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1. Bevezető
2003-ban

fogalmaztuk

meg

először

a

szerkesztőség

médiamunkájára

vonatkozó

szabályainkat, mivel a 2002-es választások miatt egyre növekvő számban, „olvasói
levelekbe” burkolt üzenetekkel bombázták egymást a politikai szervezetek és csoportok. Míg
e levelekben folyamatosan a másik oldalt támadták, ehhez pajzsnak a Bogárd és Vidéke
hetilapot próbálták felhasználni. Először az MSZP alkalmazta ezt az új taktikát a választások
idején, majd a Fidesz is rákapott erre az „ingyen” reklámlehetőségre. A „békeidő” ellenére
egyre inkább elvadult a helyzet. Állandósult, sőt, egyre fokozódott a kampányharc. Ha ezt
hagytuk volna, és hagynánk, a pártok lassan szinte teljesen kisajátítanák az olvasók, nézők,
magánemberek számára fenntartott — nyomtatott és elektronikus — nyílt teret, elterelve
ezzel a figyelmet a nagyközönséget igazán érdeklő és érintő ügyekről.
A Bogárd és Vidéke szerkesztősége, azon belül is a Bogárd és Vidéke hetilap, a Bogárdi TV
és azok internetes felületei független közéleti média kíván maradni, és nem engedjük meg,
hogy a „politikaüzlet” rátenyereljen a helyi civil társadalom jól működő önvédelmi
fegyverére, a nyilvánosságra. Nem akarunk a pártok közti értelmetlen harcokban sem
csatamező, sem áldozat lenni. A mi feladatunk Sárbogárd és térsége olvasóinak és nézőinek
hiteles, független tájékoztatása, a polgárok közügyekkel kapcsolatos véleményének közlése,
nem pedig az, hogy a pártok szócsövei legyünk.
Ennek érdekében a nyilvánosság fórumainak használatára egyértelmű, világos szabályokat
vezetünk be. E szabályokkal — melyek alapja a magyar alkotmány, valamint a médiára
vonatkozó két törvény — elhatároljuk magunkat a helyi hatalom, gazdasági élet és a politika
minden oldalától. Ennek értelmében a jövőben ingyen csak a közügynek számító, közérdekű
anyagokat közöljük, amik nem tartalmaznak semmiféle politikai vagy gazdasági érdek
érvényesítésére történő utalást. A politikai és üzleti tartalmú állásfoglalásokat, véleményeket,
közleményeket, felhívásokat kizárólag fizetett közleményként, vagy hirdetésként adjuk közre.
Politikai, gazdasági utaláson értjük a pártok, politikai szervezetek, gazdasági csoportok stb.
önreklámját, egymásnak üzengetést, a másik lejáratását, sértegetését stb. Fizetett
közleménynek számít az a politikai tartalmú anyag is, amit nem a párt, politikai mozgalom,
hanem annak burkolt társadalmi szervezete, gazdasági csoportja illetve képviselője, tagja,
tisztségviselője, szakértője, szaktanácsadója, aktivistája ír alá, vagy közöl.
A Bogárd és Vidéke szerkesztőségének részletes szabályzatát a szerkesztőségben, valamint
internetes honlapjainkon közszemlére bocsátjuk.
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2. Általános rendelkezések
1) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó (lakcím/székhely: 7000 Sárbogárd, Tinódi út 41.;
telephely: 7000 Hősök tere 12.; adószám: 46285838-2-27) újságírói és lapkiadási
tevékenységét az 1986. évi sajtótörvény valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény és a jelen szabályzat alapján a politikai pártoktól, mozgalmaktól,
gazdasági és üzleti érdekektől és érdekcsoportoktól függetlenül végzi, közszolgálati
célokkal.
2) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó a törvényes és szakmai feltételek érvényre
juttatásáról a jelen szabályzatban rendelkezik.
3) E szabályzat kötelező érvényű valamennyi személyre, aki Hargitai Lajos egyéni
vállalkozóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

3. A Bogárd és Vidéke szerkesztőségének alapvető feladatai
1) A nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi, vallási és más kisebbségek méltóságának és
alapvető érdekeinek tiszteletben tartása.
2) Rendszeres, átfogó, elfogulatlan, hiteles és pontos tájékoztatás a közérdeklődésre
számot tartó hazai, külföldi eseményekről, mindenekelőtt a média terjesztési körzetében
élők életét jelentősen befolyásoló eseményekről, összefüggésekről, vitatott kérdésekről, az
eseményekről alkotott jellemző véleményekről, az eltérő véleményeket is beleértve. E
feladatok ellátása során a Szerkesztőség gondoskodik a közérdekű közlemények
nyilvánosságra hozásáról.
3) Biztosítja a tartalom és a nézetek sokszínűségét, a kisebbségi álláspontok
megjelenítését, gondoskodik a tartalom változatosságáról, az olvasók és nézők széles köre,
illetve minél több csoportja érdeklődésének színvonalas kielégítéséről.
4) Köteles tiszteletben tartani az Európai Emberi Jogi Egyezményben, a Gyermekek
Jogairól Szóló Egyezményben, a Magyar Alkotmányban és más jogszabályokban foglalt,
minden embert megillető szabadságjogokat.
5) Nem részesíthet sem nyílt, sem burkolt hátrányos megkülönböztetésben embereket
vagy csoportokat fajuk, színük, nemük, nyelvük, vallásuk, politikai vagy más véleményük,
nemzeti vagy társadalmi származásuk, vagyoni vagy születési helyzetük alapján.
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6) Tevékenysége

nem

lehet

alkalmas

mások

elleni

gyűlöletkeltésre,

mások

kirekesztésére. Nem lehet megsérteni a lelkiismereti szabadságot, a becsületet, az emberi
méltóságot és jogokat.
7) Az alkotmányos keretek között biztosítja a véleménynyilvánítás, a szólás, a sajtó
illetve média és a tájékozódás szabadságát.

