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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató a közszolgálati média nemzetiségi adásaival kapcsolatban 
tervezett változtatásokról 

 Meghívott előadók: 

 Dr. Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatója  
Siklósi Beatrix, a Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztőségének vezetője  

2. Döntés a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa testületébe delegálandó két 
személyről (Az 57/2008. (V. 22.) OGY határozat 3.3. és 3.4 pontja alapján) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

 
 
Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke 

Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló 
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló 
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló 
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló 
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

 
Meghívottak 

 
Dr. Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatója  
Siklósi Beatrix, a Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztőségének vezetője 

 
A bizottság titkársága részéről: 
 

Dr. Arczt Ilona, a bizottság főtanácsadója  
Schweighoffer Anita, a bizottság munkatársa  
 

 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának idei első ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság 
tagjait, szószóló asszonyokat és urakat, munkatársaikat, titkárságunk és az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, valamint a kedves meghívott vendégeinket, 
az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, az alapvető jogok biztosa 
hivatalának, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelenlévő képviselőit és 
minden kedves vendégünket. Tekintettel arra, hogy 2015-ben első ízben találkozunk, 
mindenkinek jó egészséget és sikeres munkát kívánok. 

Mivel a házszabály szerint két országgyűlési időszak között csak akkor hívható 
össze bizottsági ülés, ha a bizottság tagjainak legalább egyötöde kezdeményezi, ez 
történt ez esetben is. Szószóló kollégáink, Hepp Mihály, Varga Szimenon és Koranisz 
Leokratisz kezdeményezésére hívtuk össze a mai, mondhatni, rendkívüli bizottsági 
ülésünket, amelynek napirendi javaslatát a meghívóban postáztuk. Tájékoztató a 
közszolgálati média nemzetiségi adásaival kapcsolatban tervezett változtatásokról. 
Meghívott előadók, kedves vendégeink, akiket külön is köszöntök, dr. Szabó László 
Zsolt, a Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap, az MTVA vezérigazgatója, 
valamint Siklósi Beatrix asszony, a Nemzetiségi Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztőségének vezetője. Második napirendi pont döntés a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődés Tanácsa testületébe delegálandó két személyről, a harmadik 
napirendi pont pedig az egyebek. Szavazásra teszem fel a napirendi javaslat kérdését. 
Előtte pedig konstatálom, hogy 13 tagú bizottságunkból immár 12 szószóló van jelen. 
Tehát az ülésünk határozatképes. Van-e valakinek javaslata a napirendhez. (Senki 
sem jelentkezik.) Ha nincs, szavazzunk a napirendi javaslatról. Aki elfogadja, 
jóváhagyja, kézfeltartással jelezzen! (Szavazás.) Tizenkét igen szavazatot látok. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt, a napirendet jóváhagytuk. 

Tájékoztató a közszolgálati média nemzetiségi adásaival 
kapcsolatban tervezett változtatásokról 

Térjünk tehát át az első napirendi pontunkra. Legutóbbi ülésünkön, 2014. 
december 11-én szintén vendégünk volt dr. Szabó László Zsolt, az MTVA 
vezérigazgatója, amikor a közszolgálati médiákban várható változásokról 
beszélgettünk. Ekkor már rövid tájékoztatót kaptunk arról többek között, hogy a 
nemzetiségi műsorok, televíziós és rádiós nemzetiségi adások gyártása feltehetően 
kiszervezésre kerül, ami természetesen bennünket alapvetően érint és főleg a 
műsorainkat. Akkor abban állapodtunk meg, hogy a találkozónkat egy párbeszéd 
kezdetének tekintjük és rendszeresen konzultálunk az aktuális kérdésekről a média 
területén. Azóta híreket kaptunk arról, hogy ez a bizonyos gyártási kiszervezés 
valóban megvalósul. Információkat kaptunk tervezett létszámcsökkentésekről, illetve 
arról is hallottunk, hogy megváltozott egyes televíziós csatornák jellege, ami a 
nemzetiségi adásainkat is érintheti. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. 
Külön örülünk a főszerkesztő asszony jelenlétének, hiszen beszélgettünk arról is 
decemberben, hogy jó lenne ilyen körben is találkoznunk. Tehát örülünk annak, hogy 
folytathatjuk ezt a dialógust. A vezérigazgató úr jelezte, hogy 11 órára egy következő 
rendezvényre kell menniük, tehát 50 perc áll rendelkezésünkre. Fel szeretném kérni 
vezérigazgató urat és főszerkesztő asszonyt is, hogy elöljáróban tájékoztassanak 
bennünket ezekről a változásokról.  
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Dr. Szabó László Zsolt tájékoztatója 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT, az MTVA vezérigazgatója: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Szószóló Urak, Szószóló Asszonyok! Elnök Urak, Elnök 
Asszonyok! Örömmel jöttünk mindketten ismételten a bizottság elé, mert az a célunk, 
hogy egy folyamatos és élő kapcsolat alakuljon ki közöttünk és a nemzetiségek között 
minden szinten, ha ez lehetséges, mind a szószólók szintjén, mind az 
önkormányzatok szintjén, hiszen nem titok, hogy délután mindketten oda fogunk 
menni, mind pedig a műsorokat készítők szintjén alakuljon ki ez a párbeszéd. Ezért is 
nagyon jó, hogy itt vagyunk és örömömre szolgál az, hogy a bizottság első kézből 
informálódik bizonyos hírekről és szóbeszédekről. Továbbra is az lenne a kérésünk, 
hogy ha ilyenek vannak, közvetlenül keressenek meg bennünket, mert a célunk az, 
hogy egy őszinte párbeszéd és együttműködés alakuljon ki.  

E bevezetőm után rátérnék a lényegre. Az elnök úr nagyon jól határozta meg, 
hogy melyek azok az új események, amelyek december 11-e óta történtek az MTVA 
életében, és amelyek érintik a nemzetiségi műsorok készítését is. Kezdeném a 
másodikkal, ez pedig a műsoridő, illetve a csatorna kérdése. Az MTVA március 15-étől 
átstrukturálja csatornái tematikáját, jelesül március 15-étől az M1-es eddigi általános 
csatorna hír- és információs csatornává válik, amely a nap 24 órájában híradókat, 
háttérbeszélgetéseket, tudósításokat fog folyamatosan szolgáltatni a nézők számára. 
Ebből fakad az, hogy azok a műsorok, amelyek nem ebbe a tematikába esnek és eddig 
az M1 csatornáján jelentkeztek, át fognak kerülni terveink szerint a Duna csatornára, 
amely ezáltal nemzeti főadóvá válik és általános csatornaként működik a 
továbbiakban. 

Ez azt jelentené, hogy miután nemcsak a nemzetiségi műsorok, hanem sok 
minden más is áttér a Duna Televízióra, tulajdonképpen két csatorna tartalmát kell 
szinte egy csatorna helyére besűrítenünk. Tehát a helyzetünk nem könnyű, de a 
nemzetiségi műsorok műsoridejét semmiféle hátrány nem fogja érinteni, tehát az a 
műsoridő, ami eddig nekik rendelkezésükre állt, az a továbbiakban is rendelkezésükre 
fog állni.  

Terveink szerint, hogy a műsoridőben hová helyeznénk el a nemzetiségi 
műsorokat, ez megváltozna, az eddigi ebéd utáni, koradélutáni időpontról át 
szeretnénk helyezni egy ennél sokkal frekventáltabb műsoridőbe, ahol tételesen 
kimutathatóan több néző is van a képernyők előtt, ez pedig a reggel 6.30-tól 7.30-ig 
terjedő időszak a hét minden napján. Mindezen túl, miután négy csatornája van az 
MTVA-nak, mindezen túl a Duna World csatornán, amely szintén fogható az ország 
teljes lakossága számára, sőt a világban élő valamennyi magyar számára, a Duna 
World csatornán délutáni idősávban megismételnénk ezeket a nemzetiségi 
műsorokat. Ez lenne a mi javaslatunk a műsoridő vonatkozásában, és bízom abban, 
hogy elfogadják, hiszen – mondom – itt nagyobb nézettségre lehet számítani az 
eddigi tapasztalatok és számok alapján, mint a koradélutáni időpontban. 

A második kérdéskör a gyártás kérdése. Az MTVA-ban a tavalyi év végén 
bejelentettünk csoportos létszámleépítést, és a csoportos létszámleépítés érinteni 
fogja a Szegeden és Pécsen dolgozó kollégákat is. Abban az értelemben fogja ez 
érinteni, hogy az ott dolgozó szerkesztő kollégákat – legyenek azok akár nemzetiségi 
szerkesztők, akár nem – ez a leépítés nem érinti, ez kizárólag a gyártásban részt vevő 
kollégákat érinti, úgy, mint vágó, technikus, operatőr, világosító, stb.  

El tudom önöknek mondani a leépítés indokát is, az pedig a következő: 
Szegeden tulajdonosi jogot gyakorol az MTVA két szegedi ingatlan fölött. Az egyikben 
működik a televízió, a másikban a rádió. A médiatörvény módosítása, ami szintén 
tavaly év végi ülésünk után történt meg, lehetőséget ad az MTVA-nak arra, hogy 
azokat az ingatlanokat, amelyeket nem kíván a továbbiakban fenntartani, 
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visszaadhassa állami tulajdonba vagy kezelésbe. Eddig is állami tulajdonban volt, 
csak mi kezeltük, de most visszaadhatjuk állami kezelésbe is. Miután mindkét 
ingatlan jelentős mértékű felújításra szorul, más-más indokokból fakadóan, de sok 
száz milliós beruházás lenne, ezért az MTVA ezt a beruházást nem tudja, és nem 
akarja vállalni, vissza kívánja adni ezeket az ingatlanokat az államnak. Ezért a 
gyártási tevékenységet egy külső vállalkozásba szervezi ki, amely vállalkozás az eddigi 
technikai körülményekhez és helyiségbeli körülményekhez képest is sokkal jobb 
körülményeket fog teremteni a műsorkészítés számára. Hiszen eddig amortizált 
kamerákkal és eszközökkel kellett dolgozni, most pedig szinte vadonatúj eszközökkel 
kell majd a kollégáknak végezni a munkát.  

Ez az új külső gyártó az elbocsátandó gyártási kollégák nagy részét át fogja 
venni, és ez majd az ő döntése lesz nyilván, hogy kiket és hány kollégát fogunk 
átvenni, de ott sem fog mindenki munka nélkül maradni, hanem végezni fogja e 
gyártó cég keretében továbbra is a tevékenységet. Magyarán a kiszervezés semmilyen 
mértékben nem érinti a nemzetiségi műsorok készítését. Ha egyáltalán érinti, akkor 
abban a formában, hogy sokkal jobbak lesznek a körülmények, mint eddig voltak a 
műsorkészítés számára. 

Még egy dologra szeretnék kitérni, az pedig az, hogy korábban felmerült a 
rádió ügyében a frekvenciák kérdése. A frekvenciák ügyében nem az MTVA az 
illetékes, hanem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, hiszen az MTVA egy 
műsort készít, és azokon a frekvenciákon sugározza az Antenna Hungária, mint 
műsorszóró vállalat Magyarországon, azokon a frekvenciákon sugározza a műsort, 
amelyekre az NMHH-tól megkapja az engedélyt, miután a frekvencia egy állami 
monopólium, és egy szűkös jav, ezért afölött az NMHH rendelkezik. Mindenféle 
nemzetközi egyeztetések után tud dönteni a rendelkezésre álló frekvenciahalmazról, 
hogy azt mire és hogyan használja. Igaz az valóban, hogy a rádiós frekvenciák egy 
része középhullámon van, amelyen ma már kevesen hallgatnak rádiót, tehát az a 
törekvésük a nemzetiségeknek, hogy itt modern URH-frekvencián menjen az adás, ez 
teljesen akceptálható, és elfogadható a mi számunkra. Mi is nyilván jobban örülnénk, 
ha modern frekvenciákon tudnának ezek a műsorok a továbbiakban terjedni.  

