.

Iv. Az elnök megváiasztásátavonatkozó eliátás

1. A l(özszolgálati Testtilet elnökét (a továbbiakban: Elnök) a tagok íľásbeli titkos
s z av azás saI v á|as ztj ák.

2. Áz Elnok megváIasztásáta tány:Jő eIjátás sotán az a tag választhatő, akinek jelölését

az összes tag több mint egyhatmada tämogatja, és a jelolést elfogadja.

3. Áz Elnököt legkésőbb az alakulő üléstől, jlleťve a kotábbi Elnök jogviszonyának
megszűnésétőI számított ó0 napon belül kell megválasztani'

4' A váIasztási eLjfuás soĺán egy tag egy jelöltĺe adhaga le érvényes en a szavazatát'
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Á vá|asztási eljárás idejéĺe a Igözszolgáł|ai Testiilet hátom tagjábő| á1lő

Szavazatszánlá|ő Bízottság alakul ' A SzavazatszámLá|ő Bizottság az e|járőłs végén a
szavazatokat összesíti és az ercdményt megáIlapíť1a.

A váIasztási eljfuás eĺedményeképpen az a jelöIt minősül Elnöknek, al<l az osszes tag
több mint felének szavazatát kapta.

v. A Közszolgálati Testület üléseinek ĺendje

Álakuló tilés:

Az űjonnan delegált I{ozszo|gáIati Testiiletet a l(uĺatóĺium Elnöke híląa össze. A
TestĹilet alakuló ülését a l(uľatóĺium Elnöke nyitja meg, majd felkéľi a legidősebb
t^got 

^ 
koĺelĺröki feladatok eIlátására. Az elnöki feladatokat az E,lnök megváLasztásig a

koĺelnök láýa eI.

Äz ülések időpontja:

A I{ozszolgálati TestĹilet ülését szükség szeĺint, de legalább három havonta egyszeÍ
össze kellhívni.
Áz ülések helyszíne:

Ä l(özszolgálati Testtiłet ülése a I{özszoĘáIai l{özalapíwány székhelyéĺe, illetve
kivételesen attőI eItétő helyszínĺe is összehívható.

Az ülések összehívása:

Äz ülésekĺe a I{ozszo|gá|aĺ Testiilet valamennyi tagát, valamint a I{utatóĺium
elnökét meg kell hívni.

Áz iilést az Elnok - akadáIyoztatása esetén az áItala lĺásban meghatalmazott báÍmely
testĹileti tag - 

^ 
napiĺenđi pontok közlésével ttásban, ajánIott postai küldemény,

elekttonikus levél vagy személyes kézbesítés utján hívja össze, úgy, hogy a meghívót
az éintett az ilést megeLőzőeĺlega|ább öt munkanappalkézhez vehesse.

A jelen ügyĺendben meghatátozottaktól elt&ő módon összehívott ülésen éĺvényesen
hatátozat |<lzátőIag akkoĺ hozhatő, Ila azon valamennyi testiileti tag jelen van, és az
ülés megtaĺtásávalvalamennyien egyetéĺtenek' Ellenkező esetbeĺ az iJ.lés összehívását
szabáIy szerően meg kell ismételni.

A l(özszolgálati Testület ülését össze kell hívni akkot is, amennyiben az Elnok vagy
legalább hátom taga - a javasolt napiĺendi pontok megjelölésével - ezt trásban
kezdeményezi'

Äz ülés tésztvevői:

Á l(özszolgálati Testtilet valamennyi tagja jogosult az illésen ĺészt venni, a napiĺendi
pontokhoz hozzászőlni. észĺevételt és javaslatot tenni, valamint szavazli.

A l{özszolgálati Testület ülésén a l{uĺatóĺium elĺroke tanácskozási joggal jogosult
ĺészt venni.

Ä I(özszoIgálati Tesĺiłet ülései záfiak, azokon a tesnileti tagokon és a I(uĺatóĺium
elnökén és az Iroda mankatáĺsain kívül lĺzátőIag a l{ozszolgálati TestüIet által
meghatározott napiĺendi pontokhoz meghívott, szavazai joggal nem ĺendelkező
személyek vehetnek ĺészt'

Á I(ozszolgálati Testtilet iilésén - szükség és előzetes igény esetén - jeltolmács vehető
igénybe.

Napiĺend:
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Á napiĺendi javaslatot az Elnök - akadáIyoztatása esetén az iilést az Elnök
megbízásából összehívő tag _ áIltja össze.