4. Tartalom
A Szerkesztőség tevékenysége során gondoskodik:
1) A helyi politikai, társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásáról, a helyi, a
nemzeti és az egyetemes kulturális örökség értékeinek megismertetéséről, ápolásáról, a
kulturális sokszínűség érvényesüléséről, a nemzeti, etnikai, nyelvi, vallási, társadalmi és
más kisebbségek, népek és kultúrák iránti megbecsülés erősítéséről.
2) A kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit
gazdagító témák bemutatásáról.
3) Az életkoruk, testi, szellemi, és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik
következtében súlyosan hátrányos helyzetű csoportok számára fontos információk
elérhetővé tételéről.
4) A helyi közösséget érintő állampolgári vélemények és kezdeményezések széles körű
megismertetéséről, valamint a demokratikus civil társadalmi értékek gyakorlati szinten
történő megjelenítéséről.
5) A tudományos ismeretek terjesztéséről és a tudomány újabb eredményeinek
megismertetéséről.
6) Az iskolai oktatást támogató, azt kiegészítő, az általános műveltség fejlesztését
elősegítő témákról.
7) A természeti és az épített környezet értékeinek bemutatásáról, az emberi környezetet
károsító tényezők megismertetéséről. A környezeti értékek megóvását szolgáló
kezdeményezések népszerűsítéséről.
8) A közösségeknek és egyéneknek szóló sokoldalú szolgáltatásokról, a mindennapi
életvezetést, az egészség megőrzését, a személyes biztonságot, a közlekedés biztonságát
szolgáló ismeretek terjesztéséről.
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9) Az egészséges életmód, a sportolás, testedzés népszerűsítéséről, a jelentős és
kiemelkedő helyi sportesemények közvetítéséről és bemutatásáról.
10)Az igényes szórakoztatásról, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését szolgáló
értékközvetítő témákról.

5. A tájékoztatás általános szabályai
5.1 A sokoldalúság, tárgyilagosság és kiegyensúlyozottság elvei, a pártatlan
tájékoztatás szabályai

1) A tartalom és nézetek tárgyszerű és sokoldalú bemutatásával az újságíró segíti az
olvasók és nézők véleményalkotását.
2) Az újságíró köteles gondoskodni arról, hogy a közérdeklődésre számot tartó
kérdésekről, témákról kialakult minden jelentős véleményt, álláspontot megismertessen.
3) Az eltérő nézeteket, véleményeket — ha lehetséges — ugyanazon lapszámban,
műsorban, internetes felületen kell bemutatni.
4) Ha valamely álláspont képviselője nem kíván szerepelni, az nem lehet akadálya a
cikk, műsor, internetes anyag közzétételének. Az indokot azonban az olvasókkal, nézőkkel
közölni kell.
5) Ha bármilyen más okból nem kerülhet sor valamely fontos vélemény
megismertetésére, arra a következő lapszámban, műsorban, internetes anyagban
lehetőséget kell teremteni.
6) A hírekben és az időszerű politikai tudósításokban az adott eseményekhez
kapcsolódó valamennyi lényeges fejleményt és állásfoglalást ismertetni kell. Terjedelmi
korlátok vagy egyéb akadályozó tényezők miatt ettől a szabálytól az egyes témáknál el
lehet térni.
7) A lapban, tévében, interneten szereplők az alkotmányosság keretei között szabadon
kifejthetik véleményüket, világnézeti meggyőződésüket. Világnézeti meggyőződés csak
egyéni véleményként adható közre.
8) A lapban, tévében, interneten kifejtett vélemények és álláspontok nem sérthetik a
hatályos jogszabályokat, a médiára vonatkozó szabályokat, a személyiséghez fűződő
jogokat és a közízlés elfogadott szabályait. A lapban, tévében, interneten szereplők vagy a
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véleményt nyilvánító olvasók, nézők nyilvánvalóan törvénysértő vagy a tények
szempontjából téves nézeteivel szemben az újságíró köteles fellépni.
9) Minden problémát és vitatott kérdést elfogulatlanul kell feltárni. Az újságíró nem
azonosulhat egyetlen nézettel vagy véleménnyel sem. Tilos a más nézeteket figyelmen
kívül hagyó vagy bármilyen más módon minősítő újságírói magatartás.
5.2 A hírszerkesztés szabályai

1) A hírszolgáltatás legfontosabb célja, hogy friss és közérdekű, elsősorban helyi
információkat juttasson el az olvasókhoz, nézőkhöz.
2) A hírszolgáltatásnak hitelesnek, tényszerűnek és közérthetőnek kell lennie.
3) A hírsorrend összeállításánál az események helyi hírértékét és az olvasók, nézők
érdeklődését kell figyelembe venni.
4) A hírelemző és az időszerű politikai tudósításokban — figyelembe véve a terjedelmi
lehetőségeket — az adott eseményhez kapcsolódó valamennyi lényeges fejleményt és
állásfoglalást ismertetni kell.
5) Híreket és közérdekű információkat elhallgatni vagy visszatartani tilos. Az újságíró
azonban köteles mérlegelni, hogy egyes információk közreadása nem veszélyezteti-e a
Magyar

Köztársaság

nemzetbiztonsági

érdekeit,

az

állampolgárok

élet-

és

vagyonbiztonságát, nem sért-e államtitkot.
6) A hírekben és az időszerű politikai tudósításokban elhangzó értesüléseket gondosan
ellenőrizni kell.
7) Bizonytalan értesülések hírként nem adhatók közzé, hanem — ellenőrzésük,
jelentőségük és megbízhatóságukra való utalás mellett — csak mint a kommentár
fontosnak ítélt elemei szerepelhetnek.
8) A rendszeresen igénybe vett források kivételével a hírek forrását meg kell nevezni. A
hírforrás megjelölése nem szolgálhat reklámcélokat.
9) A hírnek és véleménynek jól elkülöníthetően kell megjelennie. Hírszolgáltató és
időszerű politikai tudósításokban a hírekhez véleményt, hírmagyarázatot, jegyzetet e
minőségük megjelölésével, szerzőjük megnevezésével, a hírektől megkülönböztetve lehet
közzétenni.
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5.3 A közérdekű közlemények közreadásának szabályai

1) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó ingyenesen teszi közzé a közügynek számító,
közérdekű anyagokat, melyek nem tartalmaznak semmiféle politikai vagy gazdasági érdek
érvényesítésére történő utalást.
2) Ugyancsak ingyen teszi közzé azokat a nem profitorientált közleményeket, melyek
közérdeklődésre adhatnak számot, így az egyházak, oktatási intézmények, civil
szervezetek, informális közösségek, szerveződések, önkormányzatok, közszolgáltatók
felhívásait, tájékoztatóit, egyéb közleményeit, írásait. Indokolt esetben természetes
személyek közérdekű közleményeit. Az érdeklődésre számot tartó, hírértékű eseményekről
pedig utólag is hírt ad.
3) A közérdekű közlemény és jótékonysági felhívás forrását egyértelműen meg kell
nevezni.
4) A közlemények forrását mindig ellenőrizni kell.
5.4 A pártoktól, politikai mozgalmaktól, gazdasági és üzleti érdekektől,
érdekcsoportoktól való függetlenség szabályai

1) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó médiatevékenységét a politikai pártoktól,
mozgalmaktól, gazdasági és üzleti érdekektől és érdekcsoportoktól függetlenül folytatja, a
Magyar Köztársaság alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás, információhoz jutás és
a sajtó illetve média szabadságaira vonatkozó garanciák alapján.
2) A lapban, tévében, interneten a pártok, politikai mozgalmak társadalmi
szervezeteinek,

illetve

gazdasági,

üzleti

érdekek,

érdekcsoportok

képviselőinek

szerepeltetése, álláspontjaik ismertetése az állampolgárok sokoldalú, tárgyilagos,
kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatására vonatkozó kötelezettség része. Az eltérő
álláspontokat úgy kell megjeleníteni, hogy az olvasóknak, nézőknek lehetőségük legyen a
különböző vélemények összehasonlítására.
3) A lapban, tévében, interneten a pártok, politikai mozgalmak, érdekképviseleti,
gazdasági

és

más

szervezetek

interjúkban,

tudósításokban,

riportokban

való

szerepeltetéseinek nincs számszerűen meghatározott aránya. Tilos azonban egyoldalú
előnyöket adni bármelyik oldalnak, nem engedhető meg valamely oldal következetes
mellőzése sem.
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4) A helyi önkormányzati valamint országgyűlési képviselők és polgármesterek csak és
kizárólag közügynek számító, közérdekű — ám sem nyílt, sem burkolt politikai, gazdasági
utalást nem tartalmazó — írásai, közleményei, véleményei közlésének jogát a
Szerkesztőség fönntartja. A közérdekű, közügyekkel foglalkozó anyagok megjelentetése
ingyenes.
5) A politikai és üzleti tartalmú állásfoglalást, közleményt, felhívást, véleményt, utalást
stb. kizárólag fizetett közleményként, vagy hirdetésként adjuk közre. Így a pártok, politikai
mozgalmak formális vagy informális társadalmi szervezeteinek, illetve gazdasági, üzleti
érdekek, érdekcsoportok képviselőinek, tagjainak, tisztségviselőinek, szakértőinek,
szaktanácsadóinak, aktivistáinak bármilyen tartalmú véleményét, közleményét, felhívását
stb., valamint magánemberek politikai és üzleti tartalmú állásfoglalását, véleményét,
utalását stb. Politikai, gazdasági, üzleti tartalmú utaláson értjük a pártok, politikai
szervezetek, gazdasági érdekcsoportok stb. nyílt vagy burkolt önreklámját, egymásnak
üzengetését, a másik direkt módon vagy rébuszokban való lejáratását, sértegetését stb. A
politikai közlemény ára az anyag méretének megfelelő üzleti hirdetés árának 50 %-a.
6) A helyi országgyűlési képviselők munkájukról a Szerkesztőség meghívásával
számolhatnak be a lapban, tévében, interneten ingyenesen, interjú keretében. Amennyiben
ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, beszámolójukat fizetett politikai közleményként
tehetik közzé a három médiafelületen.
7) Választások idején minden jelölt 1, azaz egy ingyenes megjelenési lehetőséget
(interjú, vagy hirdetés) kap a lapban, tévében, interneten körülbelül ugyanakkora
terjedelemben. A terjedelem szempontjából kivételt képeznek azok a jelöltek, akik nagy
érdeklődésre tartanak számot a választópolgárok körében. Az egy ingyenes megjelenésen
túlmenően csak és kizárólag fizetett politikai közleményként vagy fizetett politikai
hirdetésként közöl a Szerkesztőség politikai tartalmú írásokat. A politikai hirdetés ára az
üzleti hirdetés 100 %-a.
8) A politikai hirdetések, felhívások tartalmáért a hirdetők felelősek. Ezek a hirdetések
sem sérthetik meg a hatályos jogszabályokat. Hargitai Lajos egyéni vállalkozó
megtagadhatja a hatályos jogszabályokat sértő politikai hirdetések, felhívások közlését.
9) Pártok, gazdasági csoportok tisztségviselőinek, szakértőinek, szaktanácsadóinak,
országgyűlési képviselőknek minden alkalommal közölni kell az illető tisztségét és
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pártállását. Kivételt képez, ha az illetők nem politikai, hanem tudományos, oktatói vagy
más szerzői jogi védelem alá eső tevékenységükkel összefüggésben szerepelnek.
10)A politikai hovatartozás bemutatása nem tartalmazhat előítéletet vagy minősítést.
5.5 A helyreigazítás szabályai

