
AZ OMBuDSMAN AKTÁIBÓL
Következtetések, megállapítások

A Barátság ez évi április számában számolt be arról, hogy az ombudsman vizsgálatot folytat a nemzetiségek televíziós és rádió mûhelyeiben, és akkor a

„Vizsgálati terv”-et adtuk közre, melynek nyomán a kisebbségi jogok biztosa és munkatársai a vizsgálatot lefolytatják. Szeptemberi számunkban

közreadtuk az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet) Nemzeti Kisebbségi Fõbiztosa Irodájának 2003 októberében készített, a

„Kisebbségi nyelvek használata a mûsorszóró médiában” címû ajánlását. Idõközben a vizsgálat lezárult és Dr. Kaltenbach Jenõ és munkatársai elké-

szítették jelentésüket a hazai kisebbségi rádió- és televíziós stúdiókban tapasztaltakról. A jelentés minden részlete izgalmas, tényfeltáró, olyan megál-

lapításokat tartalmaz, melyek Magyarországon eddig sehol meg nem jelentek. Mai számunkban a kisebbségi médiával kapcsolatos európai elvárá-

sokat emeljük ki. További részleteket következõ számainkban közlünk.

Az Obtv. értelmében az országgyûlési biztosok elsõsorban az
alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságok megszünte-
tése vagy az ilyenek jövõbeni elkerülése érdekében fogal-
mazhatják meg javaslataikat, illetõleg tehetik meg az általuk
célszerûnek tartott intézkedéseket.

Következtetéseink – amelyeket az alábbiakban pontokba
foglalva teszünk közzé – alapvetõen két csoportba sorolha-
tók. Számot adunk azokról a ténymegállapításokról, ame-
lyek álláspontunk szerint alkotmányos jogokkal kapcsolatos
visszásságot vagy egyéb törvénysértõ helyzetet mutatnak
be, illetõleg megfogalmazunk olyan következtetéseket is,
amelyek alapján áttételesen, közvetett módon, a jövõre néz-
ve áll fenn a visszásság veszélye.

A kisebbségi mûsorok készítésével kapcsolatos megállapítá-
sok
Az elektronikus média valamennyi közszolgálati résztvevõjé-
nek – ide értve a Magyar Televíziót, a Magyar Rádiót, illetõ-
leg csekély kivétellel az önkormányzatok által mûködtetett
helyi mûsorszolgáltatókat – felróható, hogy rendszeresen
megsértik az Alkotmányban, illetõleg a Nektv-ben lefekte-
tett elveket, és a kisebbségi közösségek autentikus képvise-
letére jogosult szervezetek véleményének a kikérése nélkül
hozzák meg a kisebbségi közösséget érintõ döntéseiket. Így
különösen nem egyeztetnek megfelelõ idõben és megfelelõ
részletességgel – sem az országos, sem a helyi önkormány-
zatokkal – a közszolgálati média kisebbségi feladataira is ki-
terjedõ

• költségvetésrõl;
• a rendelkezésre álló mûsoridõ felhasználásának elvei-

rõl;
• a mûsor-sugárzás idõtartamának változásairól;
• az egyes mûsorok sugárzásának elmaradásáról, illetõleg

az egyes mûsorszámok eltérõ idõpontban való közvetítésé-
rõl;

• a mûsorok tematikájáról (ideértve a kisebbségi közös-
ség szempontjából fontos aktualitás közéleti események be-
mutatását);

• a mûsorkészítés egyéb szervezeti, személyi és tárgyi fel-
tételeinek megváltoztatásáról.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közszolgálati médi-
ák, illetõleg az azokat mûködtetõ vagy befolyásoló önkor-
mányzatok az egyeztetések elmaradásával sértik a kisebbsé-
gi önkormányzatok önkormányzáshoz fûzõdõ jogát, vala-
mint veszélyeztetik az egyes kisebbségi közösségek Nektv-

ben rögzített kulturális, nyelvi, mûvelõdési autonómiáját, és
ezen keresztül az önazonosság megõrzéséhez fûzõdõ alkot-
mányos jogát is.