A továbbiakban pedig, ami a tartalmi kérdéseket illeti, azzal kapcsolatosan 
átadnám a főszerkesztő asszonynak a szót, mert ebben ő az illetékes. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, főszerkesztő asszony! 

Siklósi Beatrix tájékoztatója 

SIKLÓSI BEATRIX, a Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztőségének vezetője: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm 
szépen azt is, hogy itt lehettem, és hogy vezérigazgató úr is lehetőséget biztosított 
arra, hogy személyesen is találkozzam önökkel, habár én ezt a párbeszédet már 
elkezdtem. Hiszen tavaly év végén, amikor vezérigazgató úr felkért arra, hogy 
vállaljam el ennek a nagy főszerkesztőségnek az irányítását, akkor az első volt, hogy 
megkértem az egyik kolléganőmet, aki most is egy kicsit úgymond terelgeti a többi 
kollégát, hogy próbáljon nekem szervezni találkozókat az önkormányzatok vezetőivel. 
Megyünk most szépen sorban, körülbelül 7-8 önkormányzati vezető járt már nálam 
az MTVA-ban pontosan azzal a szándékkal, amelyet vezérigazgató úr is említett, hogy 
ez egy őszinte és szemtől szemben történő kapcsolatfelvétel és együttműködés legyen. 
Úgyhogy ezeket a találkozókat én folytatom is, úgyhogy számítok arra, hogy amikor 
megkeressük önöket, akkor önök elfogadják a meghívásunkat az MTVA székházába 
is. 



8 

Ahogy említettem, a múlt év végétől vettem át ezt a területet, tehát nagyon 
fontos számomra az, hogy felmérjem, hogy most milyen a helyzet, és milyenek a 
műsorok, amelyeket próbálok folyamatosan nézni vagy visszanézni. Ahogy túl leszünk 
ezeken a megbeszéléseken, és nyugvópontra érkeznek az indulatok is, meg az, hogy ki 
mit mond, meg ki mit hall, és végül is, ahogy vezérigazgató úr is mondta, mindenki 
tisztán lát majd, hogy mik a lehetőségeink, és mik azok, amiket mindenképpen 
szeretnénk önökkel együtt megvalósítani. Akkor én a saját főszerkesztőségemen belül 
a kollégákkal is le szeretnék ülni, hogy a műsorokat még jobbá, még színesebbé és 
még tartalmasabbá tudjuk tenni, mert rászorulnak ezek a műsorok ezekre a fajta – 
hogy mondjam – szakmai megújításokra is. 

Nagyon jó, amit a vezérigazgató úr is aláhúzott, hogy semmiféleképpen külsőbe 
nem kerülnek szerkesztők. Ez egy nagyon fontos szempont, mert akkor tudunk 
együttműködni, ha mindenki belsős munkatárs, hiszen akkor van lehetőség arra, 
hogy folyamatos párbeszédet folytassunk. János, te tudod, hiszen televíziós voltál, 
hogy ez mennyire fontos. Ezt én is így gondolom, és már jó néhány kollégával is 
találkoztam, úgyhogy konkrétan a műsorkészítés hétköznapi gondjait, problémáit, 
örömeit, illetve, hogy hogyan tudunk továbblépni, azt egy ilyen belső beszélgetésen el 
fogjuk kezdeni megbeszélni.  

Nagyon sok mindenben gondolkodunk, és tartalmilag nagyon-nagyon 
fontosnak tartjuk azt, hogy minél inkább nyissunk, hogy ne csak – ez nekem 
különben mániám mint műsorkészítőnek is, és most, ahogy a többi területet is 
figyelem -, hogy ne csak az legyen, hogy gettósítva menjenek ezek a műsorok, hogy 
legyen egy-egy idősáv, ahol tudják természetesen az önök saját közösségei számára 
fontos műsorokat nézni, hanem, hogy a többségi társadalom is megismerje azokat a 
problémákat, kérdéseket, gondokat, amelyekkel az önök közösségei küzdenek. 

Ezért egy olyan próbálkozást már elkezdtem tavaly az első lehetőségként, hogy 
amikor a német napot csináltuk a közmédiában, én már a német nemzetiségieket is 
meghívtam a műsorba. Most, amikor a házasság hetére készülünk - és azért hozok 
konkrét példákat, hogy érzékeltessem önökkel, ez nem csak egy általános szöveg -, 
megkértem a kollégákat, hogy tegyék meg azt, hogy a nemzetiségiek világából is be 
tudjunk emelni majd a házasság hete kapcsán olyan szokásokat, sztorikat, 
történeteket, amelyek révén majd a többségi társadalomnak szánt nagyobb 
összefoglalóban, műsorban is be tudunk pillantani egy kicsit az önök világába. 
(Farkas Félix megérkezik.) Tehát számomra ez egy nagyon fontos dolog lesz, és mivel 
nagyon jó a kapcsolatom az aktuális csatornával és az ott dolgozó munkatársakkal, 
abban nagyon bízom, hogy a nemzetiségekhez kapcsolódó hírek, történések szélesebb 
körben meg tudnak majd jelenni a közmédia csatornáin. Azért fogalmazok többes 
számban, mert már a gyerekcsatorna vezetőivel is felvettem a kapcsolatot. Van 
gyerekhíradó, más gyermektartalmak. Miért ne lehetne elképzelni azt, hogy esetleg a 
gyermekcsatornán beilleszthető bármi olyan mese, bármilyen történet, amely önöknél 
rendelkezésre áll. Talán abban is tudunk valamennyire előrelépni.  

Ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy a sokszor tapasztalt ellenséges 
hangvételt, vagy gyanakvást én, mint műsorkészítő sokszor meg is értem, hiszen 
elsősorban műsorkészítőként éltem én is az életemet idáig, ennek biztosan van alapja, 
de kérem, higgyék el, jelen pillanatban együttműködést ajánlunk fel. Amikor nálam 
jártak az önkormányzati vezetők, akkor mindenkinek adtam külön is névjegyet és 
megkértem őket, hogy legyenek olyan kedvesek, ha bármi olyan probléma van, ami 
igazán fontos és lényeges, most nem apró dolgokra gondolok, nyugodtan keressenek 
meg, beszéljük meg, ne a folyosóról, ne innen-onnan hallomásból tudjuk meg a 
gondokat, hanem szemtől szembe beszéljük meg ezeket. Most önöknek is felajánlom 
ezt a lehetőséget. 
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Nagyon szeretnénk, és vezérigazgató úr rá is bólintott, nemzetiségi napot 
csinálni. Hozzám nemcsak a nemzetiségiek és a külhoniak tartoznak, hanem az 
úgynevezett kiemelt projektek is. Szeretnék ebből egy hagyományt csinálni. Amikor 
nálam járt egyik-másik kollégájuk, akkor meg is említettem, hogy most a 
nemzetiségiek napja decemberben van, egy olyan időpontban, amikor karácsony előtt 
elég nagy a nyüzsi. Igazándiból talán a média sem tud annyira odafigyelni erre a 
napra. Ajánlanám önöknek, ha ez megvalósítható, önök a politikusok, önök tudják ezt 
jobban elérni, hogy legyen egy nemzetiségi kultúra napja valamikor tavasszal, nyár 
elején. Ezt most csak én ajánlom, mondom, nem vagyok politikus, csak műsorkészítői 
szempontból egy ilyen alkalomra sokkal jobban rá tud mozdulni a média, sokkal 
nagyobb lehetőséget tudnak önök kapni arra, hogy minél jobban megmutassák 
magukat. Mindenesetre ebben az évben már mint kiemelt projektet a nemzetiségi 
napot szeretnénk megtartani a közmédiában. 

Amit viszont szeretnénk kérni, mert ha partneri viszonyról beszélünk, ezt 
komolyan vesszük, hogy minél több hírt kapjunk önöktől. Olyan híreket, amelyeket 
nemcsak a nemzetiségi műsorba emelünk be, hanem más műsorainkban is esetleg 
közzé tudunk tenni. Kérünk egy nagyon aktív együttműködést, a kollégáknak 
jutassanak el olyan információkat is, olyan történésekre szóló meghívást is, 
amelyeknek hírértéke van, amelyekről önök is jól tudják, hogy esetleg megforgatható, 
vagy rádióban beszélhetünk róla. A közmédia most attól olyan fantasztikusan jól is 
tud működni, hogy ha van egy téma, akkor több olyan lehetőségünk van műfajilag és 
szakmailag, hogy egy-egy jó gondolatot, ötletet, eseményt több helyszínen, többféle 
műsorban meg tudunk futtatni. Tehát ha önök ellátnak minket, a kollégáinkat 
információkkal, akkor sokkal nagyobb lesz az esély és a lehetőség arra, hogy önök 
több helyen, több szinten meg tudjanak jelenni a közmédiában. Ezzel kapcsolatban 
várjuk az önök aktivitását és egy fokozatos folyamatos tájékoztatást arról, hogy mi 
történik az önök életében. Így bizony érdekes, jó témákra is számítunk. 

Szeretnénk kérni, hogy ha lehetséges, mi is legyünk jelen az önök 
kiadványaiban, vagy honlapjukon, vagy azokban a lehetőségekben, ahol meg tud 
jelenni. Ha kiderül, hogy mikor hol, milyen műsorok vannak, vagy folyamatosan 
tudjuk tartani a kapcsolatot, így az önök közösségei is a saját fórumaikon 
értesülhetnek arról, hogy a közmédiában hol mi történik, hol mit nézhetnek meg, ami 
rájuk is vonatkozik. Ebben kérjük tehát a segítségüket. 

Továbbra is szeretném megerősíteni, amit a vezérigazgató úr is mondott: egy jó 
partneri viszonyra törekszünk, a partnerség pedig azt jelenti, hogy egymással 
közvetlenül beszéljük meg, ami öröm, gond, bánat és mi, ígérem, őszintén meg fogjuk 
mondani önöknek azt is, ami megvalósítható, lehetséges, de azt is, ami nem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Konstatálom, hogy időközben 

megérkezett Farkas Félix roma szószóló úr, a bizottság alelnöke, tehát a bizottság 
teljes létszámban folytatja munkáját. Át is adom a szót a szószólóknak, a bizottság 
tagjainak.  

Hozzászólások 

Egy dologra hívnám fel a magam részéről előzetesen a figyelmet. Nyilván a 
konzultációt folytatni fogjuk, hiszen ma nem tudunk minden részletet megbeszélni, 
de információim szerint a gyártás kiszervezése most csak Szegedet és Pécset érinti. A 
szlovén műsorok már külső gyártásban készülnek. A Budapesten készülő műsorokat 
nem érinti. De azt tudatosítanom kell és nyilván az MTVA vezető is tudják, hogy 
ennek a kiemelt közszolgálati feladatnak, a nemzetiségi műsorok készítésének egy 
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jelentős része folyik Szegeden és Pécsett. A televízióadásoknak a jó fele, a 
rádióadásoknak talán négyötöde, hiszen napi öt darab kétórás műsor készül. Tehát 
nagyon nem mindegy, hogy ott milyen feltételek között fognak készülni ezek a 
műsorok.  

