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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a J/12265. számon előterjesztett, Beszámoló a Magyar Köztársaság Országgyűlése
számára a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről, 2003.

január 1- 2003 . december 31 . szóló jelentéshez

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 . február 22-ei
ülésén a jelentést megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi
általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma elnökének a
Beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítését .

Az Elnök Úr a 2003 . évet a „fordulat" évének nevezte . Elmondta, hogy 8 alkalommal
fordultak a beszámolási tárgyidőszakra vonatkozóan az Országgyűlés elnökéhez javaslattal
- válságtervvel, konszolidációs tervvel -, és 9-szer hallgatták meg a testületet az Országgyűlés
illetékes bizottságai . Az Elnök úr ismertetőjében kitért a Legfőbb Ügyészség álláspontjától
kezdve az Ellenőrző Testület véleményén át a ,Ragáts"-korszak átfogó értékelésére . Beszélt a
Magyar Televízió anyagi problémáiról, illetve az ún . „szerződéses ellenőrzési rendszerről" is .

Az Elnök úr meghívta a bizottságot a regionalitás témakörében 2005 . évben
megrendezendő Konferenciára, illetve a Magyar Televízióba is meginvitálta a bizottságot,
mivel nagyon szerencsésnek tartaná, ha a közszolgálati televízió egyházi és kisebbségi
műsoraival kapcsolatban konzultációt folytathatna a bizottság tagjaival, az érintett
kisebbségek és egyházak, felekezetek képviselőinek bevonásával .

Bizottsági ajánlás



2

A képviselők részéről költői kérdésként hangzott el, hogy mi lenne, ha egy szép napon
nem lenne Magyar Televízió, hanem csődöt jelentene és a Kuratórium visszaadná a
megbízását az Országgyűlésnek, avagy mi végre is van a Magyar Televízió a folyamatos
kudarcok, harcok ellenére. Ismét szóba került a Médiáról szóló, 1996 . évi I. törvény
módosításának folyamatos sikertelensége is .

Konkrét javaslatként hangzott el a vallási és egyházi műsorok 3 %-os arányával
kapcsolatos megállapításhoz (Beszámoló 26 . o .), hogy szerencsés lett volna, ha egy európai
kitekintésű összehasonlító táblázat is készült volna . Kérdés hangzott el arra vonatkozóan,
hogy mely „kisegyházak" képviselői tartották aggályosnak a Közszolgálati Műsorszolgáltatási
Szabályzat egyes megfogalmazásait, illetve, hogy orvosolhatóak-e az általuk kifogásoltak .

Elhangzott a bizottsági tagok részéről, hogy „axiomatikus", hogy még tizenöt év után
is berögződött a régi, 1990-et megelőzően kialakult műsorfelosztás . E vélemény képviselője
arra is felhívta a figyelmet, hogy a vallási műsorok nem egyházi adások, és minden leadott
percért az MTV a „műsorcsináló" a felelős .
Javaslatként hangzott el, hogy a Magyar Televíziónak a „szigorú, puritán közszolgáltatás"
irányába kell haladnia .

A bizottság osztja a Kuratórium elnökének és felszólaló Elnökségi tagjának azon
véleményét, mely szerint több és nézettebb vallási és egyházi közvetítésre lenne szükség .
Egyetértés mutatkozott abban is, hogy a közeljövőben egyeztetést kell folytatni a vallási és
kisebbségi műsorok kapcsán, melynek keretében bizonyos fogalmakat (pl . történelmi egyház,
nem történelmi egyház, kisegyház) is újra kell definiálni .

A bizottság a Jelentést az általános vitára egyhangúlag alkalmasnak tartotta . (17i)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában.

Budapest, 2005 . február 22 .

Szászfalu László
a bizottság elnöke
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