
Az Index szerkesztőségi chartá,ja

Elvi nyilatkozat

Az Index hírlap szerkesztésében mindenkor a sajtószabadság, a tá4ékoztatás

objektivitása és azujságírói szuverenitás azirányadó. A lap vezetői és munkatársai
a társada|mi, politikai, technikai és kulturális eseményekről a fentiek szellemében
kívánnak pontos tájékoztatást adni, a nyílt állásfoglalást és a kritikát
természetesnek tekintik. Azon munkálkodnak, hogy a közügyek intézése a
nyilvánosság előtt történjen, és a közt érintő dokumentumok nyitva áIljanak a

nyilvánosság számára.

A lap a mindenkori kormánytőI, politikai pártoktól és gazdasági érdekcsoportoktól
fiiggetlen újság, önálló szellemi műhely. Tevékenységével a többpártrendszer és a
jogállamiság alapján áII, fellép az a|apvető emberi és szabadságjogok társadalmi
érvényesülése érdekében. Ertéknek tart1a a természet, a kultúra és az éIetformák
sokszínűségét.

Az Index tulajdonosai elismerik és kinyilvánítják, hogy a hírlap az olvasót és a
nagyközönséget szolgáIja, nem pedig tulajdonosának vagy támogatóinak közvetlen
magánérdekeit, vagyis a tulajdonosi és támogatői érdekek csak a hírlap a
nagykózönség áItali elfogadottságábőI, olvasottságábőI fakadó anyagl
sikerességében nyilvánulnak meg.

A szerkesztés alapelvei

Az Index hírlap a szerkesztett tarta|mat világosan elkülöníti a hirdetésektől és a
szponzorált tartalmaktól. A szerkesztett tartalmon belül ahírt megkülönbözteti a

véleménytől' A kiadó' illetve a \ap tulajdonosai és támogatői a lap szerkesztésébe

nem szólnak bele, hírt vagy cikket nem sérelmeznek' bújtatott reklám

me gj e l enteté s ét nem SZor galmazzák.

Az Index hírlap szerkesztőségének tagai nem publikálhatnak rivális portálon. A
szerkesztőség tagai nem vállalhatnak országgyűlési, önkormányzati, yagy

váLasztott párttisztséget, és parI képviseletében a nyilvánosság előtt nem
jelenhetnek meg. A szerkesztőségtagai nem fogadhatnak el nagyértékű ajándékot

cikkeik és riportjaik alanyaitól.



Belső nyilvánosság

A lap belső nyilvánosságának legfontosabb terepe a szerkesztőségi értekezlet. A
szerkesztőség tagjai a főszerkesztő hetente egyszer kötelezően megtartandó
tájékoztatása a|apján itt szerezhetnek tudomást a |ap készítésével, hely zetéve|,
terveivel kapcsolatos elképzelésekről, és itt történik a lup visszamenőleges
értékelése is. A szerkesztőségi értekez|eten a szerkesztőség tagjainak a megjelenés
köte1ező.

A szerkesztőségi hatáskörök

A szerkesztőség tagai a főszerkesztő, és beos ztottaí: a foszerkesztő-helyettes, a
Iapigazgatő, a rovatvezetők (a tartalmi rovatok vezetői és a technikai vezető) és a
munkatársak (újságírók, lapszerkesztők, technikai szerkesztők,kreatív szerkesztők,
fejlesztők). A szerkesztőség vezetősége a rovatvezetői testület (RV): tagjai a
főszerkesztő, helyettese, és a rovatvezetők. A szerkesztőség vá|asztott
érdekvédelmi szervezete a szerkesztőségi bizottság (SZB).

A főszerkesztő

A foszerkesztőt a kiadó vezérigazgatőja nevezi ki és vá|tja |e, az Igazgatőság
jelölése aIapján' Az SZB és az RV a jelölésben konzultációs joggal élhet,
bizalomvesztés esetén pedig az SZB a főszerkesztő visszahív ását kezdernényezheti
aZ Igazgatóságná|. A főszerkesztő nevezi ki helyettesét, a laptgazgatot és a
rovatvezetőket. A foszerkesztő az Index hírlaphoz kapcsolódó mellékletek, más
proj ektek me gv al ó s ítás áv a| proj ektme ne dz s e ft b ízhat me g.

A foszerkesztő az RV-vel együttműködve el|á!a alapkészítés operatív irányítását:
a lapszerkesztés és a munkaszervezés koordináciőját. Részt vesz a szerkesztőségi és
a rovatvezetői értekezleteken. Feladata a szerkesztőség és a kiadó közötti
kapcsolattartás és a szerkesztőség érdekeinek képviselete a kiadóval szemben. A
kiadótól tudomására jutott tervekről, aIapra vonatkoző gazdasági elképzelésekről
köteles a szerkesztőséget, illetve a szerkesztőség részérő| megfogalmazott
j avas l atokról és egyéb kérdé s ekről a ki adó t táj ékoztatni,

A főszerkesztő döntéseit az RV-ve| és az SZB-vel konzultálvahozzameg: személyi
kérdésekben (fószerkesztő-helyettes, lapigazgató és rovatvezetők kinevezése és
leváltása, munkatársak felvétele és elbocsátása), cikkek közlésével, illetve a
tulajdonossal való konfliktussal kapcsolatos döntések esetén a konzultáció az
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érintett személy tájékoztatását, illetve a döntés bejelentését megelőzően kell, hogy
történjen.