Az országos kisebbségi önkormányzatok érdemi befolyásának
a hiánya
A médiatörvény nem biztosít döntési jogkört az országos ki-
sebbségi önkormányzatok számára a mûsorszámok tartal-
mát, illetve a mûsorszerkesztést érintõ kérdésekben. Ez
alapvetõen helyes, hiszen a sajtószabadság elvének követ-
kezetes érvényességével nem férne össze, ha az országos ön-
kormányzatok a kisebbségi médiát a „szócsövükké” tennék,
sõt e testületek még a saját fenntartású médiával szemben
is kötelesek egyfajta – a sajtószabadságot feltétlenül bizto-
sító – „önmérsékletre”. A közszolgálati televízióval kötött
együttmûködési megállapodás értelmében azonban egyez-
tetni kell velük a kisebbségi mûsorokat érintõ „minden fon-
tos elvi és gyakorlati kérdésben”. Ebbõl következõen véle-
ményt nyilváníthatnak akár a kisebbségi mûsorok színvona-
láról is, így különösen értékelhetik az alkotók munkáját és
megfogalmazhatják elvárásaikat a tájékoztató és értékmeg-
õrzõ funkció ellátásával kapcsolatban. Az országos kisebb-
ségi önkormányzatok egy része azonban – részben megala-
pozottan – úgy véli, hogy ez az egyeztetés csak formális,
nincs érdemi ráhatásuk a mûsorkészítésre. Hasonló a hely-
zet a közszolgálati rádió esetében is, annyi eltéréssel, hogy
az együttmûködési megállapodás aláírását több országos
kisebbségi önkormányzat elutasítja. Az „együttmûködési
megállapodás” egy olyan sajátos „hibrid mûfaj”, amely ön-
magában nem nyújt kellõ garanciát a kisebbségi jogok érvé-
nyesüléséhez, ezért – mivel hiányoznak a kisebbségi önkor-
mányzatok együttdöntési jogosultságait rögzítõ törvényi
rendelkezések – a kisebbségi közösségek önkormányzáshoz
fûzõdõ joga a média vonatkozásában nem érvényesül. Ezért
szükséges egy olyan jogszabályi háttér, illetõleg garancia-
rendszer megteremtése, amely a médiaszereplõk önállósá-
gának („sajtószabadságának”) a biztosítása mellett, a ki-
sebbségi közösségek érdekeit kifejezni, megjeleníteni képes
szervezetek részére – és itt nem kizárólag, illetve nem elsõ-
sorban csak az országos önkormányzatokról van szó – érde-
mi jogosítványokat is biztosít.

Az anyanyelvi tájékoztatás elégtelensége
Megállapítható, hogy a közszolgálati elektronikus média
nem, vagy csak részben felel meg az Európai Unió által is el-
fogadott – de az Alkotmányból és a Nektv-bõl direkt módon
is következõ – azon feladatának, hogy elvárható színvonalú
anyanyelvû tájékoztatást nyújtson a magyar állampolgárok-
nak, ideértve az Európai Unió polgárait is. A nemzeti és etni-
kai kisebbségek által igénybe vehetõ mûsorok idõtartama és
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sugárzási rendje elégtelen ahhoz, hogy a közszolgálati médi-
án keresztül hozzájuthassanak a közéleti információkhoz,
különös tekintettel az Alkotmány 61. §-a szerinti közérdekû
adatokhoz. Ezáltal a nem magyar anyanyelvû polgárok tájé-
kozódáshoz fûzõdõ, valamint az egyenlõ esélyekhez való al-
kotmányos joga egyaránt sérül.

A kulturális hagyományok megõrzésének jelentõsége
Megállapítható, hogy a közszolgálati mûsorszolgáltatók köz-
ponti intézményei – sem a Magyar Televízió, sem a Magyar
Rádió – nem rendelkeznek a kisebbségi mûsorok megõrzé-
sére (archiválására) vonatkozó egységes szabályokkal, ille-
tõleg nem megoldott a kulturális mûvelõdési, politika-tör-
téneti és egyéb értékeket hordozó felvételek kezelése, a jövõ
generációk számára történõ biztosítása. E mûsorok meg-
semmisülése a kisebbségi közösségek önazonossághoz fû-
zõdõ alkotmányos alapjogát sértené, illetve veszélyeztetné.

