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Szerkesztőségi irányelvek 
 

Az alapszabály célja, hogy szabályozza a Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai online 

médium kuratóriumának valamint az online médium kiadója és főszerkesztője 

együttműködését adminisztratív, újságírói és szerkesztői kérdésekben az újságírói 

szabadság és minőség, valamint a médium folyamatainak átláthatósága érdekében. 

 

A szabályzat a szerkesztőség valamennyi alkalmazott és szabadúszó újságíró 

tagjára vonatkozik. Az alapszabály határozatlan ideig érvényes, azt a 

szerkesztőbizottságban, illetve a kuratórium összetételében bekövetkező változások 

nem befolyásolják. Az alapszabály módosítására a szerződő felek egyetértésével 

bármikor sor kerülhet. 

 

Szervezeti felépítés 
 

A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai című médium tulajdonosa és kiadója a  

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BUKV), a projekttámogatás 

kedvezményezettje. 

 

A médium irányítása a kuratórium hatáskörébe tartozik. A kuratórium a következő 

egyesületek egy-egy képviselőjéből áll: 

 

- Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BUKV) 

- Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala 

- Magyar Média és Információs Központ (UMIZ) 

- Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége  

 

A médiatulajdonos BUKV a kuratóriumban hozott döntésekkel összhangban végzi 

tevékenységét. 

 

A szerkesztőség állandó és szabadúszó munkatársainak megválasztásában döntést 

kizárólag a kuratórium és a főszerkesztő egyetértésével lehet hozni. A főszerkesztőt 

a kuratórium nevezi ki. A főszerkesztő munkakörébe az adminisztratív feladatok 

mellett PR-tevékenyég is tartozik. A médium valamennyi alkalmazottjának 

munkáltatója a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. 

 

A kuratóriumon belüli döntéshozatal a többségi elven alapul.  

 

A negyedévente megrendezésre kerülő szerkesztői konferenciákon, amelyeken csak 

a kuratórium tagjai és a főszerkesztő vesznek részt, a főszerkesztő beszámol a 

következő napirendekről: 

- közkapcsolatok/PR 

- az online médium teljesítménye 

 

Az alábbi témákban a döntéshozatal a többségi elv alapján történik, a főszerkesztő is 

szavazati joggal rendelkezik: 
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- a következő negyedévek fő témái 

- személyi döntések a fizetett alkalmazottak és a szabadúszók szintjén 

- pályázati és finanszírozási kérdések 

- jelentős költségvetési döntések (Költségvetési vagy támogatási túllépés esetén a 

kuratórium valamennyi tagjának jóváhagyása szükséges). 

- PR-stratégia  

 

A negyedévente aktuális szerkesztői konferenciák időpontját minden naptári év 

januárjában határozzák meg.  

 

A főszerkesztőnek nincs szavazati joga a főszerkesztő személyének kijelölésénél, 

illetve a hatáskörére vonatkozó döntésekben.  

 

A kuratóriumon belüli döntéshozatal a többségi elven alapul, szavazategyenlőség 

esetén új szavazás szükséges.  

 

Ha a kuratórium négy egyesületéből egy, vagy akár több, úgy dönt, hogy kilép a 

kuratóriumból, a bent maradó kuratóriumi tagok szavaznak arról, hogy a kilépő 

egyesület helyett melyik másik egyesület képviseltesse magát a jövőben.  

 

A népcsoporttanácsban is érdekelt egyesületek elsőbbséget élveznek, azonban 

minden egyesület számára nyitva áll a lehetőség, hogy a kuratórium tagja legyen, 

feltéve, ha a kuratórium többi tagja is egyetért ezzel. A főszerkesztő ezen a 

szavazáson nem jogosult szavazni. A kuratóriumon belüli döntéshozatal a többségi 

elven alapul, szavazategyenlőség esetén új szavazás szükséges.  