1) Minden természetes és jogi személynek lehetőséget kell adni arra, hogy a róla
megjelent állításokat és véleményeket megismerje, és szükség esetén élhessen a
helyreigazítás jogával, ha azt a jogszabály által meghatározott időn belül kéri.
2) Helyreigazítást kell közzétenni minden esetben, ha valakiről hamis állítások, téves
közlések jelentek meg, illetve ha a kifogásolt anyag valós tényeket hamis színben tüntetett
fel. Helyreigazítást kell közzétenni abban az esetben is, ha az újságíró új tények vagy
információk birtokába jut.
3) Helyreigazításra az ügyben érintett kérése, vagy jogerős bírósági ítélet alapján
kerülhet sor.
4) A helyreigazításról szóló közleménynek tartalmaznia kell, hogy pontosan hol és
mikor megjelent állítások voltak valótlanok, illetve mely tényeket tüntették fel hamis
színben, továbbá a valós tényeket. Ha a felelősség nem az újságírót terheli, akkor a
sérelmezett közlés forrását is meg kell jelölni. Jogerős bírósági ítélet esetében a
helyreigazítás az ítélet rendelkező részének ismertetését jelenti.
5) A helyreigazítást lehetőleg ugyanazon helyen és formában kell közölni, ahol és
ahogyan a sérelmes közlés megjelent. A helyreigazításhoz annak hitelét rontó megjegyzést
vagy kommentárt fűzni tilos.
6) A helyreigazítás során a mindenkor hatályos, az 1986. évi sajtóról, valamint a
rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően kell eljárni.

6. A magyar kultúra és nyelv ápolásának és a nyelvhasználat
szabályai
1) A Szerkesztőség tevékenységével hozzájárul a magyar nyelv ápolásához.
2) Mindenkor a magyar nyelv helyes és választékos használatára kell törekedni.
3) Be kell tartani a magyar nyelv használatának alapvető szabályait.
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4) Kerülni kell a nyelvet rontó vagy szegényítő idegen kifejezések indokolatlan
használatát.
5) Az elkerülhetetlenül szükséges idegen kifejezések és nevek használatánál a
Magyarországon elterjedt gyakorlatot kell alkalmazni. Idegen kifejezések, személynevek
és földrajzi nevek használata esetén egységes írásra kell törekedni.
6) Kerülni kell a durva, trágár vagy szeméremsértő kifejezések alkalmazását, illetve
káromkodó megfogalmazásokat. Ezek használatára csak akkor kerülhet sor, ha a téma vagy
mondanivaló

indokolja,

és

a

helyette

alkalmazott

kifejezés

a

témával

vagy

mondanivalójával nem harmonikus hatást eredményezne.
7) Az újságírónak figyelmet kell fordítana arra, hogy beszélgetőpartnereit — személyük
sérelme nélkül — helyes nyelvhasználatra és a durva kifejezések kerülésére késztesse.

7. A nemzeti, etnikai és más kisebbségek kultúrájának és életének
bemutatásának körülményei
1) A nemzeti, etnikai és más kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait
sokoldalúan és tárgyilagosan kell bemutatni.
2) A nemzeti és etnikai kisebbség a lapon, tévén, interneten keresztül tájékoztathatja
tagjait, közvetítheti kultúráját.

8. A kulturális és tudományos, világnézeti és vallási értékek
bemutatása
1) A Szerkesztőség elősegíti az egyetemes, nemzeti és helyi kulturális örökség, a
művészetek értékeinek megörökítését, megőrzését és közreadását, az egyetemes, nemzeti
és helyi kultúra sokszínűségének érvényesülését. Hozzájárul az olvasók, nézők sokrétű
tudásának,

műveltségének

gyarapításához,

az

oktatás

és

közművelődés

eredményességéhez.
2) A tudomány eredményeiről rendszeresen beszámol, tudományos kérdésekben
biztosítja az eltérő vélemények megjelenítését.
3) Világnézeti vagy vallási meggyőződést sértő nézetek a lapban, tévében, interneten
nem jelenhetnek meg. Világnézeti és vallási propaganda nem folytatható, mint mindenben,
itt is a kiegyensúlyozottságra kell törekedni. Világnézeti vagy vallási anyag politikai
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nézetek népszerűsítését nem szolgálhatja, és nem irányulhat más világnézetek vagy
vallások ellen.

9. Gyermekekre és fiatalkorúakra vonatkozó szabályok
9.1 Gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló anyagok

1) A

Szerkesztőség

a

Gyermekek

Jogairól

Szóló

Egyezmény

szellemében

tevékenységével hozzájárul a gyermekek és fiatalkorúak testi, szellemi és erkölcsi
fejlődéséhez, szociális, kulturális és erkölcsi jólétének előmozdításához.
2) Tudományos felvilágosító és szolgáltató anyagaival segíti a szülők, a pedagógusok,
illetve a gyermekek nevelésével foglalkozó más szakemberek munkáját.
9.2 Tilalmak és korlátozások

1) A gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlődését hátrányosan befolyásoló,
személyiségüket károsító információk közzététele tilos.
2) Tilos minden olyan anyag közzététele, amely az erőszakos magatartást követendő
példaként, a szexualitást öncélúan mutatja be. Szexuális aberrációt, erőszakot, deviáns
magatartást népszerűsítő magatartást közzétenni tilos.
9.3 Gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetése

1) Gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésénél különös gonddal kell eljárni.
Szerepeltetésükhöz minden esetben ki kell kérni a gyermek vagy fiatalkorú, valamint a
szülő, a gondviselő vagy a törvényes képviselő hozzájárulását.
2) Rendkívüli helyzetekben, amikor nincs mód az előzetes engedély megszerzésére, az
újságírónak mérlegelnie kell, hogy a szereplés nem árt-e a gyermeknek vagy a fiatalkorú
nyilatkozatadónak, nem sérti-e hozzátartozói és környezete jogait.
3) A gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésénél az újságíró nem élhet vissza a
nyilatkozatadók tapasztalatlanságával és jóhiszeműségével.
9.4 A gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló hirdetések közzétételének szabályai

1) A

hirdetés

(közvetlenül)

erőszakosan

nem

beszélheti

rá

a

kiskorúakat

tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával egy adott termék megvételére
vagy szolgáltatás igénybevételére.
2) A hirdetés (közvetlenül) erőszakosan nem biztathatja a kiskorúakat, hogy szüleiket
vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak vagy
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szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhat számukra közvetlen vásárlási
ajánlatot.
3) A hirdetés nem használhatja ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak
szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb személyekkel kapcsolatban éreznek, a hirdetés nem
válthatja ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a meghirdetett áru nélkül
társaiknál alacsonyabb rendűek.
4) Az ár feltüntetése nem kelthet a kiskorúakban valótlan elképzelést a termék
tényleges értékét illetően.
5) A hirdetés nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybe vétele
minden család költségvetésébe belefér.