A személyi és tárgyi feltételek elégtelensége
Nem kielégítõ mértékben biztosítottak a részvénytársasági
formában mûködõ közszolgálati mûsorszolgáltatók eseté-
ben a kisebbségi mûsorok elkészítésének sem a személyi,
sem a tárgyi feltételei. Az elmúlt idõszakban (az elmúlt évek-
ben) a kisebbségi mûsorok készítésére fordítható költségve-
tési összegek reálértéke folyamatosan csökkent, amely ked-
vezõtlenül befolyásolta a mûsorok színvonalát. A közszolgá-
lati médiában dolgozók javadalmazása – különös tekintettel
arra, hogy a média ismereteken kívül e munkatársakkal
szemben speciális elvárások (például nyelvismeret) is tá-
maszthatók – nem versenyképes sem a kereskedelmi médiá-
ban, sem a versenyszféra más szereplõinél dolgozók java-
dalmazásával, ami áttételesen befolyásolja a kisebbségek
médiához fûzõdõ jogainak érvényesülését.

A nemzetközi kapcsolatokban rejlõ lehetõségek kihasználat-
lansága
Mind a kisebbségi törvény, mind a Nemzeti és a Regionális
Kisebbségek Védelmérõl szóló Keretegyezmény hangsúlyoz-
za annak fontosságát, hogy a nemzeti kisebbségek részére
biztosítani kell az anyaországgal való kapcsolattartás felté-
teleit, illetõleg a nemzetállamoktól általában elvárható,
hogy ösztönözzék az anyaországi tanulmányok folytatását,
és éljenek az ún. vendégtanári csereprogramok kínálta lehe-
tõségekkel. A médiavizsgálat során megkérdezett országos
önkormányzati tisztségviselõk, illetõleg az egyes televíziós
és rádiómûsorok szerkesztõi is egyetértettek abban, hogy a
média meghatározó szereplõi, intézményei nem élnek a
nemzetközi kapcsolatok által kínált lehetõségekkel. Ha az
egyes kétoldalú nemzetközi megállapodásokban szerepel-
nek is az együttmûködés különbözõ területei, ezek közül a
mûsorkészítés érdekében történõ munkakapcsolat vagy hi-
ányzik, vagy a lehetõség kihasználatlan marad.

Az „alternatív” vagy „autonóm” kisebbségi média hiánya
Tényként állapítható meg, hogy az egyes hazai kisebbségek ré-
szérõl egyre markánsabban fogalmazódik meg az igény, hogy
saját rádióval, televízióval rendelkezzenek. A szlovén kisebb-
ség például rendelkezik egy regionális „autonóm” szlovén
nyelvû rádiócsatornával, és közismert az is, hogy néhány évvel
ezelõtt beindult Magyarországon az elsõ roma rádió, a Rádió
C. Napi politikai aktualitásként számolhatunk be arról, hogy
az Országos Cigány Önkormányzat – egyebek között – önálló
roma televízió és rádiómûsor sugárzásra alkalmas csatorna
igényét fogalmazta meg. (Hasonló javaslatról tudunk nemzeti
kisebbségek esetében is.) Anélkül, hogy az igények kielégíthe-

tõsége kérdésében állást foglalnánk, „elvi éllel” szögezhetjük
le, hogy az állam az e jelentésben részletesen ismertetett köte-
lezettségeinek „alternatív” módon is eleget tehet, amennyiben
az alkalmas a célközönség valódi igényeinek a kielégítésére.
Ez nem jelent mást, mint azt, hogy indokolt esetben nem a
közszolgálati televízió és rádió keretei között történne meg egy
vagy több kisebbségi mûsor sugárzása, hanem az állam az or-
szágos önkormányzatokat, vagy az adott kisebbség rádiót, te-
levíziót mûködtetni képes megfelelõ szervezetét részesítené
támogatásban, nagyfokú autonómiát biztosítva az adott kö-
zösségnek a saját média kialakítására. (Le kell szögeznünk,
hogy ez egy elvi lehetõség, amellyel szemben azonban – az ér-
dekeltek kedvezõ hozzáállásán túl – érvényesíteni kell azt az el-
várást, hogy az audiovizuális mûsorok megfelelõ színvonalon
valóban eljussanak valamennyi kisebbségi közösséghez, azok
tagjaihoz.)

