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Együttm ködé si megállapodás
amely lé trejött az országos nemzeti é s etnikai kisebbsé gi önkormánvzalok, azaz a Bolgár Országos Önkor-

mányzat, a Görög Országos Önkormányzat, a Magyarországi Né metek Orságos Önkormányzata, a
Magyarországl Románok Orságos Önkormányzata, az Országos Cigány Önkormányzat, az Orságos
Horvát Önkormányzat, az Országos Lengyel Kisebbsé gl Önkormányzat, az Országos Szlovák Önkormányzat, az Országos Szlové n Ktsebbsé gi Önkormányzat, a Szerb Országos Önkormányzat, az
Ukrán Klsebbsé gl Országos Önkormányzat é s a
Magyar Televí zió Rt. (továbbiakban MTV) között,
A köZszoIgálatot vé gz MTV nyilVánosságot biztosí t
a hazai kisebbsé gek számára, hozzáiárul kultú rájuk,
hagyományaik, nyelvük é s önazonosságuk m eg rzé sé hez, az anyaországgal való kapcsolattartásukhoz, továbbá teret ad az országos ünnepeikr l való hí radásoknak, tudósí t azokról az anyanyelv m sorokon kí vül is, (Lásd mellé klet}
Az együttm ködé s alapja a nemzeti é s etnikai kisebbsé gek jogairól szóló l993, é vi LXXVIl, törvé ny, a
rádiózásról é s televí ziózásról szóló 1996. é vi L törvé ny, az Európa Tanács Nemzeti Kisebbsé gek Vé delmé r ] szóló Keretegyezmé nye é s a Regionális vagy Kisebbsé gi Nyelvek Európai Chartála, A m sorké szí té s
gyakorlatára az MTV Szervezeti é s M ködé si Szabályzata, valamint a Közszolgálati M sorszolgáltatási Szabályzat vonatkozik,

A megáIlapodás cé lia, hogy í rásban rögzí tse a m sorké szí té sbiztonságát, az együttm ködé s alapvet
szabályait, é s iehet sé get teremtsen az ú j kihí vások
megválaszolására.

Az együttm ködé s gyakorlata: az MTV Regioná]is,
Kisebbsé gi é S Határontú li F szerkeszt sé ge egyeztet
az önkormányzatok ké pviseJ ivel a m sorokat é rint
mjnden fontos elvi é s gyakorlati ké rdé sben.Í gy különösen az egyes kisebbsé gi szerkeszt sé gek é s rovatok
vezet inek kinevezé se e] tt, Az aláí rók fé lé vente közösen é rté kelika m sorokat, a kisebbsé gi szelkeszt sé gek munkáját, AZ Mry ennek során megfontolja az országos kisebbsé gi önkormányzatok javaslatait, illetve
figyelembe veszi a kisebbsé g rendelkezé sé re álló m sorid felhasználásának elveir 1 hozott dönté süket,
Az é rdemi együttm ködé shez szüksé ges, a kisebbsé gi
m sorokkal kapcsolatos információkat a f szerkeszt
vagy az általa megbí zott televí ziós munkatárs szoigáltatja.

Az MTV visszaállí tja a korábban lé tez Cigány Fóru-

mot, A horvát, a né met, a cigány, a román, a szerb é s
a szlovák magazin hetente lelentkezik, egyenké nt 2ó
percben, A szlové n magazin ké thetenké ntkerül adásba, ugyancsak 2ó percben. A Rondó - a bolgár, göí ög,
lengyel, örmé ny, ruszin é s ukrán kisebbsé gek közös
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havonta ké tszer jelentkezik, egyszeí 52 é S

egyszer 2ó percben.
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MTV az országos kisebbsé gi önkoí mányzatok
- a közszolgálati televí zí zás
lehet sé geinek fejl dé sé ve1 párhuzamosan - törek,
igé nyeire Való tekintettel

szik a kisebbsé gi m sorok adásldeié nek növelé sé re.
A kisebbsé gi m sorokat az MTV az i-es csatornán
sugározza é s megismé tli a 2,eS csatornán, AZ MTV a
kisebbsé gi m sorok számára hé tf t l pé ntekig napi
egy órás, ú gynevezett tiszta m sorsávot hoz ]é tre, Az
ismé tlé saz Mry2-n, Szombaton dé ]el tt 8 é s l2 óra
köZött törté nik. AZ MTV ezen m soroknak állandó m sorhelyet ad, a megállapodás ré szé tké pez mellé klet
szerint. Az MTV a mellé kleten szerepl l3 é s l4 óra

közötti

m sorsáv tekinteté ben az országos önkor-

mányzatokkal egyeztetve, lehet sé geihez mé rten törekszik a né Zettsé g szempontiából kedvez bb sugárzási id pontok biztosí tására.
AZ MTV biztosí tia, hogy a kisebbsé gek saját m soraikban anyanyelvükön szóla]janak meg, magyar nyelv feliratozás kí sé reté ben,Az Együtt cí m magazin a

m sort közösen

ké szí t kisebbsé gi szerkeszt sé gek

anyanyelvé n é s magyarul kerül adásba,
Az MTV a ku]tuí ális é rté kmeg rzé st é s é rté kteremté st szolgáló anyanyelvi, kisebbsé gi m sorok me]lett
a magyar nyelv m sorokban is rendszeresen fogialkozik a Magyarországon é l nemzeti é s etnikaj kisebbsé geket é rint ké rdé sekkel, é letük bemutatásával, Az
MTV a kisebbsé gi m sorké szí t knek lehet sé get biziosí t é s ösztönzi ket arra, hogy a magyar nyelv m sorokban is meg|elenjenek, Ez azonban nem akadályozhatja ket abban, hogy alapfeladataikat, í gy különösen a mellé kletben felsorolt anyanyelv m sorok,