Átadom a szót a kollégáknak is. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, 
tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel kívánok 

minden jelenlévőnek boldog és eredményes 2015-ös évet.  
Elnök úr részéről elhangzott, hogy a szlovén műsorok már kiszervezett 

formában készülnek. Ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani egy-két információt. A 
héten voltam a televíziós szerkesztőknél, illetve magánál a cégnél, aki a 
műsorkészítést elvállalta. Részben a kollégák számára, részben pedig kérésként a 
vezérigazgató úr irányába szeretnék egy-két dolgot ismertetni. Gyakorlatilag négy 
esztendeje a Top Média Kft. készíti, gyártja a szlovén Slovenski utrinki című műsort 
olyan formációban, hogy a két fő munkatárs változatlanul az MTVA - idézőjelben 
mondom - „munkatársa”, akik hatórás szerződéssel dolgoznak a műsorkészítésen. A 
Top Média Kft. nyilván gyártó cég lévén más dolgokat is csinál. Az ő hozzáállásuk a 
nemzetiségi műsorokhoz rendkívül pozitív, a két szerkesztő és a nagyon régóta náluk 
dolgozó operatőr is nagy megelégedéssel nyugtázta, hogy ez a csere a számukra 
nagyon jó volt. Annak idején a stúdió megszűnése okozott problémát. Viszont egy-két 
dolgot azért, ha lehet, most kérnék. 

A 26 perces műsorra - azt hiszem, minden nemzetiségnél ugyanennyi áll 
rendelkezésre - 400 ezer forint gyártási pénzt kapnak. Tavaly decemberben átálltak 
HD gyártásra. Tehát igazából itt azt tudom elmondani, hogy volt levelezés az ügyben, 
hogy esetleg a költségvetést valamelyest célszerűség okán jó lenne emelni. Kérem 
szépen, hogy ennek a lehetőségét legyenek szívesek megvizsgálni. 

A másik dolog, amit elmondtak nekem, hogy jobb lenne, ha kicsit 
kiegyensúlyozottabban jutnának a havi költségeikhez. Körülbelül 45 napos csúszással 
jutnak a pénzükhöz, illetve általában az a tapasztalat, hogy a teljesítésigazolás aláírása 
csúszik és ezért nyilván a műsor megjelenéséhez képest is mintegy 30 nappal később 
jutnak pénzhez. Ez pedig magának a gyártásnak az idejét tekintve azért lényegesen 
későbbi. 

Egy nagyon konkrét kérés még, hogy a szerződést a stúdióval talán hosszabb 
távon lenne szerencsés megkötni, illetve magának a rendszernek a működése jó 
tapasztalatokat tud igazolni. Tehát a két műsorszerkesztőnk rendkívül elégedett. 
Tényleg minden a rendelkezésükre áll, négy kamera, ha szükséges, az operatőr 
helyére be tud lépni az ő munkatársuk, illetve maga a technika rendkívül jó minőségű. 

Tehát ilyen szempontból ők elégedettek. Ami még konkrétan 
megfogalmazódott, és kérés is az MTVA irányába, újabban az internetre későn kerül 
fel a műsor vagy nehezen érhető el a MédiaKlikken, illetve a NAVA-n keresztül, de ezt 
én magam is ellenőriztem, és valóban nem tudtam megnyitni. Tehát látszott, hogy ott 
van a műsor, és nem tudtam megnyitni azt a konkrét adást. Ennyit szerettem volna 
mondani részben tényleg a kollégáknak, részben pedig a vezérigazgatónak, illetve 
főszerkesztő asszonynak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én is 

tisztelettel köszöntök mindenkit. Amikor jelentkeztem, még nem tudtam, hogy itt 
szlovén szószóló kollégám mit fog mondani, és örömmel hallom, hogy akkor ennek a 
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külső gyártásnak vannak pozitív tapasztalatai is, mert én leginkább arra szerettem 
volna rákérdezni, hogy - a külső gyártók általában profitorientált cégek -, milyen 
garanciák lesznek a velük kötendő szerződésben, milyen költségvetési pénzek fognak 
átkerülni az MTVA-tól. Mert hiszen mi többször is kérdeztük, és most se tudjuk, hogy 
igazából egy nemzetiségi műsornak mik a pontos költségei, az MTVA-n belül vannak-
e erre külön elkülönített pénzek, rendelkezésre állnak-e különböző számítások, és 
ebben a külső történetben hogyan fog végül is a mi érdekünk megjelenni. Milyen 
garanciákat kapnak a nemzetiségi közösségek? Egyáltalán belelátnak-e ezekbe a 
szerződésekbe? És amennyiben ez a külső gyártás mégsem úgy működik, akkor a 
közösségeink számára milyen jogorvoslat vagy milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésre?  

Azonkívül én egyike voltam azoknak, akiknek már volt alkalmuk főszerkesztő 
asszonnyal beszélni, és ez tényleg – én úgy gondolom – egy jó hangulatú és 
termékeny megbeszélés volt, és azt is tudom, hogy az MTVA-ban ötvenezerféle más 
szempontot is figyelembe kell venni, mint a nemzetiségi szempontok, mindazonáltal 
nyilván jogos igényünk, hogy ne az 49 ezredik helyen legyünk, hanem szeretnénk, ha 
a nemzetiségi közösségek szempontjai is valahol kiemelten és hangsúlyosan 
szerepelnének. Most ezt a hallott információt, ami a sugárzási időre vonatkozik, 
magam nem tudom megítélni, hogy a reggel fél 7 jó időpont-e vagy nem, erre 
nincsenek adataink, de gondolom, hogy délután, amikor találkoznak az 
önkormányzati vezetőkkel, illetve még a közeljövőben, esetleg erről még lenne 
lehetőség konzultálni. Egyáltalán ezek az időpontok javaslatok, vagy már eldöntött 
dolgok?  Ezekre szeretnék még választ kapni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony kért szót, és akkor az első 

kört le fogjuk zárni, utána kezdjük a következőt. 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Tisztelettel üdvözlök 

mindenkit, rövid leszek. Akkor úgy kell értenünk, hogy a Rondo tévét ez a külső 
szerkesztés nem érinti, marad a régiben? Ennek nagyon örülünk. Ennek az öt kis 
nemzetiségnek, aki a Rondo résztvevője - én mint lengyel azt szeretném mondani, 
hogy - ez az idő nagyon kevés. Különösen úgy kevés, hogy úgy kell venni, hogy öt 
nemzetiségnek öt-öt perces műsora van. Az egész műsornak csökkenti az értékét. 
Végignézem a görögöt, nagyon tetszik, utána végignézem az ukránt és így tovább, és 
valamikor ott van a közepén egy kis ötperces lengyel műsorom.  

Nagyon tetszik, hogy azt mondja a főszerkesztő asszony, hogy lehet ötletekkel 
jelentkezni, más műsorokkal, de ez milyen rendszeren belül lesz? Amilyen erős a 
lobbim, vagy lesz valami tervezet, amiben, tudom, ha van például lengyel-magyar 
barátság napja, akkor én ebben a rendszerben több időt kapok? Több ilyen példa 
lehetne. (Siklósi Beatrix: Mondok majd példát, mert már tervezzük a lengyel-
magyar barátság napját…) Jó, akkor nekem csak ennyi lenne.  

Nagyon örülök, hogy a Rondo nem lesz ebben érintett, mert tényleg nagyon 
sok munkát tettünk bele, hogy olyan legyen, olyan színvonalas, amilyen most, és nem 
ok nélkül megkapta a díjat. De ezt ne verjék szét nekünk, mert más van a nagy 
önkormányzat életében, ahol a költségvetésből tudja támogatni esetleg a tévét. A mi 
kis önkormányzatunk képtelen az ő büdzséjéből támogatni a tévéadást, úgyhogy mi 
csak önökre vagyunk utalva.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor teret adunk a válaszoknak, és utána görög 

szószóló úr folytatja a kérdéseket. 
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Dr. Szabó László Zsolt válaszadása 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT, az MTVA vezérigazgatója: Kezdem én a 
válaszadást. Hátulról válaszolnék. Ahogy bólogattunk is, a Rondót nem érinti 
semmilyen módon ez a fajta kiszervezés, ahogy mondtam, ez csak a Pécsen és 
Szegeden készülő műsorokat érinti, és azokat is – ismételten mondom még egyszer, 
ahogy a szlovén műsor esetében is – ez csak pozitív módon fogja tudni érinteni majd.  

Most tárgyaljuk a műsorok költségvetéseit, tehát pontos összeget nem tudok 
mondani azzal kapcsolatosan, hogy a szerződésben milyen összegek fognak 
szerepelni. Megvannak a hozzáértő szakemberek, akik meg tudják állapítani, hogy egy 
ilyen műsor elkészítéséhez mekkora pénzösszeg szükséges. Nyilván annyi lesz ez az 
összeg, amiből ez jó színvonalon elkészíthető, nem több és nem kevesebb. 

A garanciák a szerződésben: természetesen egy ilyen szerződés, ami 
önmagában egy gyártási szerződés, 16-17 sűrűn teleírt oldal nálunk. Még a szokásos 
garanciákon túl is újabb garanciákat fogunk belerakni ebbe a szerződésbe, ami arról 
szól, hogy azokat az elvárásokat teljesíti, ami ahhoz kell, hogy ezek a műsorok 
pontosan, jó minőségben el tudjanak készülni. És egy ilyenben számtalan jogorvoslati 
lehetőség van, a kötbértől elkezdve az azonnali felmondáson át sok minden, ami a 
nem teljesítés esetén megtörténhet. Én az élő kapcsolat alapján azt kérem önöktől, 
hogy önök is értékeljék; a főszerkesztő asszony örömmel veszi a visszajelzést egy-egy 
műsorral kapcsolatosan vagy akár annak a folyamatában is, ha a folyamatában látnak 
valami problémát, és akkor nyilván lépni fogunk. 

A szlovén műsorok esetében utána fogok nézni az összegnek. A fizetési 
határidő egyébként 45 nap minden szerződésben. Tehát ezért van 45 nap. Az már egy 
belső folyamat, hogy a teljesítésigazolások hosszabbak, erre majd felszólítom a 
kollégákat, hogy erre figyeljenek oda.  

Az internettel kapcsolatosan azt szomorúan hallom, hogy nem sikerül elérni az 
anyagokat, mert ott kellene hogy legyenek, illetve el is kellene őket érni. Nem tudom, 
hogy sávszélesség-probléma lehet, vagy más lehet. Folyamatosan felrakjuk ezeket a 
műsorokat az internetre, hogy elérhetőek legyenek, és miután minden műsorunk 
folyamatosan élőben is megy az interneten, ezért ott is elérhető mindenki számára a 
műsor, hogyha éppen nem televízióközelben van, hanem csak internetközelben. Bea 
folytatja. 

Siklósi Beatrix válaszadása 

SIKLÓSI BEATRIX, a Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztőségének vezetője: Köszönöm szépen. Én is visszafelé haladnék. 