Az országos kisebbségi önkormányzatok véleménye
Jelentésünket – a közszolgálati média munkatársaival, vala-
mint az országos önkormányzatok képviselõivel történt fo-
lyamatos egyeztetést követõen – a vizsgálat lezárása elõtt
széles körû koordinációra bocsátottuk. Ennek a végsõ egyez-
tetésnek az volt a célja, hogy az anyagban szereplõ egyes
megállapításokat, statisztikai adatokat pontosítsuk, ugyan-
akkor meggyõzõdjünk arról, hogy a vizsgálattal érintett szer-
vek egyetértenek-e a jelentés tartalmával. Összegezve el-
mondható, hogy a nemzeti kisebbségek országos önkor-
mányzatai alapvetõen hasonlóan értékelik a kisebbségi jo-
gok médiában való érvényesülését, illetõleg kritikai észrevé-
teleink többségét a nemzetiségi mûsorok készítõi is elfogad-
ják. Speciális helyzetben egyedül az Országos Cigány Önkor-
mányzat van, ugyanis a közelmúltban átfogóan értékelte a
hazai cigányság és a média kapcsolatát, amelynek eredmé-
nyeképpen megszületett a „Romák a médiában – Roma mé-
dia” címet viselõ anyag. Tekintettel arra, hogy ez az Országos
Cigány Önkormányzat által elfogadott dokumentum nem ér-
tékelhetõ pusztán a jelentésünkben foglalt megállapítások-
ra való reflexióként, azt teljes terjedelmében közzé tesszük
jelentésünk mellékleteket tartalmazó X. Fejezetében. Ezzel
kapcsolatban azt kell leszögeznünk, hogy a hazai cigányság –
e népcsoport lélekszámára és a nemzeti kisebbségekhez ké-
pest sajátos helyzetére tekintettel – külön figyelmet érdemel
a médiapolitika szempontjából is.

Intézkedések, javaslatok

Az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993.
évi LIX. törvényben (Obtv.) kapott felhatalmazás alapján az
alábbi jogalkotási javaslatokat, ajánlásokat, kezdeményezé-
seket teszem.

1.) Az Obtv. 25. §-a értelmében javaslom a Magyar Köztár-
saság Kormányának, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek
országos önkormányzatai mértékadó kulturális, mûvészeti
szervezeteinek, köztiszteletnek örvendõ, a közösség által el-
ismert személyiségeknek a bevonásával tekintse át (vizsgál-
ja felül) a kisebbségi médiára vonatkozó jogi szabályozást,
és dolgozza ki az európai elvárásoknak, illetõleg a hazai igé-
nyeknek egyaránt megfelelõ kisebbségi média koncepcióját,
illetõleg annak alapján tegyen javaslatot a kisebbségi- és
médiajog rekodifikációjára. Ezt a feladatot leghatékonyab-
ban egy kormány-, illetõleg tárcaközi bizottság végezhetné
el, amelynek munkájába célszerû lenne bevonni – mind a ki-
sebbségi, mind a médiajogszabályok módosításához elen-
gedhetetlenül szükséges politikai konszenzus megteremté-