Ä I(özszolgálati Tesnilet valamennyi taga, valamint a l(uľatóľium elnöke jogosult
báľmely kéľdés napiĺendľe tőzését ításban javasolni. Äz Elnök koteles a kéĺdést a
I{özszolgáIati TestĹilet következő ülésének naplĺenđjéte t(izli, feltéve, hogy az iiłés
időpontjáig legalább hat munkanap hátta vaĺ.
Ä napiĺendi javasLatban nem sueteplő kéĺdés az ülés napiĺendjéĺe akkoĺ vehető fel,
amennyiben az ulésen tészt vevő tagok tobb mint fele a javasolt napitendi pont
f elvételéhezhozzájátuL

7. Hatátozatképesség:

A szabályszeĺűen összehívott ülés hatátozatképes,ha azon a I(özszolgálati Testtilet
érvényesen delegált tagatnak több mint fele jelen van.

Hatáľozatképtelen ülésen éĺvényesen hatátozatot hoznl' nem lehet. Az ülés
hatátozatképtelenségét meg kell állapítarĺ, ha a Iśözszolgálai Testtilet az iJlés a
meghívóban megjelölt kezdési időpontot követő egy őńĺ belül Sem válik
hatätozarképessé. Ämennyiben a határozatképes i|és az ulés lezfuását megelőzőeĺ
v állk határozarképtelenné, úgy az ülés en további hatáto zat nem hozhatő.

8. Áz ülések vezetése:

Äz üléseket az Elnök vezetj. Akadályoztatása vagy távoknztadása esetén az iJlést az
Elnök áLtaI meghata|mazott testĺileti tag, míg meghatalmazás hiányában a koĺelnök
vezeti.

A l{özszolgálati Testület ülését 
^z 

Elnök megválasztásáig a kotelnök vezets'.

Megválasztását kovetően az EInök az iJlés vezetését a kotelnöktőI áweszí.

9' Szavazás:

Äz ülésen az E,lnők koteles valamennyi szabáIyszetíien előteĄesztett hatátozaĺ
jav aslatot s z av az ásta b o c s átani.

Á I(özszolgálati Testiilet hatátozatait a ielen ügyĺend e|tétő tendelkezése hiányában
á|taIában nyíIt szavazással, egyszeú többségű támogatő hatátozatávaI hozza, kivéve
amennyiben indokolt esetben a I{ozszolgá|ai Testulet egyszetű többségű
hatátozatával a titkos szavazást határozza el. Szavazategyenlőség esetén az E'lnök
szavazata đont.

Báĺmely kisebbségben matadt tag kéĺheti a többségi döntéssel ellentétes
szavazatának, különvéleményének, illeťve egyetéĺtése esetén a többségi indokolástól
eltéń véleményének j egyzőkönyvi ĺögzítését.

10. Jegyzőkönyv:
Az ülésekĺől hangfelvétel utján sző szeĺintĺ jegyzőkönyv készül, amelynek
elkészíttetése az ltoda ltodavezetőjének feladata. A IšözszoIgá|ati TesťLilet bizonyos
napiĺendi pontok, vagy azok egy ńszének tátgyalása esetében fontos okból _
különösen minősített adatot, üzleti titkot, szeméĘségi jogot, személyes adatot éĺintő
ügyekben _ dönthet a 1egyzőkonyv ezen naptendi ponthoz tattozó hozzászőläsokat
tartaknazó ľészének záÍtan kezeléséĺől, amennyiben a Iśözszo|gá|aĺ Testtilet báĺmely
tagáĺak kezdeményezéséte a testüIet ezt egyszetű többséggel hozott hatátozatáva|
elfogadja.

A jegyzőkőnywnek tatta|maznia kell az ü\és helyét és az idejét, valamint az ijIés
Ievezető eLrökének és az i.iłésen jelenlévő tagoknak a ĺevét.
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A jegyzőkonyvet az Elnökon, illeťve alevezető elnökön kíviil a l{őzszolgálati Testrilet
áital az ülés megkezdésekoľ tagaiköziIváIasztottkét jegyzőkonyv-hitelesítő hitelesíti
az aIáiĺásával.

A jegyzőkönyvet az ulést kovetően a I{özszolgáLaĺ I{oza|apíwány jegyzőkönyvi
nyivántattásában kell elhelyezĺi, valamiĺt a lgözszolgállaĺ Iśözzlapíwőlny hivatalos
hoĺIapjánközzétennĺ.

VI. Zátő tendelkezések

Jelen ügyĺend a I(özszo|gźĺIaĺ TestĹilet áItall e|fogadással |ép hatályba és visszavonásig
érvényes.
Á l(özszolgálati Testiĺlet jelen ügytendet a 9 /201'1. (ĺI' 22') száműhatátozatával Íogadta e1',

majd a xX / 201, 6. (II I. 9.) számu hatát ozatával módo sította.

Budapest, 201'6. mátcius 9
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