 

A szerkesztőség fizetett és szabadúszó munkatársakból áll, lehetőség szerint három 

fizetett szerkesztőből: egy főszerkesztőből és két szerkesztőből, akik közül az egyik a 

főszerkesztő helyettese. Az állandó foglalkoztatás óraszámát a munkamennyiség 

szükséglete és a költségvetés függvényében határozzák meg.  

 

Alapelvek  
 

1) A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai egy heti vagy havi frissítésű, alapvetően 

magyar nyelvű, online magazin, amely elsősorban a magyar népcsoport, valamint az 

ausztriai magyar közösség számára készült.  

2) A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai elkötelezett a politikai pártoktól és 

érdekcsoportoktól való függetlenség mellett. A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai 

szerkesztősége független lap. Független magánszemély, politikai párt, vállalat, 

intézmény, köztestület, érdekképviselet, továbbá vallási, ideológiai, faji irányultságú 

csoport közvetlen vagy közvetett befolyásától.  

3) A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai tartózkodik reklámcélú, kereskedelmi, politikai 

hirdetések elhelyezésétől - akár térítés ellenében, akár ingyenesen. (Kivétel: a 

versenyekhez természetbeni díjakat adományozó vállalatok/felek megemlítése). 

4) A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai a kultúra, a politika, az oktatás, a tudomány, az 

egészségügy, a szociális ágazat, valamint a szórakozás területéről szolgáltat az 

ausztriai magyar népcsoporttal kapcsolatos tartalmat.  



Szerkesztőségi irányelvek – Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai 2021.08.16 

 

 3 

5) A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai alkalmazottjai vagy szabadúszói nem 

részesülhetnek hátrányos megkülönböztetésben vallásuk, etnikai/nemzeti 

hovatartozásuk, származásuk vagy szexuális irányultságuk alapján.  

 

 

A lap irányelvei 
 

A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai egy régiókon átívelő online heti vagy havi 

magazin, amely elsősorban az egész ausztriai magyar népcsoport közös 

médiumának tekinti magát. A magyar népcsoport minden egyesületének lehetőséget 

kíván adni a megjelenésre, amennyiben osztja a médium alapjául szolgáló értékeket 

és elveket. A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai a népcsoport tagjainak, valamint 

minden más érdeklődőnek átfogó, objektív és naprakész tájékoztatást kíván adni a 

népcsoportot érintő vagy a népcsoportot érdeklő témákban, kritikus és igényes 

kommentárokat, valamint tartalmas szórakoztatást kíván nyújtani a médium 

politikailag semleges álláspontjának fenntartása mellett. Az oldal célja az, hogy 

tükrözze az Ausztriában élő magyarok sokszínűségét, teret ad, hogy a különböző 

vélemények egymás mellett jelenhessenek meg. Az ausztriai magyar népcsoport 

tevékenységéről és tagjairól szóló intenzív, újságírói szempontból igényes 

tudósításokkal a médium aktívan hozzá kíván járulni a népcsoporton belüli 

közösségépítéshez. A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai cikkei elsősorban magyar 

nyelven jelennek meg, az interkulturalitás és a többnyelvűség ápolása érdekében 

azonban fontosnak tartjuk, hogy a hozzászólásokat lehetőség szerint rövid német 

nyelvű összefoglalóval egészítsük ki.  

  

 

Szerkesztői iránymutatások 
 

1) A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai szerkesztőségi rovatának kialakítása a 

főszerkesztő irányítása alatt álló szerkesztőség kizárólagos felelőssége.   

2) A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai alkalmazott és szabadúszó szerkesztői 

felelősek a szerkesztői hozzászólások tartalmáért, kötelesek betartani a médium 

szerkesztési politikáját, valamint az Osztrák Sajtó Etikai Kódexét (közzétéve a 

www.presserat.at oldalon), annak mindenkori módosításai szerint. Az egyes 

szerkesztői hozzájárulások végső jóváhagyását a főszerkesztő végzi. 