4418



4419

se érdekében – valamennyi politikai párt képviselõjét. A ki-
sebbségi (nemzetiségi) elektronikus média mûködésének
jogi szabályozásával szemben – alkotmányossági és kisebb-
ségi jogi szempontból – az alábbi koncepcionális elvárások
fogalmazhatók meg:

a) a kisebbségi mûsorok készítésére hivatott mûhelyeknek
(szerkesztõségeknek, rovatoknak stb.) biztosítani kell a köz-
szolgálati televízión és rádión belül a szervezeti és a költségve-
tési önállóságot, ideértve a mûsorkészítés tárgyi feltételeit is;

b) az egyes kisebbségi mûsorok készítõinek – mindenek-
elõtt a vezetõi, irányítói feladatot ellátó munkatársaknak
(fõszerkesztõ, szerkesztõ, rovatvezetõ stb.) – nagyfokú önál-
lóságot kell biztosítani: a kinevezésükre, felmentésükre vo-
natkozó szabályokat úgy kell megalkotni, hogy azok garan-
tálják – politikai függetlenségük mellett – az államtól és az
önkormányzatoktól való befolyásmentességet is;

c) a kisebbségi médiában biztosítani kell a sajtó- és véle-
ménynyilvánítás szabadságát, a pártatlanságot és a plurali-
tást: a kisebbségi média nem válhat sem egyetlen politikai
párt, sem egyetlen szervezet – ideértve a kisebbségek orszá-
gos önkormányzatait is – kizárólagos szócsövévé;

d) az országos kisebbségi önkormányzatok vagy az egyes
kisebbségi szervezetek által fenntartott, illetve mûködtetett
elektronikus média engedélyezése és támogatása során
vizsgálni kell az a)–c) pontban felsorolt feltételeknek való
megfelelést.

2.) Az Obtv. 25. §-a értelmében javaslom a Magyar Köztár-
saság Országgyûlésének – illetõleg a jogszabály elõkészíté-
sért felelõs Kormánynak –, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) módosításával tegye az
önkormányzatok konkrét feladatává „a nemzetiségi és etni-
kai kisebbségi jogok érvényesülésének biztosítása mellett” a
kisebbségi (illetõleg az európai uniós) polgárok anyanyelvi
tájékoztatásában való közremûködést.

3.) Az Obtv. 25. §-a értelmében javaslom a Kormánynak,
illetõleg a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének, hogy
gondoskodjék olyan jogszabály megalkotásáról, amely biz-
tosítja a közszolgálati mûsorszolgáltatók kisebbségi mûso-
rainak, illetõleg az egyes mûsorszámok elõkészítése során
rögzítésre került nyersanyag jellegû film, és hangfelvételek-
nek a jövõ generációk részére történõ megõrzését (archivá-
lását). Ennek érdekében kérem a rádiózásról és a televízió-
zásról szóló 1996. évi I. törvény 27. §-ában foglalt rendelke-
zés módosítását is.

4.) Az Obtv. 20. § alapján foglalt jogkörömben ajánlással
fordulok a Magyar Köztársaság külügyminiszteréhez, vala-
mint informatikai és hírközlési miniszteréhez annak érdeké-
ben, hogy vizsgálják felül a hírközlés és a mûsorszórás terén
a szomszédos államokkal, illetõleg az európai államok szer-
vezeteivel kötött nemzetközi megállapodásainkat, különös
tekintettel az alábbi szempontokra:

a) Magyarország megfelel-e a „határon átnyúló televízió-
zás és rádiózás” biztosítása érdekében megfogalmazott el-
várásoknak;

b) az egyes szomszédos államokkal kötött kétoldalú
egyezményekben megfelelõ hangsúlyt kap-e a rádiózás és a
televíziózás mûszaki lehetõségeinek kölcsönös biztosítása;

c) az említett nemzetközi egyezmények rendelkeznek-e az
egyes országok közszolgálati adásainak a tagországok közöt-

ti sugárzásának rendjérõl, biztosítják-e ezen adások zavarta-
lan és ingyenes vételi lehetõségét;

d) van-e nemzetközi együttmûködés a hírközlési – e kör-
ben kifejezetten a médiával foglalkozó – mûszaki szakembe-
rek és mûsorkészítõk (újságírók) kölcsönös képzésére (to-
vábbképzésére), „vendégmunkások” cseréjére;

e) Az a)-d) pontokban írt elvárásoknak a Magyar Köztársa-
ság ténylegesen eleget tesz-e, megteszi-e az ezek hatályosu-
lásához szükséges intézkedéseket.