10. Hirdetések
1) A hirdetés tényállításaiért — a tudatos félrevezetés kivételével — Hargitai Lajos
egyéni vállalkozó nem tartozik felelősséggel.
2) Lelkiismereti, illetve világnézeti meggyőződés hirdetés útján nem terjeszthető.
3) A vállalkozás munkatársai nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben.
4) Burkolt hirdetés, üzleti ajánlat csak és kizárólag fizetett üzleti hirdetésként
közölhető.
5) Tilos dohányárut, alkoholt, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi
rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető
hirdetés közzététele.
6) A hirdetés nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki az olvasók,
nézők esetleges tapasztalatlanságát vagy bizonyos témákban való járatlanságát.
7) A hirdetés nem kelthet félelmet, nem tüntetheti fel követendő példaként az erőszakos
magatartást, az emberi és természeti környezet károsítását valamint az állatok kínzását.
8) A hirdetés nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést,
nem sértheti az emberi méltóságot.
9) A hirdetés nem irányulhat nem kellő mennyiségben rendelkezésre álló árura,
szolgáltatásra.
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10)A hirdetés nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót
sem közvetve, sem közvetlenül, különös tekintettel: termék, szolgáltatás legfontosabb
tulajdonságaira; az áru értékére és a ténylegesen fizetendő teljes árra; a fizetés egyéb
feltételeire; a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra; a
garanciális feltételekre; a szerzői jogokra és ipari tulajdonságokra; a hivatalos minősítésre;
a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
11)A hirdetés nem élhet vissza a műszaki és tudományos kutatási eredményekkel, nem
tüntethet fel tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, amelyek nem azok.
12)A hirdetés nem ronthatja más termék, cég vagy személy hitelét.
13)A hirdetés nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre előzetesen nem
adott engedélyt.
14)A hirdetés nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét,
kezdőbetűit vagy más ismertetőjelét.
15)A hirdetés nem másolhatja le más hirdetések általános megjelenését vagy részleteit
oly módon, hogy az félrevezető legyen.
16)A hirdetés csak magyar nyelvű lehet. Ez alól kivétel a szlogen, azonban a szlogent
magyarul is közölni kell.
17)A hirdetés nem használhat durva, vagy a közízlést sértő szavakat, kifejezéseket.
18)Ha közzététel után jut Hargitai Lajos egyéni vállalkozó tudomására, hogy a hirdetést
nem lehetett volna közzétenni, köteles haladéktalanul megszüntetni annak közzétételét.

11. A lap, a műsor és az internetes felületek szerkezetére
vonatkozó szabályok
1) A lap, a műsor és az internetes felületek szerkezetéről Hargitai Lajos egyéni
vállalkozó dönt. Ezeket semmilyen formában nem befolyásolhatják a politikai pártok és
mozgalmak, gazdasági, üzleti érdekek és érdekcsoportok.

12. A Bogárd és Vidéke szerkesztőségének és munkatársainak
függetlensége
1) A szerkesztőség munkatársai tevékenységüket a jogszabályok és Hargitai Lajos
egyéni vállalkozó szabályzatainak megfelelően, lelkiismeretük és tudásuk szerint,
függetlenül végzik. A lap, a műsor és az internetes felületek szerkesztésével és az újságírói
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munkával összefüggésben csak Hargitai Lajos egyéni vállalkozó illetve az általa
felhatalmazott személy utasíthatja őket.
2) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó a munka összehangolása érdekében történő
intézkedése nem minősül a munkavállalói függetlenség megsértésének.
3) Az újságírót munkavégzése során a sajtó- illetve médiatörvényben foglalt védelem
illeti meg.

13. Az újságíró felelőssége
1) Az újságírót csak Hargitai Lajos egyéni vállalkozó utasíthatja. Az újságíró
közvetlenül felelős azért, hogy a közölt anyagok ne sértsék a jogszabályokat, e
szabályzatot, az általánosan elfogadott etikai szabályokat és a jó ízlést.
2) Minden olyan esetben, amikor vitatható lehet a közölt anyag tartalma vagy
visszahatása, az újságíró köteles kikérni Hargitai Lajos egyéni vállalkozó véleményét. Ha
egy közölt anyag esetén feltételezni lehet esetleges jogi következményeket, az újságírónak
vagy Hargitai Lajos egyéni vállalkozónak kötelessége előre jogi szakvéleményt kérni.

14. Szakmai, magatartási, etikai szabályok
1) A Szerkesztőség feladata a hiteles, pontos, tárgyilagos, időszerű és kiegyensúlyozott
tájékoztatás az országos és helyi eseményekről. Közvetítenie kell a nemzeti és egyetemes
kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlőséget a társadalom
tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és
érdeklődését.
2) A

nemzeti,

etnikai

mozgáskorlátozottak,

vallási

fogyatékosok,

és

egyéb

bármely

kisebbségek,
korosztályhoz

népek,
tartozó

nemzetek,
emberek

megnevezésekor nem jelenhet meg olyan kifejezés, ami az érintettekre nézve sértő.
3) A lapnak, tévének, internetes felületeknek sokoldalúan kell tükrözniük a
társadalomban fellelhető különböző nézeteket, véleményeket, érdeklődéseket, művészeti
ízléseket, irányzatokat.
4) A

közölt

anyagoknak

megfelelő

felkészültséget,

gondosságot

előkészítettséget kell tükrözniük.
5) Az újságíró nem közelíthet egyoldalúan vagy előítélettel a témához.
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és