3) A Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai tartalmát a médium főszerkesztőjével a 

kuratórium negyedévente megtartott ülésein vitatják meg. Ez biztosítja, hogy a 

médium teljesíti azt a célját, hogy a magyar népcsoportot a maga teljességében 

képviselje, és magas újságírói színvonalon tájékoztassa a számára releváns 

információkról.   

4) A főszerkesztő vezetésével heti rendszerességgel szerkesztőségi értekezleten 

vesz részt a szerkesztőség valamennyi állandó alkalmazottja, lehetőség szerint a 

szerkesztőség szabadúszói is a Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai zavartalan 

működése érdekében. 

5) Negyedévente nyilvános szerkesztőségi ülést tartanak, amelyen a főszerkesztő, 

az állandó szerkesztők, és - a rendelkezésre állás függvényében - a kuratórium tagjai 

vesznek részt, és amelyen minden, a magyar népcsoporthoz vagy az ausztriai 
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magyar közösséghez tartozó érdeklődő felkérést kap, hogy tegye meg saját 

témajavaslatát, így hozzájárulnak a médium tartalmának alakításához. 

6) Ezen túlmenően minden magyar egyesület lehetőséget kap, hogy rendszeresen 

megossza anyagát a szerkesztőséggel az egyesületről, munkásságáról, saját 

rendezvényeiről, így az adott egyesület képviselete a médium oldalain biztosított. A 

rendelkezésre bocsátott tartalmakat a szerkesztőség tagjai szükség szerint 

szerkesztik, és a www.rólunk.at oldalon való közzétételre előkészítik, a tartalom 

eredeti forrását, valamint a szerkesztőségi tag rövidítését közzétételkor minden 

esetben feltüntetik.  

7) A véleménynyilvánításoknak egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lenniük a 

szerkesztőségi tudósítás többi részétől azáltal, hogy kifejezetten "kommentár", 

"vendégkommentár", "interjú" (vagy hasonló) néven és címmel jelölik meg őket. 

8) A szerkesztőség egyetlen tagja és egyetlen szabadúszó szerkesztő sem 

kényszeríthető arra, hogy a személyes véleményének kifejezésére szánt 

hozzászólásokban meggyőződésével, vagy a kialakult szerkesztői irányvonallal 

ellentétes dolgot írjon, vagy a saját neve, annak rövidítése alatt tegyen közzé valamit.  

Ugyanez vonatkozik a fényképek, grafikák, karikatúrák és egyéb multimédiás 

hozzájárulások tervezésére is. 

9) Ha egy alkalmazott vagy szabadúszó szerző hozzájárulását a közzététel előtti 

szerkesztés során tartalmilag súlyosan megváltoztatják, a szerzővel konzultálni kell. 

Ha nem sikerül megállapodásra jutni, és ez nem ellentétes a cikk aktualitásával, 

akkor a cikk megjelenését el kell halasztani. Ellenkező esetben a szerzőnek joga van 

a név vagy a rövidítés visszavonására. 

Ugyanez vonatkozik az egyesületek által biztosított tartalmak kezelésére is: ha egy 

egyesület által biztosított tartalomra épülő hozzájárulás tartalmilag komolyan 

megváltozik, az érintett egyesület képviselőjével konzultálni kell. Ha nem sikerül 

megállapodásra jutni, és ez nem ellentétes a cikk aktualitásával, a cikk megjelenését 

el kell halasztani. Ellenkező esetben az egyesület képviselőjének jogában áll 

visszavonni az egyesület nevét, vagy elhatárolódni a hozzájárulástól. 

10) Alapelvként minden forrást és szerzői jogot meg kell említeni. A szerzői jogok 

szerkesztőségi tag általi figyelmen kívül hagyása esetén az a szerkesztő felelős, 

akinek a neve vagy rövidítése alatt a hozzászólás, illetve a fotó vagy videó megjelent, 

és amely alatt a szerzői jogok megsértését elkövették.  

 

 