5.) Az Obtv. 20. §-a alapján foglalt jogkörömben ajánlás-
sal fordulok a Magyar Köztársaság informatikai és hírköz-
lési miniszteréhez annak érdekében, hogy vizsgálja meg,
hogy mûszaki (és financiális) szempontból milyen alterna-
tív lehetõségei vannak a kisebbségi közszolgálati média
elkülönült formában történõ megjelenésének. Konkrétan,
van-e lehetõség önálló – országosan vagy regionálisan
fogható – (egy vagy több) kisebbségi rádió és televízió mû-
ködtetésének, s ha igen, annak milyen anyagi feltételei
lennének.

6.) Az Obtv. 18. § (3) bekezdés alapján felkérem az infor-
matikai és hírközlési minisztert, hogy vizsgálat keretében
tisztázza, hogy 2006. februárját – az ún. „keleti URH” megszû-
nését – követõen milyen módon biztosítható a kisebbségi
rádiómûsorok sugárzása.

7.) Az Obtv. 21. §-a alapján az alábbi kezdeményezések-
kel fordulok a Magyar Televízió és a Magyar Rádió elnökei-
hez:

a) tekintsék át a 13 országos kisebbségi önkormányzattal
kötött együttmûködési megállapodások idõszerû kérdéseit,
és az e jelentésemben foglalt javaslatoknak megfelelõen –
már a jogszabályok elfogadása elõtt, illetve azoktól függetle-
nül is gondoskodjanak arról, hogy valamennyi kisebbségi
médiával kapcsolatos hatáskörükbe tartozó döntést – meg-
felelõ határidõben és módon – egyeztessenek az országos
önkormányzatokkal;

b) tegyék meg a kisebbségi mûsorok szakmai színvonalá-
nak megõrzése, illetve továbbfejlesztése érdekében szüksé-
ges intézkedéseket, így különösen kielégítõ mértékben biz-
tosítsák a mûsorkészítés tárgyi feltételeit, valamint a jelen-
tésben foglaltaknak megfelelõen alakítsák át a finanszírozás
rendjét;

c) rendszeresen szervezzenek – értelemszerûen a kisebb-
ségi mûsorok alkotóinak, valamint az országos önkormány-
zatok képviselõinek bevonásával – olyan szakmai tanácsko-
zásokat, amelyeken áttekinthetõk a kisebbségi mûsorkészí-
tés aktuális kérdései, valamint a nemzetiségi adások fejlesz-
tésének koncepciója;

d) javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék elõ az e fejezet
5-7. pontjában javasolt kormányzati feladatok elvégzését,
mûködjenek közre az ajánlással érintett miniszterek vizsgá-
latában.

8.) Felkérem a Magyar Köztársaság Országgyûlésének
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságát, hogy az e
jelentésemben foglaltak alapján tárgyalja meg a kisebbségi
média ügyét, és határozatával támogassa javaslataimat: kér-
je fel a Kormányt a szükséges jogszabály-elõkészítési felada-
tok elvégzésére.



Az elektronikus médiák a szomszédos országokban

Ausztria

A burgenlandi ORF televízió 1990 óta „Adj Isten, magyarok!”
címmel évi négy alkalommal félóra idõtartamú mûsort su-
gároz a magyar kisebbség számára. A kilencvenes évek köze-
pén a tartományi kábeltelevízió-társaság a csekély nézett-
ségre hivatkozva kivette a magyar nyelvû mûsorokat a fõ mû-
soridõbõl, és tartamukat is drasztikusan csökkentette, majd
megszüntette. A külsõ beavatkozást gyakorlatilag lehetet-
lenné tette az a tény, hogy a kábeltelevízió profitorientált
magántársaság, amelyet egyéb érvekkel nehéz befolyásolni.