(Dr. Csúcs Lászlóné felé.) Először is köszönöm szépen a levelét. Öntől kaptam 
ezt a levelet. Ez egy segítség volt, hogy fel tudjunk készülni erre a mai találkozóra és 
azért is jó, mert láttuk a problémákat még mielőtt idejöttünk. Azt szeretném 
mondani, hogy azt is köszönöm, hogy rögtön konkrétumokat kérdezett, mert 
pontosan ezt szeretnénk. Agárdi Elektra kolléganőmmel, aki a Rondót csinálja, már 
megbeszéltük, mivel kaptunk információt önöktől, hogy a lengyel-magyar barátság 
éve az idén Katowicében lesz március 21-22-23-án. Mi már diszponálunk egy stábot 
erre, a péntektől vasárnapig tartó eseményen ott lesz az MTVA kamerája és nemcsak 
a lengyel nemzetiségi műsorba kerül majd be ez az összeállítás, hanem azon is 
gondolkodunk, hogy milyen egyéb műsorokat tudunk betenni. Ez azért is jó, mert ez 
egy példa arra, amit várunk önöktől. Tehát ha időben kapok információt, el tudjuk 
dönteni, tudunk gondolkodni, sávot tudunk rá diszponálni, tehát ilyen szempontból 
nagyon jó, ha ilyen típusú együttműködés jön létre.  

A nava.hu-val kapcsolatban, mielőtt idejöttem, felhívtam Kálomista Zsuzsa 
kolléganőmet, akinél jeleztem ezt a problémát, mert a kollégák szintén szóltak. Azt 
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mondják, hogy a nava.hu-n meg tudják nézni, nem kell mindig a MédiaKlikket 
keresni. Most már a nava.hu-n az adások után egy-két nappal, ha a Google-ba beütik 
a nava.hu-t, megnézhetik. De még előtte egy levélváltást meg kellene tennünk, mert 
vannak olyan műsorok, amelyek lakat alatt vannak. Nem nagyon értem, bevallom 
őszintén, mert nem vagyok olyan nagyon profi ezekben a történetekben, de azt 
mondta, hogy ilyen szempontból ezeket a lakatokat fel lehet oldani és onnantól 
kezdve odaklikkelve meg lehet nézni a műsort. Azért mondom, hogy egy levélváltással 
szerintem ebben a kolléganők fognak tudni segíteni. 

Habár nem került szóba, mégis elmondom, hogy az archív anyagokkal 
kapcsolatban a kollégák jelezték számomra, hogy esetleg probléma Szeged, Pécs 
környékén, hogy meglesznek-e azok az archív anyagok, amelyek addig ott voltak. 
Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy egyetlen egy kocka sem vész el. Tehát az 
archív anyagok biztonságban vannak, és az archív anyagok felhasználása a műsorok 
folyamán is biztosítva lesz, mert ahogy hallottam a vezérigazgató úréktól, a 
szerződésbe ez bele lesz téve, hogy igenis az archív anyagokat lehessen használni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 

Hozzászólások, kérdések 

KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Vezérigazgató úr szavaiból az derült ki, hogy a táblázat le lett adva önhöz. 
Úgy emlékszem, az utolsó beszélgetésünkön abban maradtunk, hogy töltsük ki a fehér 
területeket, ahol a kis nemzetiségek vannak. Tehát öten vagyunk, akiknek a 
műsoridejük nagyon rövid. A lengyel szószóló asszony helyesen mondta, hogy a 
Rondó nekünk kevés, műsoridőben is nagyon kevés. Ezért felüdülést jelent 
számunkra hallva a főszerkesztő asszonyt, hogy ezekkel a nemzetiségi napokkal 
esetleg bővíteni tudjuk a műsorideinket. Előfordult például nálunk, görögöknél, hogy 
volt egy nagyon nagy kiállításunk Görögországban, bemutattuk Magyarországot olyan 
cím alatt, hogy „Köszönjük, Magyarország”, amikor a magyar állam befogadta az 
itteni görögöket és erre hiába hívtuk a Magyar Televíziót, a Rondót, senki nem jött el. 
Úgyhogy miközben a görög médiával tudtunk szót érteni, sajnos, mint nemzetiség itt 
nem tudtunk. Ebben kérem tehát az önök segítségét a jövőt illetően, ha a Rondót nem 
tudják szélesíteni, legalább a nemzetiségi napokon egy-egy kisebb nemzetiség kapjon 
nagyobb sugárzási lehetőséget. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egy apró pontosítás. A Rondo hat nemzetiséget érint. 

Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Azt gondolom, hogy ez a kérdés sokkal árnyaltabb. A főszerkesztő asszony azt 
mondta, hogy fogadjuk bizalommal az átszervezetéseket és biztos, hogy javulni fog 
minden. Még akkor is, ha a múltban volt alapja annak, hogy az ember kicsit 
szkeptikus volt. Azt gondolom, hogy az elmúlt két évtizedben egy folyamatos leépülés 
volt, és nem lehet olyat mondani, ahol érdemben javultak volna a nemzetiségi média 
feltételei.  

Nem nagyon tudom elfogadni azt sem, amit a vezérigazgató úr mond, hogy 
miközben a kiszervezés egyértelműen gazdasági indokokkal van magyarázva és erre 
alapozva, azt a választ kapjuk, hogy most folynak még az egyeztetések és nem tud még 
számokat mondani. Azt gondolom, hogy egy ilyen átalakításnál ezeknek a számoknak 
rendelkezésre kellene állniuk.  
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Harmadrészt azt gondolom, hogy lehet 15 vagy 30, vagy 50 oldalas szerződés 
is, az elhivatottság, az empátia semmivel sem pótolható, vagy nagyon nehezen 
pótolható és garancia nem adható erre. Azok számára, akik főállásban nemzetiségi 
műsorokat csináltak, ez a mindent megelőző első számú prioritás, míg egy üzleti 
alapon működő külső cégnél nyilvánvalóan ez egy a sok közül. Valószínűleg nem is ez 
lesz az első számú prioritás. Sőt! Itt lehet 15, 30, 50 oldalas szerződéseket is csinálni, 
kikényszeríteni ezt, azt gondolom, nem lehet. Nem véletlen, hogy ez egy kiemelt 
közszolgálati tevékenység, ahol, azt gondolom, nem a gazdasági szempontoknak kell 
az elsődlegesnek lenniük és nem azoknak kell dönteniük, hanem valóban az első 
számú szempont a garancia és a minőség lenne, az, hogy valóban annyi időt, annyi 
helyszínen, úgy foglalkozzanak vele, úgy kerüljön be a médiába. Hozzáteszem, nem 
kell messzire visszamenni, elég a választásokat megnézni, vagy egyéb olyan 
nemzetiségi rendezvényeket, amelyekről szinte alig-alig szerepelt bármi a 
közmédiában, sem a tévében, sem a rádióban. Az elmúlt évi választásokat elég 
megnézni. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy erről érdemben lehessen beszélni, 
igenis le kellene tenni számokat, igenis konkrétan meg kellene indokolni, igenis a 
műsorváltozás kapcsán - ha délután helyett reggel lenne - le kell tenni, hogy milyen 
mérések, milyen adatok alapján. Ez valóban a nemzetiségeknek kedvezőbb lenne-e, 
látogatottabb lenne-e. Tehát egy ilyen háromnegyed órás behatárolt beszélgetésnél az 
itt elmondottak és elhangzottak számomra nem elfogadhatóak és nem lehetnek egy 
döntés alapjai.  

Végezetül azt szeretném mondani, hogy nekünk, nemzetiségi szószólóknak és a 
nemzetiségi bizottságnak az a feladatunk, hogy az adott nemzetiségek és országos 
önkormányzatok által meghatározott szempontok megvalósulását segítsük, így 
például a nemzetiségi médiában is segítsük és a magunk eszközeivel megtegyük. De 
itt elsődlegesen természetesen az országos önkormányzatok igényeit kell figyelembe 
venni. Ezért ma igyekeztünk országos elnököket meghívni, azt gondolom, 
elsődlegesen az igények meghatározása az ő feladatuk, ezeknek az érvényesítésében 
való közreműködés pedig a miénk. Ugyanakkor azt nagy örömmel vennénk és 
üdvözölnénk, hogy a nemzetiségi média nemcsak azokra a félórákra és azokra az öt 
percekre szorítkozna, ami ténylegesen kizárólag nemzetiségi téma, hanem a normál 
napi gyakorlatban, ahogy ezt a főszerkesztő asszony mondta, minél többször 
megjelenne és minél nagyobb mértékben, mert egyértelműen az a tapasztalatunk és 
ez a parlamentre is vonatkozik, hogy a többségi társadalomnak, tisztelet a kivételnek, 
minimális, minimális információja, fogalma sincs a Magyarországon élő 
nemzetiségek életéről, problémáiról, szerepéről. Ezt nem lehet feloldani és megoldani 
csak direkt a nemzetiségeknek készülő behatárolt műsoridővel. Legalább ilyen 
fontosnak tartom azt, hogy minél több híranyag és anyag foglalkozzon a 
nemzetiségekkel a behatárolt nemzetiségi időn kívül is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt 

Szószólótársaim! Üdvözlök az új évben mindenkit, a vezérigazgató urat és a 
főszerkesztő asszonyt is. Érzem, hogy feszültség van, mert van ilyen képességem, 
érzem a feszültséget. Oldani szeretném ezt, éppen Ritter Imre szavaihoz csatlakozva, 
hogy igenis Magyarországon élnek nemzetiségek, más kultúrával rendelkező 
népcsoportok és a társadalom elég keveset tud erről. 

Az egyik napon, legalább három évvel ezelőtt, még mikor a Nemzeti 
Támogatáskezelő Alaphoz mentünk kuratóriumi ülésre, a portás megkérdezte a 
nevemet. És mondtam: Hartyányi Jaroszlava. Erre mondta, huhu! Mondom, ez mit 
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jelent? Mondta, hogy írjam le. Leírtam, és akkor mondja, hu, valami Hartyááááá, 
valami nő keresi. És akkor kérdeztem az úrtól: maga süket vagy analfabéta? Azt 
mondja, kikérem magamnak. Mondom, nem, mert maga leírta, nem tudta, és meg 
sem érti. Azt mondja: ő külföldi neveket, ilyeneket nem ismer, tehát neki nehéz 
megjegyezni a külföldi neveket. Mondom, mi lesz, ha azt kell leírni, hogy Jing Jau 
Cau Ping jön, akkor ezt hogy fogja megjegyezni, ha a Hartyányi Jaroszlavát nem 
tudja! És ezért akartam hozni ezt a példát - ideillő vagy nem, de valamennyire igen -, 
hogy körülbelül itt állunk. Én nézem a műsorokat. Főszerkesztő asszony mondta, 
hogy szeretnének látni minket a többségi társadalomnak készülő műsorokban. Én ezt 
húsz éve hallom, és évente egyszer megvalósul valamiben, de nincs rendszeressége. 
Ebből adódik, hogy a média, amikor közvetíti az értékeket, vagy közvetíti a rossz 
példákat, mert ilyen is van, a kisebbségi, nemzetiségi társadalom alig tudja, hogy mi 
kik vagyunk. Tehát szabályszerűen tud a romákról, azt is így beskatulyázva, de a 
többiekről nem nagyon. A németről valamennyit, egyébként Heinek Ottót, mikor 
láttam a híradóban, mondom, hú, ez tényleg változás, ott a beszédet is mutatták. 
Mondom: ez Ottó népszerűségének köszönhető, vagy azért, mert Áder János volt ott? 
(Derültség.) De örültem. (Közbeszólás: Mindkettő!) Mindkettő. De örültem, hogy a 
híradóban nem egy villantás volt, hanem akár egy perc is volt, volt egy ilyen a 
híradóban. És erre mondtam, na, várjuk a változásokat! 