továbbá é rté kállódokumentáló filmek ké szí té sé t

megfelel szakmai szí nvona]on el]ássák.
Az MTV támogatja a kisebbsé gi m sorké szí t k ré szVé telé taz inté zmé ny által lé tfehozott, vagy általa elismert, illetve az anyaországban folyó szakmai ké pzé sben, Az országos kisebbsé gi önkormányzatok saját
kapcsolatrendszerük felhasználásával is el segí tik a
kisebbsé gi m sorké szí t k anyaországi szakmai továbbké pzé sé t,

Az aláí rók fontosnak tartiák, hogy a kisebbsé gi m sorok munkatársai nyelvükben, kultú ráiukban é s identitásukban aZ adott nemZetisé g elkötelezett ké pvjsel i
1egyenek.

Az MTV az önkormányzatok bizonyos anyagi áldo-

zatvá]laiása me]lett a rögzí tett, de teljes egé szé ben fel

nem használt anyagokat archiválás cé l|ából átadja a
kisebbsé gi önkormányzatoknak. Amennyiben e cé lra
oRTT támogatás kapható, az Mry eltekint a kisebbsé gi önkormányzatok anyagi hozzáiárulásátó1,
A kisebbsé gi m sorok ké szí té sé nekszemé lyi, tech-

nikai é s anyagi felté teleit aZ Mry biztosí tja, EZek nem
lehetnek rosszabbak az MTV más, hason]ó m sorai, illetve az MTV többi m sorai ké szí té sé nek
átlagos fe1té teleit L EZen feIté telek kialakí tásakor aZ:Mry tekintetbe veszi a kisebbsé gi m sorok salátos kiegé szí t
igé nyeit,
A fe]ek ezen felül közösen

keresik a jobb felté telIendszer megteremté sé nek lehet sé geit, fontosnak
tartják az anyagi helyzet é s az eszközállomány iaví tását, szorgalmazzák az átlátható költsé gveté si támoga,
tás megteremté sé t,Ana törekednek, hogy közös pá,
lyáZatok ú tján ú 1 fonásokat lelienek a m sorké szí té s
támogatása é rdeké ben,
Az aláí rók a mindenkori vonatkozó iogszabályok figyelembevé telé vel külön megállapodásban rögzí tik a
kisebbsé gi önkormányzati, a helyi önkormányzati é s
az országgy lé si ké pvisel választáshoz kapcsolódó
kisebbsé geket (is) é rint választási m sorokra vonatkozó együttm ködé si é s egyé b szabáIyokat,
AZ együttm ködé si megállapodás megváltoztatásá,
hoz az aláí rók egysé ges akarata szüksé ges, ]elen megállapodás nem zárja ki, hogy az aláí rók az egyes nemZeti é s etnikai kisebbsé gek elté r helyzeté re Való tekintettel ké toldalú é s többoldalú megállapodásokat
is kössenek,
A megállapodás 2000- április 3-án lé p hatályba.
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Bolgár Országos Önkormányzat
március 3. (Bulgária nemzeti ünnepe)
máias 24. (A Bolgár kultú ra, a szláv í rásbelisé g
napja

)

Országos Cigány Önkormányzat
ké s bbiekben adiák meg országos ünnepük

a

napját

Görög

Országos Önkormányzat
márclus 25. (Az l82l-es törökellenes

forradalom
é s szabadságharc)
október 28. (A nemzeti ellenálláS napia - l940_)

Országos Horvát Önkormányzat
szeptember 9. vagy l0. (Magyarországi horvátok
napja, Budapest)
november 3. (A horvát nyelv napja, Szombathely)
december (Karácsonyi koncert, Pé cs)
Országos Lengyel Kisebbsé gi Önkormányzat
iú nius 24. (Szent LászIó ünnepe)

Magyarországi Románok Országos
Onkormányzata
A Románság országos ünnepe a Hú své té s a
Nagyböit ideié re es esemé nysor

ünnepe)

otló

onkómjnv7itl

l

A hazai klsebbsé gek országos ünnepel

Országos Örmé ny Önkormányzat
április 24. (a magyarországi örmé nyek országos

Blbenló c§ába

-Hrl,

Együttm hödé si megáIlapodás mellé klete

Magyarországi Né metek országos
Onkormányzata
ianuár második szombat|a (Né met önkormányzatok napia)
Pünkösd (A hazai né metsé gországos ünnepe)
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Szerb Országos Önkormányzat
ianuáí 27. (Szent Száva napja)
iú ntus 28. (Szent Vid napia)
Országos Szlovák Önkormányzat
iú lius 5, (Magyarországi szlovákok országos
ünnepe, Cyrill é s Method napja)
Országos Szlové n Önkormányzat
máius utolsó vasárnapia (Rába,menti napok)
Országos Ruszin Kisebbsé gi Önkormányzat
orságos ünnepük napját

a ké s bbiekben adják meg

Országos Ukrán Önkormányzat
í ebruár 20. (Ukrán Kultú ra Napja)
március 20. (Sevcsenko Napok)
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