2002. január 1-jétõl napi 5 perces mûsort sugároz magyar
nyelven, vasárnaponként pedig 25 perces magyar nyelvû mû-
sorral jelentkezik az Osztrák Rádió burgenlandi stúdiója. A bé-
csi ORF „Heimat, fremde Heimat” címû magazinja idõnként tudó-
sít a magyar szervezetek rendezvényeirõl. A kereskedelmi rádi-
ók közül a „Radio MORA – Multilingual Open Radio” magyarul,
horvátul és roma nyelven is sugároz egy–egy órás esti mûsort,
amely a kisebbségeket érintõ kérdésekkel foglalkozik.

Horvátország

Az Eszéki Rádió naponta 30 perces magyar adást sugároz,
amely fõleg hírmûsorokból áll. Jogos igény mutatkozik a
szerkesztõség önállóságának megteremtésére.

Magyar nyelvû TV-adással a horvátországi magyarság
nem rendelkezik, számukra heti 30 percben az eszéki Szlavón
Televízió biztosít megjelenési lehetõséget. A Drávatáj címû
kulturális–informatív adást a hét során egyszer ismétlik.

Románia

A központi televízió heti három és fél órát sugároz magyar
nyelven, a kolozsvári stúdió heti egy és egy negyed órát orszá-
gos szórásban és három és fél órát regionális adásként. A ma-
rosvásárhelyi körzeti rádió magyar nyelvû adása 2001-ben 2
órás, a kolozsvárié egy órás, ultrarövidhullámon sugárzott
mûsorral bõvült. Így most Bukarestbõl naponta 1, Marosvá-
sárhelyrõl 7, Kolozsvárról 5, Temesvárról 1 óra magyar nyelvû
körzeti mûsort szórnak. Jelentõs elõrelépés történt a magán-
tulajdonban lévõ audio-vizuális adók magyar nyelvû mûsorai
tekintetében. Az audio-vizuális törvény is elõírja, hogy azokon
a területeken, ahol a kisebbségek részaránya eléri a 20 százalé-
kot, a kábelszolgáltatóknak kötelezõ az adott kisebbség nyel-
vén is mûsort sugározni. Magyar nyelvû mûsorok vannak
olyan településeken, megyékben is, ahol jóval 20 százalék
alatti a részarány. 2003-ra 20-ról 90-re emelkedett a magyarul
is mûsort szolgáltató médiumok száma.

A média politikai függetlensége relatív, esetenként súlyos
anyagi nehézségekkel is meg kell küzdenie: a közszolgálati
média hiányosságait valamelyest pótolják a területi, nem
állami televízió- és rádióadók (Székelyudvarhely, Csíkszereda,

Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, Kolozsvár,

Nagyvárad, Szatmár).

Szlovákia

Szlovák Rádió Magyar Szerkesztõsége – Pátria Rádió

Az 1928-ban alapított magyar szerkesztõség jelenleg heti 45
órás rádióadás mûsorának gerince a Pavilon címû, hétfõtõl
péntekig, délután fél háromtól este fél hétig, élõben közvetí-

tett zenés, információs, szórakoztató mûsor. A Napi krónika
kétszer jelentkezik 13.00 és 17.30 órakor. Péntekenként 13.30
órától 30 perces mûsort közvetít a magyarul beszélõ romák
számára. Szombaton Hétrõl hétre címmel élõ mûsort sugá-
roznak, amelyben a hét politikai eseményeit foglalják össze.
Vasárnap reggel egyházi magazin, majd 10.00 órától 14.00
óráig négyórás élõ mûsor, a Randevú szerepel a program-
ban. Szlovákia egyetlen magyar nyelvû rádiómûsora Észak-
Magyarország, Kárpátalja és Burgenland területén is jó mi-
nõségben fogható.

Szlovák Televízió Magyar Fõszerkesztõsége

Az 1983. novembere óta létezõ magyar adás a múlt rendszer-
ben heti fél óra összefoglaló hírmûsort jelentett. Az 1989-ig
hétfõn este, 18.30 órakor jelentkezõ mûsor 1989-ben 45
percre bõvült. 1991-tõl a magyar vonatkozású témákra
mindössze 7–8 perc jutott. 1993-ban visszaállították az 1989.
elõtti fél órás mûsoridõt.