kellő

6) A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi
életükben,

magatartásukkal,

viselkedésükkel

és

külső

megjelenésükkel

nem

veszélyeztethetik Hargitai Lajos egyéni vállalkozó és a Bogárd és Vidéke szerkesztőség jó
hírét.
7) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó semmilyen párttal, politikai mozgalommal
kapcsolatos tevékenységet nem folytat, és ilyen célra helyiségei sem adhatók bérbe.
8) Az újságíró nem lehet politikai párt vagy mozgalom tagja.
9) A munkatársak nem hozhatnak nyilvánosságra olyan adatot, információt, ami
Hargitai Lajos egyéni vállalkozó üzleti titkának számít.
10)Az újságíró nem adhat hangot pártpolitikai hovatartozásának, és e tekintetben nem
befolyásolhatja az olvasókat, nézőket.
11)A rendszeresen jelentkező anyagokban nem fordulhat elő, hogy kizárólag
ugyanannak a nézetnek, irányzatnak, véleménynek az ismertetésére kerül sor. Ha egy
bizonyos kérdésről csak egy interjú vagy riport készül, az újságíró szembesítse az
interjúalanyt az eltérő véleményekkel.
12)Az újságírónak lehetőség szerint meg kell akadályoznia, hogy valamely harmadik
személlyel szemben olyan támadások, vádak jelenjenek meg, amelyekre az illetőnek nincs
lehetősége válaszolni. Ha ez mégis megtörténik, az érintett kérésére a válaszadás
lehetőségét meg kell adni. A válaszadás jogának és módjának megadására Hargitai Lajos
egyéni vállalkozó jogosult.
13)Ha a művészeti, szórakoztató, szabadidős, portré írásokban közéleti, politikai
személyiségek szerepelnek, az írások céljának sérelme nélkül érvényesülnie kell a
különböző nézeteknek, irányzatoknak.
14.1 A nyilatkozatadókkal kapcsolatos magatartás szabályai

1) Az újságíró köteles minden nyilatkozatot adó személyt egyenrangú félként kezelni.
Tilos a nyilatkozatadók hátrányos megkülönböztetése, a velük szemben bármiképpen sértő
vagy lekicsinylő magatartás, az újságíró helyzetbeli előnyével való visszaélés.
2) A kötelezően udvarias magatartás nem zárja ki a közbeszólást, ha az illető nem a
kérdésre válaszol, elkanyarodik a témától, ellentmondásba kerül korábbi kijelentéseivel,
vagy olyat állít, ami nem felel meg a nyilvánvaló tényeknek.
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3) Az újságírónak tiszteletben kell tartania a nyilatkozatadó személyiséghez fűződő
jogait, különös tekintettel a magánéletükre. A magánéletet érintő kérdések esetében sem
lehet sérteni a jó ízlést, a nyilatkozatadók és hozzátartozóik jogos érdekeit.
4) A nyilatkozatot adókat mindig tájékoztatni kell arról, hogy a cikkben, műsorban
milyen céllal fognak szerepelni, és kik adnak még rajtuk kívül nyilatkozatot. Bárkinek
jogában áll a nyilatkozatadást megtagadni, de mások szereplését nem kifogásolhatja, és
semmilyen módon nem akadályozhatja meg.
5) Az újságírónak lehetővé kell tennie, hogy minden nyilatkozatadó — az adott cikk,
műsor keretein belül — kifejthesse véleményét.
6) A véleménynyilvánítás nem lehet alkotmány- vagy törvénysértő, nem sérthet
személyiségi jogokat, és nem lehet alkalmas gyűlöletkeltésre. Az újságíró felelőssége,
hogy az ilyen véleménynyilvánítást megakadályozza.
7) Az újságírónak indokolt esetben feladata, hogy a nyilatkozatadót szembesítse az
eltérő nézetekkel vagy saját korábbi véleményével.
8) A felelős tisztséget betöltő közéleti személyt az újságírónak figyelmeztetnie kell a
tájékoztatási kötelezettségére, ha a jogszabály előírja.
9) Az újságíró köteles a nyilvános közlésre készített nyilatkozatot adó személynek —
kérelmére — bemutatni megjelenés előtt. Azt nem közölheti, ha ehhez a nyilatkozatot adó
személy azért nem járul hozzá, mert nyilatkozatát az újságíró megváltoztatta. A
nyilatkozatadónak nincs joga arra, hogy a más nyilatkozatadók által mondottakat vagy a
cikk, műsor egészét megváltoztassa.
10)A nyilatkozónak a névtelenségre vonatkozó kérését csak kivételes esetben, a téma
társadalmi fontosságára vagy a személyiséghez fűződő jogok védelme érdekében lehet
teljesíteni. A névtelenül kapott információkat minden esetben gondosan ellenőrizni kell.
11)A névtelenség biztosításával az újságíró nem fedezhet bűncselekményt, nem járulhat
hozzá a hatóságok félrevezetéséhez. Bűncselekménnyel kapcsolatos információk
felhasználásával a hatályos büntető jogszabályok előírásai az irányadók. A nyilatkozót a
sajtó- illetve médiatörvényben meghatározott védelem illeti meg.
12)Rejtett mikrofont csak kivételes esetben lehet használni. Rejtett mikrofonnak történő
felvétel készítéséhez és felhasználásához a felelős szerkesztő engedélye szükséges.
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15. Olvasói, nézői, internetes hozzászólások közlése
1) A lapban kizárólag névvel és címmel, vagy más elérhetőséggel ellátott olvasói
levelek tehetők közzé. Névtelen levelek közlése csak kivételes esetben lehetséges, ha
például azt a megszólított valamilyen nyomós indokkal maga kéri. A Szerkesztőség
minden esetben biztosítja azoknak az olvasóknak a védelmét, akik valamilyen okból
tartanak bizonyos hivatalok, felettük hatalommal bíró személyek esetleges bosszújától.
Ezen olvasói levelek aláírása a következő: Név és cím a szerkesztőségben. Az ilyen
levelek szerzőinek nevét, címét csak a levélíró beleegyezését követően adja ki a
szerkesztőség.
2) A nézői és internetes hozzászólásokat a szerkesztőség honlapjain megtalálható
fórumon tesszük közzé. E fórumon bárki, akár név nélkül, vagy fantázianéven is véleményt
alkothat a helyi közélet kapcsán. Mivel e fórum megjelenik a tévében, valamint időnként a
lapban is, ezért a hozzászólásokat — a törvénysértések elkerülése végett, a szerkesztőség
védelme érdekében — a jelen szabályzatban foglaltak szerint moderáljuk.