Most térjünk a komoly dolgokra! A Rondót nem szervezik ki, ezt kipipáljuk, 
gondolom, ez már lezárt téma, nézzük a műsorok tartalmát. Kifejezetten kérem 
főszerkesztő asszonyt, hogy csak a nemzetiségek dönthessenek a műsor tartalmáról. 
Nem dönthet más! Ha én azt akarom, hogy minden egyes, az ukránoknak szánt 
percben misét közvetítsünk, akkor misét fogunk közvetíteni. Tehát nekünk készült ez 
a műsor, ebben nem engedünk, mert nagyon csúnya dolgok voltak korábban. Ez nem 
önnek szól, hanem az elődjeinek, hogy milyen csatákat vívtunk a tévével, amikor az 
ukrán műsorokban az oroszok táncoltak. Nagyon kérjük, hogy a szerkesztők, akiket 
bevonnak a munkába, azok nemzetiségiek legyenek. 

A másik: a frekvenciaváltás, vagyis az időpont. Mondta igazgató úr, hogy jó 
időben fogunk szerepelni. Én nem tudom, hogy ez a Rondót érinti vagy a többit, hogy 
reggel 6.30-tól 7.30-ig. Ha ezt a reggeli időpontot választották, hát akkor 6.30-tól 
nem tudom, hogy ki nézi. Én tudom, hogy az emberek a munkába készülnek 7.30-tól 
9-ig, amikor van a reggeli műsor. Abban is lehet gondolkodni, hogy oda be lehet 
tenni, mert azt nézik, de én exit pollt készítettem, és ez nagyon korai.  

A másik, a Duna World. Amennyiben a Duna World csatornán van az ismétlés, 
az időpontot szeretnénk tudni, ugyanis ezt nagyon jó dolognak tartom, hiszen 
egyszer, mikor Torontóban voltam, már láttam, hogy a kanadai 4-5-6. ukrán 
generáció mindent tud Magyarországról, mert nézik a Duna TV-t, és vannak képek és 
a többi. Én teljesen meg voltam lepődve. Szeretnénk, hogy a világ tudjon rólunk is, 
hogy kik vagyunk, csak tudni kell, hogy milyen időben. 

A másik, ami fontos itt, amit ön ötletként adott: házasságsztori, gyerekhíradó, 
nemzetiségi nap. Ezt nagyon jó ötletnek tartom, gratulálok, hogy kitalálták, de ehhez 
le kell ülni az önkormányzatokkal, a szerkesztőségekkel, és végig fel kell építeni, hogy 
hogyan fognak menni ezek a műsorok. Tehát nem lehet, hogy hébe-hóba 
megmutatunk egy tehetséges ukrán gyereket, hat nyelven beszél, és utána el is 
felejtjük két évre, és ezzel kipipáltuk, hogy a gyerekhíradóban gyerekek szerepelnek, 
hanem ezt a három jó ötletet kérjük, amit ön, főszerkesztő asszony mondott – 
gondolom, magáé ez az ötlet, vagy a kollégáié -, hogy dolgozzák ki, hogy tudjunk 
készülni, segíteni tudjunk a műsorok megvalósításában.  

És a közmédiában hogy történnek a hírek? Mi azt szeretnénk, hogy be legyenek 
építve a hírek, és ne legyen harc azért, hogy mi azt szeretnénk, hogy a magyar tévébe 
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az anyaországról szóló hírek is bekerüljenek. Ehhez lehet a tévécsatornákkal 
megállapodásokat kötni, az anyaországi tévécsatornákkal. Amikor például 
Horvátországról látok valamit, az nagyon jó, mert ők mobilisek is, az anyaországuk 
gazdagabb, mint a mienk, mert a mienk háborút vív, de mi szeretnénk, ha a többségi 
műsorokban az anyaországról szóló hírek, amiket mi adunk önöknek, azok benne 
lennének.  

Köszönöm, és azt kérem, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljanak, hogy hogy 
tervezik ezeket a jó ötleteket megvalósítani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A kérdéseket lassan lezárjuk, Kreszta Traján román 

szószóló jelentkezett még. 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Engedjék meg, hogy nagyon 

nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem önöket. Nekem is aggályaim vannak itt a 
műsorkiszervezéssel, illetve a technikai személyzet kiszervezésével kapcsolatban. 
Egyébként idáig is sokszor felmerült a kérdés Románia részéről, hogy keveset 
mutatkoznak a nemzetiségi műsorokban a magyarországi románok. Én nagyon kevés 
garanciát látok arra, hogy ezzel az átalakítással, átszervezéssel mik fognak 
megszületni annak érdekében, hogy itt megnyugtató módon folytatódjon magasabb 
szinten az a munka, ami egyébként itt Szegeden folyt. Nem látjuk konkrétan azt, hogy 
milyen környezetben, hol fognak dolgozni, milyen körülmények között az ott 
maradóak, és mi lesz a továbbiakban azok sorsa, akiket kiszerveztek. Értem én, hogy 
létrejön majd egy új felállású társaság, akinek ki lesz szervezve, adva ez a feladat. 
Biztos, hogy azok is jó szakemberek lesznek, hiszen itt a szlovén szószóló részéről 
elhangzott, de mégis csak úgy gondolom, hogy ez a téma megérdemelne annyit, hogy 
egy kicsit hangsúlyosabban kellett volna ezt egyeztetni, és nagyobb garanciákat 
várnánk arra vonatkozólag, hogy itt a nemzetiségek és az országos önkormányzatok 
megnyugtatóan tudják ezt a témát kezelni a maguk szintjén. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik, két gondolatot hozzáfűznék én is 

zárásként, és a válaszokra leszünk utána kíváncsiak. Én azt örömmel hallom, valóban 
több évtizede hallom, hogy ne éljünk gettóban, más műsorokba bedolgozunk.  

A főszerkesztő asszony feladatköre, a kiemelt projektek erre most nyilván 
lehetőséget nyújtanak. Az új 1-es csatorna, hírcsatorna nyilvánvalóan erre 
lehetőségeket nyújthat. De ennek anyagi és szellemi kapacitásbeli feltételei vannak. A 
trend nem ilyen. Tudjuk. A nemzetiségi műsorok szerkesztőségeinek nagy részében 
30 százalékos létszámleépítés volt. Gondolom, ezt mondani sem kell, hogy a horvát, a 
német szerkesztőségben a hiányzó szerkesztőket pótolják legalább erre a 4 főre. Úgy 
tűnik, hogy a rádió- és televízió-műsorok készítésének valamiféle átfedése a 
gyakorlatban nem igazolódott. Nyilvánvalóan ezen is el kell gondolkodni. Fogunk 
beszélni erről, nagyon kíváncsiak leszünk a kiszervezés hatásaira, következményeire 
főleg a műsorokra való tekintettel. 

Azt hiszem, hogy a mi műsoraink első számú célközönsége a hazai 
nemzetiségek. Az jó, hogy látják Kanadában vagy bárhol, de elsősorban nyilvánvalóan 
nekik készítünk műsort, természetesen az egész hazai közönség számára is, de az a 
fontos, hogy ők lássák. Most a Duna TV-n rendelkezésünkre bocsátott műsorsáv a 
jövőben a jelenlegi ismétlősáv. Erről is vannak tapasztalataink, nézettségi mutatóink. 
Ma reggel is ment a román és a horvát műsor, tehát az ismétlősáv. Nem tudjuk, a 
Duna Worldben mikor lesz délután. Ez feltehetően, jobb sáv, de fenntartásaim 
vannak azzal kapcsolatban, hogy egy kora reggeli első jelentkezés szerencsés-e. Azt 
hiszem, mindenképpen folytatjuk a párbeszédet. Kérem szépen a válaszokat. 
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Dr. Szabó László Zsolt válaszadása 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT, az MTVA vezérigazgatója: Köszönöm szépen. 
Megint a végéről kezdeném, de lehet, hogy ugrálni fogok a válaszomban és Bea majd 
nyilván kiegészíti. 

Az ismétlősáv egy órával korábban van, 5.30-tól 6.30-ig. Amit én mondtam, az 
6.30-tól 7.30-ig van. Tehát ez azért óriási különbség a kettő között. De ahogy a német 
szószóló úr is mondta, nyilván ezekhez majd tudunk mondani számokat is, mert a 
nézettség mérve van. Tehát ezzel kapcsolatban tudunk hozni számokat is. Ahogy 
örömmel hozok számokat azzal kapcsolatban is, hogy a kisebbségi választásokkal 
mennyi időt foglalkozott a közmédia, a televízió és rádió online platformja. Ezt is 
összerakjuk, mert szerintem nyilvánvaló, hogy a kritika jogos, de valószínűleg nem 
annyira erős lesz a kritika, ha ezeket a számokat közösen fogjuk látni.  

Akkor megérteném a garanciákkal kapcsolatos felvetéseiket, ha a teljes 
műsorkészítést kiszerveztük volna a szerkesztőkkel együtt a külső gyártásba. A 
szerkesztők belső bennmaradása - hogy mondjam - axióma, tehát az nem kérdés és a 
szerkesztők belsőben maradása garanciát jelent arra, hogy a műsorok tartalmát 
semmilyen módon nem érheti kár. Ezzel kapcsolatosan lenne egy megjegyzésem. 
Idézek a médiatörvényből. Elhoztam, csak azért, hogy ugyanazt értsük alatta. A 99. § 
(3) bekezdés így szól: „A nemzetiségiek országos önkormányzatai a műsoridő 
felhasználásának elveit önállóan határozzák meg. Ezek az elvek nem érinthetik a 
műsorszám tartalmát és a műsorszerkesztést”. Én törvénytisztelő állampolgár vagyok 
és szeretném a törvényt betartani és arra kérnék mindenkit, hogy tartsa be ezt a 
törvényt maga is.  

Elhangzott, hogy miért külső cég fogja csinálni, mert náluk nem lesz prioritás, 
hogy ezeket a műsorokat elkészítsék. A puding próbája az evés, szerintem térjünk erre 
vissza, hogy valóban változott-e a prioritás, vagy nem változott. Ahogy említettem, 
azok a kollégák fogják csinálni részben továbbra is, akik eddig is csinálták, ráadásul a 
szegedi gyártónál a híradó tudósításán kívül más tevékenység nem folyik, csak a 
nemzetiségi műsorok előállítása. Tehát tevékenységének a 90 százalékát erre fogja a 
továbbiakban is fordítani, ahogy eddig fordította.  