,, A főszerkesztő.helyettes
/

A főszerkesztő-helyettes a foszerkesztő általános helyettese, a köztük Iévő
munkamegosztást megállapodásuk határozza meg. A főszerkesztő-helyettes tagja
az RV-nek, és más funkciót is betölthet a |apnáI. Kinevezésével és leváItásával
kapcsolatban az SZB-nek és az RV-nek konzultációs joga van.

Alapigazgatő

A lapigazgatő a lap adminisztratív vezetője, feladatkörét. a főszerkesztőve| va|ő
megállapodása határozza meg. A lapigazgatő tagtra aZ RV-nek, és köteles a

testületnek rendszeresen beszámolni a lap gazdasági helyzetéről. A lapigazgatő
tartalmi kérdésekben önálló döntést nem hozhat' Kinevezésével és leváltásával
kapcsolatban az SZB-nek és az RV-nek konzultációs joga van.

A rovatvezetők

A rovatvezető felelőssége az á|ta|a vezetett rovat karakterét, elvi irányvonalát
érvényesíteni. Feladata a rovat munkatársainak kivá|asztáSa' a rovatbeli munka
koordinálása, a rovatban megjelenő cikkek szerkesztése és kész formában valő
leadása. Uj kolléga felvétele és elbocsátás esetén köteles a rovat munkatársaival
konzultálni szándékáról. A rovatvezetőkkinevezésével és leváltásával kapcsolatban
az SZB-nek és az RV-nek konzultációs joga van'

A munkatársak

A munkatársak beosztott újságírók, lapszerkesztők, technikai szerkesztők, kreatív
szerkesztők, fejlesztők. Munkájukat a |apvezetés irányításáva| végzik' A
munkatársak felvételével és elbocsátásáva| kapcsolatban az SZB-nek és az RV-nek
konzultációs joga van.

A rovatvezetői testület (Rv)

Tagjai: a főszerkesztő, helyettese, a|apigazgatő és a rovatvezeÍ"ők. Az RV feladata
a chatÍa elvi nyi|atkozatában, illetve a szerkesztés alapelveiben foglaltakat
érvényesíteni. Az RV dönt a charta megsértése miatt, illetve a tulajdonossal
szemben felmerülő esetleges konfliktus ügyében,konzultétciós joggal rendelkezik a



személyi kérdések és a gazdasági lépések ügyében. A főszerkesztőnek minden, a
lappal kapcsolatos információról tájékoztatnia kell aZ RV-t. Az RV napi
rendszerességgel értekezik, de szükség szerint Soron kívül is összehívható' Az RV
konzultációs joggal rendelkezik új kolléga felvétele, illetve elbocsátás esetén,
illetve a rovatvezetők, a |apigazgató és a főszerkesztő-helyettes kinevezésekor'
illetve menesztésekor. Az RV konzultációs joggal rendelkezIk a foszerkesztő
kinevezése, illetve leváltása ügyében. Határozatképes a teljes |étszám egyszerű
többségének j elenléte esetén'

A szerkesztőségi bizottság (SZB)

Az SZB 5 tagJát a főszerkesztó beosztottai váIasztják titkos szavazással, amely
akkor érvényes, ha a jogosultak több rnint fele voksol. Minden szavaző 5 személyt
jelölhet meg. Az 5 legtöbb szavazatot szerzőjelölt lesz tag, de egy rovat legfeljebb
2 tagot adhat. Rovatonként kettőnél tobb jelölt esetén a két legtöbb szavazatot
kapott személy kerülhet a SZB-be. A sZB tagjait 3 havonta váIasztja qra a

szerkesztőség' lemondás esetén a megüresedett poszt Soron kívüli választással
azonna| betöltendő. A tagok akárhányszor qravá|aszthatók. A SZB a |apkészítők
véleményét képviseli a szerkesztőség életét befolyásoló döntésekkor, ezért
álláspontját négyötödös többséggel a|akítja ki. A SZB konzultációs joggal
rendelkezik új kolléga felvétele, illetve elbocsátás esetén, illetve a rovatvezetők, a

Iapigazgató és a főszerkesztő-helyettes kinevezésekor, illetve menesztésekor. A
SZB konzultációs joggal rendelkezlk a főszerkesztő kinevezése, illetve leváltása
ügyében.
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