16. Különleges szabályok és korlátozások
1) Balesetek,

tömegszerencsétlenségek,

háborús

események

vagy

természeti

katasztrófák esetén ügyelni kell a pontos fogalmazásra, és tartózkodni kell ellenőrizetlen
tények, számok, adatok közlésétől. Nem szabad megnevezni olyan áldozatokat, akiknek
közeli hozzátartozóit még nem értesítették, vagy akiknek hozzátartozói ehhez nem járultak
hozzá.
2) Emberrablás, repülőgéprablás, terrorcselekmény, bombariadó esetén a hatóságok
által elrendelt hírzárlatot, embargót tiszteletben kell tartani. Ha más nyomtatott vagy
elektronikus tájékoztató eszköz az embargót megszegi, Hargitai Lajos egyéni vállalkozó az
embargó megszegését mint információt közölheti.
3) Bűncselekménnyel gyanúsítottak megszólaltatása esetén ügyelni kell az ártatlanság
vélelmére, és tartózkodni kell az illetők népszerűsítésétől. Bűncselekmények áldozatait
csak a sértett, illetve törvényes képviselője hozzájárulása esetén szabad megnevezni.
4) Gyermekáldozatok és szexuális bűncselekmények áldozatainak megnevezése tilos.
5) Folyamatban lévő büntetőeljárásról szóló hírek esetén is ügyelni kell az ártatlanság
vélelmére. Ez azonban nem akadályozhatja meg, hogy az olvasók, nézők a
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közérdeklődésre számot tartó ügyekről és azok közreműködőiről az eljárás és a bírósági
tárgyalás során, a jog keretein belül megfelelő tájékoztatást kapjanak.
6) Az emberek és csoportjaik megnevezésénél nem használhatók olyan, a nemzeti és
etnikai hovatartozásra, bőrszínre, vallásra, nemre, életkorra, testi és lelki állapotra, eltérő
szexuális magatartásra vonatkozó kifejezések, amelyeket az érintettek sértőnek találhatnak.
7) Az újságíró nem használhat olyan kifejezéseket, amelyek bármely emberrel vagy
társadalmi csoporttal szembeni elfogultságra utalnak.
8) Politikai és társadalmi szervezetek minősítését — az önmaguk által használt jelzőket
nem számítva — célszerű elkerülni. Különösen kerülendők az olyan minősítő jelzők,
amelyek alkalmasak a szervezetek egymással való összehasonlítására, a róluk alkotott
olvasói, nézői vélemények befolyásolására. Ha az olvasók, nézők tájékoztatása érdekében
elkerülhetetlenül szükséges minősítő megjelölés, akkor úgy kell fogalmazni, hogy az ne
legyen az újságíró személyes véleményének kifejtése, és ne tűnjön Hargitai Lajos egyéni
vállalkozó hivatalos álláspontjának.
9) A társadalmi megítélés szerint durvának, trágárnak tekintett szavakat, az olvasók,
nézők vallási vagy személyes érzéseit sértő kifejezéseket a lapban, tévében, interneten
lehetőleg mellőzni kell. Ilyen kifejezések a közreműködők vagy helyzetek jellemzésére, a
valóság ábrázolása céljából alkalmazhatók, amennyiben ez az olvasók, nézők tájékoztatása
vagy a művészi hatás szempontjából nélkülözhetetlen.
10)A titokvédelem hatálya alá eső állami, szolgálati és egyéb titok megőrzéséért annak
tulajdonosa felel. Az újságíró birtokába kerülő bizalmas információk, dokumentumok
közreadása esetén mérlegelni kell, hogy közzétételük elengedhetetlen-e az olvasók, nézők
sokoldalú és hiteles tájékoztatásához.
11)Nem hozható nyilvánosságra olyan titkos dokumentum, amelynek közzététele
nyilvánvalóan veszélyeztetné a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit vagy egyes
állampolgárok

életét,

vagyonbiztonságát.

Titkos

információk,

dokumentumok

közreadásához, felhasználásához Hargitai Lajos egyéni vállalkozó hozzájárulása
szükséges.
12)Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikai adatokat csak pontosan és
szakszerűen szabad felhasználni. Minden esetben közölni kell, hogy milyen felmérésről
van szó.
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13)Archív anyag felhasználásakor félreérthetetlenül meg jelölni annak pontos forrását.
Ügyelni kell arra, hogy az archív anyag újbóli felhasználása ne sértse a nyilatkozatadók
személyiségi jogait és védelem alá eső érdekeit. Közszereplőkről készült anyag újbóli
felhasználása csak rendkívüli esetekben tiltható meg.
14)Az újságíró a lapban, tévében, interneten — művészeti és tudományos kritikai
tevékenység kivételével — nem nyilváníthat véleményt más újságíróról, médiumról vagy
abban megjelent anyagról.
15)A Szerkesztőség nem közöl olyan anyagokat, amelyek egy másik médiumban
megjelent közleményre reagálnak.
16)Hargitai Lajos egyéni vállalkozó belső ügyeiről csak a szükséges mértékben kell
szólni, ha azok az olvasókat, nézőket joggal érdekelhetik. Ilyen esetekben a hírekre,
tudósításokra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. Hargitai Lajos egyéni
vállalkozó szabályozza, hogy ki nyilatkozhat hivatalosan az ő nevében.

17. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
17.1 Politikai összeférhetetlenség

1) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó alkalmazottai politikai szereplésükkel nem
veszélyeztethetik a Bogárd és Vidéke szerkesztősége pártatlanságát.
2) Az újságíró pártpolitikai tisztséget nem tölthet be, és nyilvános politikai szereplést
nem vállalhat. Országgyűlési képviselői, valamint polgármesteri tisztség ellátására
vonatozó törvényben meghatározott megbízatást csak az újságírói tevékenység a
megbízatás időtartamára szóló szüneteltetésével tölthet be. Egyéb közmegbízást csak
Hargitai Lajos egyéni vállalkozó engedélyével tölthet be.
3) Az a munkatárs, aki politikai párt vagy szervezet nevében, érdekében közszereplést
vállal vagy közszereplést elkerülhetetlenné tevő tisztséget tölt be, híreket és időszerű
politikai tudósításokat nem készíthet a lapba, tévébe, internetre.
4) Amennyiben az újságíró országgyűlési, illetve önkormányzati választásokon
jelöltséget vállal, ennek bejelentésétől a választás napjáig a lap, tévé, internet újságírói
munkájában nem vehet részt. Ha az újságírót megválasztják, mandátuma lejártáig csak
olyan témában közölhet anyagot, amely képviselői tevékenységével összefüggésben nem
áll.
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5) Ha

Hargitai

Lajos

egyéni

vállalkozó

alkalmazottai

társadalmi

szervezet

tisztségviselői, alapítvány kuratóriumának tagjai, az illető szervezettel, alapítvánnyal
foglalkozó anyagot nem készíthet, de annak közreműködője lehet.
17.2 Foglalkoztatási összeférhetetlenség

1) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó munkavállalói — munkavégzésre irányuló
jogviszonyuk jellegétől függetlenül — más munkáltatónál nem végezhetnek olyan munkát,
amely Hargitai Lajos egyéni vállalkozó jogos gazdasági érdekeit vagy szerkesztői hírnevét,
függetlenségét veszélyezteti.
2) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó alkalmazottai máshol tevékenységet csak Hargitai
Lajos egyéni vállalkozó írásos engedélyével végezhetnek.

18. Társadalmi és szakmai kapcsolatok
Hargitai Lajos egyéni vállalkozó feladatai maradéktalan teljesítése érdekében széles körű
társadalmi és szakmai kapcsolatokat épít ki az olvasókkal, nézőkkel.
18.1 Az olvasókkal, nézőkkel való kapcsolattartás szabályai

1) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó fenntartások nélkül fogadja az olvasói, nézői
észrevételeket, és gondoskodik azok teljes körű feldolgozásáról.
2) Az olvasók, nézők számára biztosítani kell, hogy a lapból, tévéből, interneten
keresztül a fontos, közérdekű információkhoz hozzájussanak. Ennek érdekében meg kell
nevezni az információk forrásait. Az olvasóknak, nézőknek nem adhatók ki személyes
adatok, információk.
3) Az olvasói, nézői megkereséseket gondosan kell kezelni, azokat a témában illetékes
újságíróhoz vagy Hargitai Lajos egyéni vállalkozóhoz kell irányítani. A konkrét kérdést
vagy kérést tartalmazó levelekre, telefonhívásokra az újságírónak válaszolnia kell.
18.2 Szakmai kapcsolatok

1) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó intézményesen és munkatársai révén folyamatosan
részt vesz a helyi média szakmai kérdéseinek megvitatásában, a fejlődést elősegítő
munkában.
2) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó tagja kíván lenni minden olyan magyarországi
szakmai szervezetnek, melynek alapelvei céljaival összhangban állnak.
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3) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó folyamatos kapcsolatban áll jogi szakemberrel a
törvényesség maradéktalan betartása végett.

19. A szabályzat betartásának feltételei
19.1 Médiafigyelés, -értékelés

1) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó a feladatok megvalósulásának figyelemmel
kísérésére folyamatos médiafigyelést végez.
2) A médiafigyelés és -értékelés vizsgálja a lap, tévé, internetes oldalak tartalmát,
tárgyilagosságát és a megvalósítás színvonalát.
19.2 Belső szabályzatok és utasítások

1) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó felelős szerkesztője felelős a szabályzat
előírásainak betartásáért és betartatásáért.
2) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó önálló szabályzatban vagy utasításban rendelkezhet
a nyelvi követelményekről, az etikai szabályokról, a hírszerkesztés szabályairól, a
rendkívüli események esetén alkalmazandó intézkedésekről, a munkatársak alkalmazási
feltételeiről, a panaszügyek elintézési módjáról és a felelősségre vonás rendjéről.
3) Hargitai Lajos egyéni vállalkozó gondoskodik arról, hogy panaszos ügyekben
valamennyi munkatárs a törvényben előírt módon járjon el.
19.3 A szabályzat megszegésének illetve be nem tartásának következményei

1) A szabályzatban foglaltak megszegése esetén a mindenkor hatályos jogszabályok,
illetve Hargitai Lajos egyéni vállalkozó előírásai az irányadók.
2) Elmarasztaló jogerős bírósági ítélet vagy a jelen szabályzat megszegése esetén meg
kell állapítani a személyes felelősséget.
3) Amennyiben a szabályzat megsértése nem indokolja a felelősségre vonást, a
munkatárs figyelmét akkor is fel kell hívni a szabályzat betartására.
4) A szabályzat előírásainak többszöri megszegése, rendszeres figyelmen kívül hagyása
vagy súlyos megsértése felelősségre vonással jár.
5) A szabályzat előírásainak súlyos megszegése és a személyes felelősség megállapítása
után sor kerülhet az alkalmazásra vagy megbízásra irányuló jogviszony felülvizsgálatára,
illetve annak megszüntetésére.
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20. Záró rendelkezések
1) A Bogárd és Vidéke szerkesztőségének, azon belül is a Bogárd és Vidéke független
közéleti hetilap, a Bogárdi TV és azok internetes felületei (módosított) szabályzata 2010.
január 8-ától lép hatályba.

Sárbogárd, 2010. január 8.

Hargitai Lajos
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