Mondanék néhány példát. Szintén a médiatörvény felsorolja a 83.§-ában, hogy 
milyen feladatai vannak a közszolgálatnak. Arra hoznám a példákat -16 pontban 
vannak felsorolva, ezek közül az egyik a nemzetiségi műsorkészítés -, hogy melyek 
azok a tartalmak, amelyek most külső gyártásban történnek és semmilyen kár nem éri 
a közszolgálati tartalmat az által, hogy külső gyártásban készülnek. Mondok egy 
párat. Európai identitás megteremtése és gazdagítása, egyes vallási műsorok is 
külsőben készülnek, hátrányos helyzetben lévő csoportok, fogyatékkal élők műsorai 
csak külső gyártásban készülnek ma is. A határon túli magyarságnak szóló műsorokat 
külső gyártók készítik, nem az MTVA saját munkatársai. A kiskorúaknak szóló 
műsorok egy részét külsőben készítik. Természet- és tájvédelmi, környezetvédelmi, 
természetvédelmi műsoraink mind külső gyártásban készülnek évek óta és ráadásul 
díjakat nyernek folyamatosan a műsorkészítők. Nincs benne belső szerkesztő, csak 
külső szerkesztő és mégis jól készülnek. Színvonalas szórakoztatás szintén a közmédia 
feladatai között van, annak döntő többsége szintén külső gyártásban készül és 
ugyanúgy a közszolgálati értékrendet nem éri csorba. Ezeket csak azért soroltam fel, 
mert értem és megértem az aggódást, teljesen rendben van, el is fogadom, magam is 
ugyanígy viselkednék egy ilyen helyzetben és ugyanúgy félteném, hogy az eddig elért 
eredményeket ne érje csorba. Én ígérni tudom önöknek, és vagy elhiszik, vagy nem, 
de nyilván majd a gyakorlat ezt bebizonyítja, illetve azt felajánlanom önöknek, hogy 
amikor készen van az új gyártó bázis Szegeden, örömmel invitálom önöket oda, hogy 
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nézzék meg és saját szemükkel győződjenek meg arról, hogy ott milyen körülmények 
között dolgoznak a kollégák. Bea! 

Siklósi Beatrix válaszadása 

SIKLÓSI BEATRIX, a Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek 
Főszerkesztőségének vezetője: Csak röviden, mert azt gondolom, vezérigazgató úr 
tényleg mindenre válaszolt.  

Hadd húzzam alá ismét azt az igényünket, hogy ahhoz, hogy ez a bizonyos 
gettósítás ne legyen, az önök információit várjuk. Tehát ha önök nem küldenek, vagy 
nem tartanak sajtótájékoztatót, vagy nincs közölni valójuk a világgal, akkor nagyon 
nehezen fogunk tudni utánamenni ezeknek az információknak. Tehát ha ezeket az 
információkat megkapjuk, ahogy mondtam, ki tudjuk találni, hogy annak az 
információnak a tartalmát tekintve hol milyen egyéb műsorokban tudjuk feldolgozni 
ezeket a történeteket. Ahogy vezérigazgató úr is idézte a médiatörvényt, azt 
gondolom, azokért a műsorokért is, amelyek nemzetiségi műsorok, az MTVA-nak kell 
vállalnia a felelősséget. Ilyen szempontból igenis bele kell hogy szóljunk, vagy 
legalábbis egyeztetünk mindenképpen, de senkinek nem adhatjuk át sem a jogot, sem 
a kötelességet, hogy nemzetiségi műsorokban mi megy le és hogyan. Tehát ezt 
mindenképpen egyeztetnünk kell.  

Az olyan jellegű történéseket, amit például a görög napról az úr mondott, 
nagyon szívesen várjuk. Mondtam a lengyel példát. Tehát ha egy ilyen előfordul, 
kérem, jelezzék. Ha Magyarországot Görögországban megjelenítik és ez egy fontos 
esemény, én biztos vagyok benne, hogy kezdünk vele valamit. Ha meg tudjuk ezt az 
információt! Azért is mondanám ezt, mert török napunk volt a Magyar Televízióban 
és most Törökországban magyar nap lesz, ezt is kiemelten kezeljük, mert fontos, hogy 
ha Magyarország megjelenik a világban valahol, arról mi is adjunk tájékoztatást, mert 
ez a két nép kapcsolatát erősíti. Tehát köszönöm szépen, ha ilyen van.  

Még egy mondat a műsoridőre. Higgyék el nekem, bár nem biztos, hogy nekem 
elhiszik, hogy a déli híradó után, egy óra, fél kettőkor egyáltalán nem nézik többen a 
televíziót, mint reggel, ugyanis ma már hagyománya van a reggeli televíziózásnak 
Magyarországon is. Egyáltalán nem rossz az az időpont, de ahogy a vezérigazgató úr 
is megígérte, fognak kapni ezzel kapcsolatban információkat. Ezt már csak abból a 
szempontból is alá tudjuk támasztani, hogy akár reklámozási szempontból is 
értékesebb műsoridőnek tartják a reggelit, nem a hajnalit, a reggelit, mint mondjuk a 
fél egyet, vagy az egy órát, vagy a két órát. Az, hogy a Duna Worldöt lehet majd fogni 
mindenhol, még bővíti a lehetőségét annak, hogy egy más napszakban is eljusson a 
nézőkhöz ugyanaz a tartalom. Köszönöm szépen. 

 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT: Bocsánat, még egy mondatot idéznék a 

médiatörvényből a Duna Worldre visszatérve. A 83. § l. pontja szerint feladatunk a 
Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ 
számára. Mi más szolgálná azt, hogy bemutassuk a világ és Európa számára, mint a 
Duna Worldön való közvetítés? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetlen egy mondatra kért lehetőséget Ritter 

Imre és Jaroszlava, de egy mondat! Ritter Imre, tessék! 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egy mondat, és egy mondatban 

lehet rá válaszolni. Csak az egyértelmű tisztánlátás érdekében: a gyártás kiszervezése 
el van döntve, és most csak beszélünk róla, hogy milyen következményei lesznek, vagy 
van még bármilyen lehetőség ennek a visszafordítására, vagy megállítására? 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Vezérigazgató úr! 
 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT, az MTVA vezérigazgatója: Egy szóval válaszolok: 

el van döntve.  
 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Igazgató úr, nagyon 

örülök, hogy ennyire ismeri a jogokat, de én is ismerem. Csak annyit szeretnék 
mondani, hogy a műsor tartalmáról szóló megjegyzésem is nagyon érintett, mert 
most nagyon ideges lettem. Én arra gondoltam, hogy egy ukrán-lengyel-szerb 
szerkesztő csinálhatja. Nem csinálhatja más! Nem csinálhatja szerb az ukránt, az 
ukrán a szerbet. Hát már bocsásson meg, eddig ez volt! Mi harcoltunk ez ellen, tessék 
utánanézni! És most is látjuk, az egyik műsort most jöttek forgatni, nem volt ukrán, 
szerb köztük. Én erre gondolok. És ilyen kijelentést ne tessék tenni, hogy nem 
engedjük, hogy a műsortartalomba beleszóljanak. Én nem tudom elképzelni, hogy 
Kárpátalján a kárpátaljai magyarok műsorát ukránok csinálják. Ismerem őket, és 
tudom, irigylem, hogy mit tudnak produkálni. Erről beszélek, igazgató úr! Nem arról, 
hogy mit látunk a képernyőn, az esztétika, azt az önök szakemberei lehet, hogy jobban 
tudják. De mi megy? És mire kérjük, hogy jöjjenek forgatni? És milyen műsort 
mutassunk meg? Amennyiben önök ezt nem értik, akkor lesz még további 
beszélnivalónk még egy kicsit magasabb fórumon. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Azt hiszem, a törvényi idézet is egyértelmű, fogunk még ezekről a 

dolgokról beszélgetni egészen biztosan, tehát nyilvánvalóan a puding első próbája 
után egész biztosan leülünk. Ma egyébként vezérigazgató úr és főszerkesztő asszony 
az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel találkozik délután, amire mi is 
meghívást kaptunk, de ennek sajnos nem tudunk eleget tenni, hiszen 
ombudsmanhelyettes asszonnyal lesz délután találkozónk és tárgyalásunk. Egy 
korábban egyeztetett programon veszünk részt. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és 
tájékoztattak minket. Műsoraink érdekében is sok sikert kívánunk a következő 
lépésekre, amelyekre visszatérünk majd. Köszönjük szépen. (Dr. Szabó László Zsolt 
és Siklósi Beatrix távozik az ülésteremből.)  

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Viszontlátásra! Köszönjük a kedves 
vendégeknek is, akik részt vettek eddig is ülésünkön, és azoknak is, akik maradnak.  

Döntés a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa testületébe 
delegálandó két személyről 

(Az 57/2008. (V. 22.) OGY határozat 3.3. és 3.4. pontja alapján)  
A második napirendi ponttal folytatjuk ülésünket. Házelnök úr fordult hozzánk 

azzal a kéréssel, hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsába, amely az 
Országgyűlés javaslattevő, konzultatív szerve, delegáljon a bizottságunk két főt. 
Bizonyára többen emlékszünk arra, hogy az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetsége delegált korábban ebbe a testületbe. Feltételezem, hogy házelnök úr most 
ezért fordult az Országgyűlés bizottságához, hiszen az Országgyűlés szervéről van szó, 
korábban ugye nem volt ilyen testületünk, illetve nem a Kisebbségi és emberi jogi 
bizottságot kérték fel erre a delegálásra. 13-ig kellene két főt delegálnunk. Ahogy 
ennek a testületnek az országgyűlési határozatban deklarált alapító okirata, működési 
szabályzata is tartalmazza, negyedévenként ülésezik ez a testület, a delegált tagokat 
helyettesíteni nem lehet. Tehát olyan tagokat kellene delegálnunk, akik valóban részt 
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vesznek ennek a testületnek a munkájában. Erről konzultáljunk. Az én 
megközelítésem egyrészt az volt, hogy megkértem a titkárságunk munkatársait, 
nézzük meg, hogy a szószólók közül kinek nincs még valamiféle megbízatása, akár a 
támogatási testületben, akár az albizottságainkban. Tehát ez egy megközelítés. 
Nyilvánvalóan felvetődhet, és mi delegálhatunk a bizottságon kívüli tagot is. Akár az 
ONÖSZ-szel is természetesen együttműködhetünk. De előtte talán Hepp Mihálynak 
adnám meg a szót, aki ennek a testületnek, az Országos Önkormányzatok Szövetsége 
által delegált tagja volt.  

 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Még jól emlékszünk arra, hogy 

Szili Katalin házelnöksége idején azzal az indokkal kvázi, hogy küszöbön belülre 
kerüljön, akkor még féltünk is attól, hogy hátha ezzel ki akarják váltani esetleg a 
parlamenti képviseletünket, de azért belementünk ebbe a dologba, és annak idején az 
ONÖSZ a bolgár elnök urat és engem javasolt oda. Mi az elején nagy-nagy elánnal 
elmentünk, egy idő után viszont mi is elkoptunk onnan, mert olyan témák voltak, ha 
utánanéztek a jegyzőkönyvekben, amelyek nemzetiséget még véletlenül sem 
érintettek. Tehát ilyen ökológiai, víz-egészségügyi meg merre fúj a szél, és a többi.  

Ettől függetlenül azt mondom, hogy nagyon jó lenne, ha a bizottságunk ott 
képviselné magát, mivel ennek a tagjai, ha megnéztétek az alapszabályt, egyetemi 
tanárok, szakemberek és mindenféle olyan emberek, akikkel a kapcsolattartás vagy 
pedig a mi bizottságunknak a bemutatása az esetleg nem ártana. Egyébként nagyon jó 
hangulatú beszélgetések voltak, csak sokszor úgy éreztük magunkat, hogy ehhez 
nekünk nincs közünk, de még nem is értettük, hogy miről beszélnek. Ez volt a 
legnagyobb gond, mert nem erről szólt ez az egész ügy. De ettől függetlenül azt 
mondom, hogy a bizottság igenis delegáljon embereket. Én reggel elnök úrral 
beszéltem ebben az ügyben, én mindenképpen támogatom, hogy valaki jelentkezzen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, ez egy olyan lehetőség, amelyet nem 

szabad kihagynunk, és azon kell lennünk, hogy valóban ott a nemzetiségek is 
témaként szerepeljenek ennek a bizottságnak a tárgyalásai, munkája során. Kinek van 
ezzel kapcsolatban még kérdése, javaslata? Dr. Csúcs Lászlóné!  

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Nekem az a véleményem 

- ahogy a Misi mondta -, hogy tényleg semmi értelme, hogy olyan menjen, aki nem 
érti a szöveget. Delegáljunk, de közösen egy szakértőt, mert az, hogy elmegyünk, 
meghallgatjuk, és vagy értjük, vagy nem, ennek sok értelme nincs. Pedig az ottlét 
nagyon fontos szerintem.  

 
ELNÖK: Nem hiszem, hogy azért senki ne értené közülünk, ami ott elhangzik. 

Kissné Köles Erika és aztán Turgyán Tamás! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Lehet, hogy az én 

nézetem egy kicsit eltér ettől, de én meg azt gondolom, hogy miután mi 
Magyarországon élünk, ami itt történik, és ami adott esetben egy-egy bizottságban 
megfogalmazódik, minden érint minket. Nem hiszem el, hogy ezek a kérdések minket 
ne érintenének. Bocsánat, Misi meg Halina, hogy ellentmondok nektek, de nyilván 
azon lehet gondolkodni, hogy ki az, aki alkalmas egy ilyen bizottságban dolgozni, meg 
nyilvánvaló, hogy egy szakértő ezt jobban érti, de nehogy lemondjunk arról a 
lehetőségről, hogy nekünk legyen ott egy emberünk. Köszönöm.  
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DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Erőt, egészséget! 
Üdvözöllek benneteket újra itt. A helyzet az, hogy ha kvázi szakértőkben 
gondolkodunk, az legalább háromféle. Ugye kellene egy természettudományosan 
kvázi viszonylag ápolt koponya, kellene egy társadalomtudományokkal viszonylag 
tisztában lévő ember, és kellene minimum egy kulturális kérdésekben kvázi állást 
foglalni tudó tagtársunk ebbe a szervezetbe, és akkor döntsük el, hogy melyik 
szempont a fontosabb.  

Szerintem mindenki nézzen vissza a saját előző életébe és biztosan talál olyan 
pontokat, amelyekhez köthető ez a feladat és nyugodtan, bátran tegye fel a kacsóját és 
jelentkezzen erre a feladatra. Én ezt javaslom. Persze, ha valakinek van ötlete… 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Kedves Tamás, mi 

éltünk egy lehetőséggel, ugyanis csináltunk egy táblázatot arról, hogy melyik 
nemzetiség hol jelenik meg bizottságokban. Nézettek rá erre a táblázatra, látni 
fogjátok, hogy nem úgy a görög, mint a lengyel, eléggé sok üres terület van. Úgyhogy 
körülnéztem saját szaktársaim között és úgy gondolom, hogy az én szakértőm, Fekete 
Klára, aki kabinetvezetőm rendelkezik ezzel a tudással úgy a társadalomtudomány, 
mint a természettudomány területén, úgyhogy én őt fogom javasolni, de ha van más, 
hallani akarom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a konkrét javaslatot. Egy megjegyzés. Azt hiszem, 

hogy bennünket, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságát valóban 
nem azért kérnek fel erre, hogy egy társadalomtudóst és egyéb szakembert 
produkáljunk, hiszen erre megvannak a megfelelő fórumok, amelyeket szintén 
felkérnek és oda delegálnak. Tőlünk feltehetően nemzetiségekkel, elsősorban 
nemzetiségekkel kapcsolatos észrevételeket és szellemi hozzájárulást várnak. Kissné 
Köles Erika szlovén képviselő asszony! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Szeretném javasolni, 

hogy maradjunk a szószólók körében, maximum az országos önkormányzatok 
körében, de szívesen végighallgatom, hogy Fekete Klára végzettsége mire terjed ki, 
tehát a döntésemhez azért az szükséges lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) 

Ha megengedik a bizottság tisztelt tagjai, jelezném - és tulajdonképpen ez a görög 
táblázattal is megegyezik -, hogy négy szószólónk van, akinek még nincs megbízatása. 
Megnéztük, hogy a nemzeti támogatási bizottságba 3 főt delegáltunk, illetve hogy kik 
azok a szószólók a bizottság tagjai közül, akik albizottsági tisztséget töltenek be, 
illetve bizottsági tisztséget. Ezeken kívül négy olyan szószólónk van, akit még ilyen 
megbízatással nem láttunk el. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony, Koranisz 
Laokratisz görög szószóló úr, Kreszta Traján román szószóló úr és Giricz Vera 
asszony, ruszin szószóló. Tehát négyen vannak, akiknek még nincs ilyen jellegű 
megbízatásuk. Ez is lehet egy szempont. A magam részéről mindenképpen azt 
javasolnám, hogy legalább egy szószóló legyen a két delegált között, hogy közvetlen 
kapcsolatunk legyen a Fenntartható Fejlődés Tanácsával, az ott folyó munkával. 
Nyilván egy bizottsági tagot könnyebb, ha nem is beszámoltatni, de információkat 
kapni tőle.  
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Még egy kis türelmet kérek. Eddig egy javaslat hangzott el. Tehát Fekete Klára, 
aki a görög szószóló úr munkatársa. (Koranisz Laokratisz jelentkezik.) Kissné Köles 
Erika kérdésére Koranisz Laokratisz válasza! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Erika kedves, a 

végzettséget illetően, Klára asszony mindenkinek elküldte az életrajzát. Ha valaki 
nem kapta meg, itt van előttem, fel tudom olvasni. Nemzetközi kapcsolatok szakos 
közgazdász, makroökológus, közgazdász, gazdaságpolitikus. Ezek a végzettségei. Én 
nem rendelkezem ilyen képzettséggel, sima szociológus tanár vagyok, lehet, hogy 
nekem ott sokkal nehezebb lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Egy jelölt Fekete Klára kabinetvezető asszony. Kissné Köles Erika, 

Kreszta Traján és aztán alelnök úr. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Változatlanul azt 

gondolom, hogy a köreinkből kerüljön ki a delegált. Egy főt javaslok, Giricz Verát, 
akinek pillanatnyilag nincs semmilyen egyéb funkciója azon kívül, hogy egyébként 
éppen elég dolga van. Kérem, hogy legyetek szívesek még valakit a köreinkből 
javasolni. Van egyébként a szakértők részéről olyan vélemény, hogy nem lehet 
munkatárs. Nem tudom ezt igazából, tanulmányozni kellene. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló úr! 
 
KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Már elhangzott, mert én is 

Giricz Verát javasoltam volna. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Félix roma szószóló úr, alelnök úr! 
 
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Biztos vagyok benne, hogy minden jelölt alkalmas lehet egy ilyen feladat ellátására. 
Csúcs Lászlónét szeretném Giricz Vera mellé. Így szerintem a két fő meg is van. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kér még valaki szót ezzel kapcsolatban? (Senki 

sem jelentkezik.) Nem. A javasolt szószólókat szeretném megkérdezni, hogy 
vállalnák-e ezt a megbízatást. Giricz Vera szószóló asszony? 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Csúcs Lászlóné asszony? 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönettel, igen. 
 
ELNÖK: Szintén vállalná. (Dr. Turgyán Tamás: Elnézést! Most 

megállapodtunk abban, hogy csak szószóló lehet?) Egyelőre abban állapodtunk meg, 
ha tudunk, nyilvánvalóan, ha tudunk, szószólót delegálunk. (Dr. Turgyán Tamás: 
Elhangzott egy harmadik variáció is, nem?) A szakértő. A javaslatot figyelembe 
veszem, természetesen. Egyelőre egy szakértő és két szószóló van. (Dr. Turgyán 
Tamás: Legalább a szavazásig jussunk el!) Természetesen. Egyelőre javaslatokat 
kérdeztem. Nem tudom, feltételezem ennek az anyagnak az alapján, amelyet a görög 
szószóló úrtól kaptunk, hogy Fekete Klára vállalná ezt a megbízatást. Ő itt van? Nem 



23 

látom a szakértő asszonyt. (Fekete Klára jelentkezik.) Üdvözlöm. Ön vállalná tehát ezt 
a megbízatást, ha úgy adódik? (Fekete Klára: Igen, vállalnám!) Köszönöm szépen. 

Tehát három javaslat hangzott el eddig. Mind a hárman nagy örömünkre 
vállalnák. Van-e más javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Az elhangzott javaslatok 
sorrendjében teszem fel szavazásra a kérdést. Tehát Fekete Klára volt az első, ha ezzel 
egyetért a bizottság, hiszen lehet előbb a szószólókat is szavazásra feltenni. Általában 
egy tanácskozásnál… (Közbeszólás: A szószólókról szavazzunk!) Ezért mondom. Az 
elhangzott javaslatok sorrendjében, ha felteszem szavazásra, akkor Fekete Klára, 
Giricz Vera és dr. Csúcs Lászlóné. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 
Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Szavazás előtt egy kérdést 

akartam feltenni. Ebben az ügyben nem volna-e tanácsos és szerencsés konzultálni az 
ONÖSZ-szal?  

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Önállóan 

delegálhatunk két főt. (Alexov Lyubomir: Akkor ti többet olvastatok, mint én. 
Bocsánat! - Hepp Mihály: Önkormányzati szövetségek. - Közbeszólás: Hol van? - 
Hepp Mihály: A 3/3. sorban. - dr. Turgyán Tamás: Ötödik sor!) Bocsánat, az nem az 
ONÖSZ-ra vonatkozik. Biztos, hogy nem. Az önkormányzati szövetség a TÖOSZ, a 
MÖSZ meg ezek, amiknek soha nem volt egyenrangú tagja a mi szövetségünk és soha 
nem konzultáltunk velük és nem fogadták el a mi jelentkezéseinket. Tehát úgy 
gondolom, hogy most sem fogják az ONÖSZ tagjait delegálni ebbe a bizottságba. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan nemzetiségi területről most a 

bizottságunk van felkérve arra, hogy delegáljunk. A házelnök úr levele azt 
tartalmazza, hogy a bizottság elnöke konzultáljon a bizottság tagjaival, ezután két főt 
delegáljon. Ezt tartalmazza a házelnök úr levele. Természetesen inkább mégis csak 
akár szavazásra bocsátanám, hogy bizottsági döntés legyen a delegálásom mögött. 
Tehát nem csupán konzultálni kívánok a bizottság tagjaival, hanem szavazásos 
döntést is kérek ez ügyben. Azt hiszem, ez még inkább növeli a delegálásunk 
legitimitását.  

Elhangzott, hogy konzultáljunk-e ebben a kérdésben az ONÖSZ-szal, tehát az 
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével. A bizottságunk van most 
felkérve, hogy a bizottság delegál két embert, nyilván akkor ezt a bizottság a maga 
hatáskörében tartja egyelőre. Egyébként a delegáltakat a delegáló szerv vissza is 
hívhatja. (Közbeszólások: Így van!)  

Határozathozatal 

Egyszerűsített a dolog, ha mi vagyunk a delegáló szerv, mert akkor mi 
egyértelműen vissza is tudunk hívni. Egyéb javaslat van-e? (Nincs jelentkező.) 
Szavazásra teszem fel a kérdést, hogy a bizottság a maga hatáskörében kíván-e erről 
dönteni. Aki ezzel egyetért, az szavazzon. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellene? 
(Szavazás.) 3 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a magunk hatáskörében szavazunk 
erről.  

Az első javaslat, Fekete Klára kabinetvezető asszony. Három szavazás lesz, 
nyilván a két legtöbbet kapott igen szavazattal delegáljuk a jelölteket. Tehát, aki 
támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 2 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 
ellenszavazat. Tartózkodás? (Szavazás.)  10 tartózkodás. 

Giricz Vera asszonyt ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 4.  
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Dr. Csúcs Lászlónét ki támogatja? (Szavazás.) 8 igen. Ellenszavazat? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5. Köszönöm szépen.  

Tehát konstatálom, hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsába a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága Giricz Vera és dr. Csúcs Lászlóné szószóló 
asszonyokat delegálja. A szükséges lépéseket házelnök úr felé ez ügyben megteszem. 
Ezzel a második napirendi pontunkat is lezárom. 

Egyebek 
Következnek az egyebek. Egyrészt több szószólótól, dr. Turgyán Tamástól és 

Varga Szimeon bolgár szószóló úrtól kaptunk javaslatokat a munkatervünkkel 
kapcsolatosan. Ezeket a javaslatokat természetesen figyelembe fogjuk venni a 
munkaterv összeállításánál. Ezek a javaslatok most a félévi törvénykezési terv alapján 
születtek. Az első rendes értekezletünkre elkészítjük a bizottság munkatervét, és 
akkor ezekről a javaslatokról is döntünk. Köszönöm szépen ezeket a javaslatokat.  

Felhívták a figyelmet többek között arra, hogy a köznevelési, a nemzetiségi 
törvény kerül napirendre az EMMI előterjesztésében mint módosítandó törvények, 
illetve a bevándorlókról szóló jogszabállyal is foglalkozik majd a Ház. Tehát most ez a 
három van egyelőre a látókörünkben. Erre válaszoltam.  

Tájékoztatásképpen, ez eljutott feltehetően a szószólókhoz is, de ők is felhívták 
rá a figyelmet, hogy az idei költségvetési törvényben általunk kiharcolt - nyilván 
mondhatjuk így - kétmilliárd forintnál az EMMI pályázati kiírásában nem szerepelt a 
60 milliós plusz emelés, csak az eddigi 30 milliós támogatás. Erre felhívtuk a 
figyelmet, és korrigálta az EMMI, és erre az országos önkormányzati elnökök 
figyelmét is felhívtuk, hogy változott a kiírás, jobb a kiírás, 60 millió forinttal több áll 
rendelkezésre a táborokra. Ennek a pályázatnak talán éppen ma, 29-én jár le a 
határideje. Igen, ezt is sikerült rendezni.  

Biztoshelyettes asszonynak 14 órakor találkozunk. Azért is hívtam mára össze a 
bizottsági ülésünket, hogy délután biztoshelyettes asszonyhoz is minél nagyobb 
számban el tudjunk menni, megismerjük az ő féléves munkatervét, és nyilván a 
magunk munkatervének az összeállításánál ezt is figyelembe tudjuk venni.  

Ritter Imre szószóló úr a rátkai bölcsődével kapcsolatban küldött nekünk most 
egy anyagot, akkor kérem, szószóló urat, hogy terjessze elő ezt a problémát. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm szépen. Nem 

megtárgyalásra, csak figyelemfelhívásra kérem, hogy a következő ülésünkön vegyük 
napirendre. A dolog lényeg az, és ez nemcsak minket érint Rátkában, hogy ahol a 
települési önkormányzat átalakult nemzetiségi önkormányzattá, és nemzetiségi 
intézményfenntartó, ott az NGM véleménye szerint nem illeti meg őket az az 
intézményi támogatás, mint ami a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézményeket, amit én teljesen nonszensznek tartok.  

Átküldtem az ezzel kapcsolatos anyagot Rátkáról, kérem, hogy mindenki nézze 
meg, és a következő ülésen tűzzük napirendre. Én addig mindenképpen az illetékes 
tárcákkal fogok egyeztetni, és igyekszünk egy, lehetőség szerint egyeztetett anyagot 
csinálni. Mert két dolog van, egyrészt vagy a jelenlegi jogszabályok alapján el tudunk 
jutni egy olyan értelmezéshez, hogy ezt a helyzetet megoldjuk, vagy ha semmiképpen 
nem, akkor törvénymódosítást kell kezdeményezni, mert azt gondolom, hogy ez a 
helyzet ellentétes a jogalkotó szándékával is. 

A másik dolog, ami csak tájékoztatás lenne, hogy ugye hétfőn lesz itt Angela 
Merkel német kancellár asszony, a miniszterelnök úrral való egyeztetés alapján tagja 
leszek a hivatalos kormánydelegációnak, aki fogadja ¾ 12 körül, és részt veszek az ezt 
követő munkaebéden is. Azt gondolom, hogy a korábban általunk sok esetben 
kifogásolt helyzethez képest, amikor nem hívtak meg bennünket hivatalosan a 
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kétoldalú kormánytalálkozókhoz vagy kapcsolatokhoz, ez most pozitív. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez igazán örömteli hír, és ez a jó út, nyilvánvalóan, 

tehát a miniszterelnök úr és kabinetje részéről is. Akkor valóban megkérjük szószóló 
urat, nyilván a román szószóló urat is, hogy tárják fel ezt az ügyet és a megoldás 
lehetőségeit. Feltehetően az első parlamenti ülésszaki hetet követő héten lenne 
bizottsági ülésünk, ha sikerül, február 25-én, szerdán. Ez most egy elképzelés. Kissné 
Köles Erika és aztán Hartyányi Jaroszlava 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Már a vezérigazgató úr, 

illetve a főszerkesztő asszony mondandója után akartam mondani, hogy mindig 
problémákról meg kérdésekről beszélünk. Most a német kolléga elkezdte a jó híreket, 
én is akkor jó hírrel tudok szolgálni. Engem Kövér László házelnök úr hívott a 
delegációjával Szlovéniába múlt szombaton. Ott egyúttal a szlovén házelnöknek 
bejelentette, hogy ezentúl mindig tagja leszek az általa vezetett delegációknak. 
Úgyhogy jó hírt közöltem. 

 
ELNÖK: Köszönjük a további jó hírt, ránk fért. Hartyányi Jaroszlava ukrán 

szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én az első napirendi 

ponthoz szeretnék visszatérni egyebek között, és majd megírom a javaslatot. 
Szeretném, ha félév múlva megnéznénk, hogy mi zajlik a médiában, mert 
megmondom őszintén, nekem a mai válaszok egy része tetszett, a másik fele nem és a 
stílus sem.  

Ezt ki fogom mondani és azt kérem, hogy támogassatok, mert gyanús, hogy 
félév múlva, ha megnézzük, ugyanúgy ott fogunk állni, mint most. Ez az egyik. 

A másik, az egyebek között szeretném bemutatni, Szuperák Brigittát, a 
munkatársamat, ő lesz az asszisztensem, nem jogi tanácsadó, hanem asszisztens. 
Szeretettel tessék fogadni, nagyon jólelkű fiatalasszony.  

 
ELNÖK: Üdvözöljük körünkben az asszisztens asszonyt és eredményes munkát 

kívánunk. Azt hiszem, mindenképpen még a tavaszi ülésszak vége előtt, a nyári szünet 
előtt visszatérünk a média ügyére. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Két hírem van, a jó meg 

a rossz. Melyikkel kezdjem? A jó az, hogy egy év után sikerült felvenni a kapcsolatot 
végre az örmény nagykövetséggel, ami elég komoly diplomáciai bűbájnak minősül és 
elvileg megállapodtunk abban, hogy havonta egy kvázi informális találkozón részt 
veszünk. Ez csak baráti beszélgetés természetesen egyelőre. A másik az, hogy a múlt 
évben felmerült egy probléma a dologi költségekkel kapcsolatos keret kérdésében. 
Nagyon szeretném, ha ez nem tűnne el a süllyesztőben, hanem foglalkozna vele a 
bizottság a továbbiakban is. (Közbeszólás: Mivel?) Mivel? A lóvéval! (Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kerüljük az argót és a szlenget. Mint azt a 

bizottság tagjai tudják, végül is a módosító javaslatot, amelyet ötpárti konszenzussal 
fogadtak el és a házbizottság is megszavazta, hogy a Ház elé kerül decemberben, végül 
is visszavonták az előterjesztők. Tehát egyelőre ez a kérdéskör nem változott. Én azon 
a házbizottsági ülésen, amikor még úgy tűnt, hogy ez a plenáris ülés elé kerül, 
jeleztem, hogy bennünket nem vontak be az egyeztetésbe, továbbra is megoldatlan 
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kérdésnek tekintjük, bizonyos szempontból hátrányos helyzetben vagyunk a 
képviselőkkel összehasonlítva. Akkor ígéretet kaptunk a frakcióvezetőktől, vagy az ott 
jelenlévő megbízottaktól, hogy tavasszal ismét napirendre tűzik a kérdést. Most már 
azért is, hiszen nem ment át az eredeti javaslat sem. Tehát fel fogom venni a 
kapcsolatot és a javaslatunkat, amelyet már akkor is elküldtünk, ismét felfrissítjük. 
Van-e még jelentkező? (Varga Szimenon jelentkezik.) Varga Szimenon bolgár 
szószóló úr! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is szeretnék egy pár szót 

mondani. Mindenki látta a tévében, hogy Soltész Miklós úr tartott egy 
sajtótájékoztatót, hogy a nemzetiségiek 2 milliárd forinttal többet kapnak a 
költségvetésbe. Itt természetesen a szószólók is említve lettek, de már előtte is 
javasoltam és most is javaslom, hogy mi külön, mint a bizottság, vagy a bizottság 
elnöke a tévével most már konzultálva hívjuk meg őket egy sajtótájékoztatóra, hogy ez 
a mi érdemünk is, mert mi ebben közrejátszottunk és szerepeltünk. Ezt gondolom, 
minél előbb meg kellene tenni ahhoz, hogy kimenjen. Én is bemutatnám az új 
munkatársamat, Azari Zsuzsannát, tanácsadót. Ő segíti majd a munkámat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszöntjük Zsuzsannát is és eredményes munkát kívánunk. Hepp 

Mihály horvát szószóló úr! 
 
HEPP MIHÁLY horvát nemzetiségi szószóló: Mindenki eldicsekedett a 

munkatársakkal, én is bemutatnám Kovács László közgazdász urat, aki a 
kabinetfőnököm. Ezután majd ő is részt vesz alkalmanként ezeken a találkozókon. 

 
ELNÖK: Örömteli, hogy a szakértői segítő csapat is kezd teljesen kiegészülni. 

Köszöntjük kabinetvezető urat és sikeres munkát kívánunk. Dr. Csúcs Lászlóné, 
tessék! 

 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Nagyon rövid kérdésem 

lenne. Mikor lesz az első parlamenti ülés? 
 
ELNÖK: Feltehetően február 16-án, hétfőn. Az azt követő héten tartanánk mi 

bizottsági ülést. Ha kétnapos lesz 23-24-én, akkor 25-én, szerdán.  

Az ülés berekesztése 

Más kérdés, egyebek? (Senki sem jelentkezik.) Akkor az ülést berekesztem. 
Köszönöm szépen az aktív közreműködést és délután 2 órakor az 
ombudsmanhelyettes asszonynál találkozunk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc.) 

 
 
  Fuzik János 

a bizottság elnöke 
 
Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és dr. Lestár Éva  

 