1999. április 1-jétõl megalakult a Szlovák Televízió Ma-
gyar Mûsorok Szerkesztõsége. A napi híreken kívül a Szer-
kesztõség a Szlovák Televízió hivatalos mûsorrendjébe ik-
tatott 1 órás adásidõvel rendelkezik kedden és csütörtö-
kön.

Szlovénia

A Muravidéki Magyar Rádió (MMR) 1958. november 28-án
kezdte meg adását a Muraszombati Rádió keretében. Kez-
detben vasárnaponként 10 percben sugárzott magyar nyel-
vû adást, amely a késõbbi években heti fél órára bõvült.
1984-ben önálló frekvenciát kapott, és ebben az évben
nyílt meg a lendvai stúdió is, ahol napi két órás magyar
adás készült. A technikai fejlõdés új stúdió megépítését
tette szükségessé. Ennek átadására 1991-ben került sor. A
’90-es évek elsõ felében elõször napi 5 óra 30 percre, ké-
sõbb napi 8 órára bõvült a Muravidéki Magyar Rádió mû-
sora. Az MMR 1996. január 1-jén kivált a Muraszombati Tá-
jékoztatási Vállalatból, és teljes egészében a Szlovén RTV
égisze alá került. 1998 novemberében újabb stúdióval lett
gazdagabb. 1999. május 1-jétõl a Muravidéki Magyar Rá-
dió adása 5.45 és 19.00 óra között hangzik el, készítésében
8 újságíró, 3 hangtechnikus és több tiszteletdíjas mûködik
közre.

A MMR jelenleg két hullámhosszon sugározza mûsorát:
URH-n (87,6 MHz) és középhullámon (648 kHz). Ez utóbbi
azonban csak délután 13.30 órától áll az MMR rendelkezésére.
A középhullámnak köszönhetõen Magyarország nyugati ré-
szén is hallható a rádió mûsora. Naponta ötször rövid hírek
(ebbõl két alkalommal a BBC Világszolgálatának magyar nyel-
vû hírei) és egyszer 15 percben a nap eseményeinek részletes
ismertetése hangzik el. A legnagyobb hangsúlyt a muravidéki
magyarságot közvetlenül érintõ (gazdasági, mezõgazdasági,
kulturális, oktatási, sport- stb.) témákra helyezik.

A Szlovén Televízió (továbbiakban: Szlovén TV) az elsõ
magyar nyelvû nemzetiségi televíziós mûsorát 1978 októbe-
rében sugározta Mostovi–Hidak címmel. A ljubljanai szerkesz-
tõség 15 perces adása kéthetente jelentkezett, majd 1980-
tól két évig a muraszombati tv stúdió készítette a mûsort.
1982-tõl ismét Ljubljanából, havonta két alkalommal, 35
perces háromnyelvû (szlovén, olasz és magyar) tévémûsort
sugároztak Mostovi–Hidak–Ponti címmel.
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A Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közös-
ség törekvéseinek eredményeként 1992-ben, a Szlovén TV
és a Magyar Televízió között megkötött egyezmény értel-
mében – ugyan szerény technikai felszereltséggel és a sze-
mélyi feltételek biztosítása nélkül, de – megnyílt a lendvai
televízió stúdió. Kezdetben kéthetente jelentkezett félórás
mûsorával, majd 1994-tõl a mûsoridõ heti fél órára, 1998.
január 1-jétõl pedig hetente kétszer fél órára bõvült. A
maribori Regionális RTV Központtal közösen benyújtott
frekvenciaigénylési kérelem pozitív elbírálása esetében
mûsoridejük tovább bõvíthetõ, hiszen a szlovén médiatör-
vény értelmében a nemzetiségnek napi fél órás adásidõt
kell(ene) biztosítani a szükséges tárgyi és személyi feltéte-
lekkel együtt. 2002. szeptemberétõl heti négyszer 30 perc-
re bõvült a magyar adás. Jelenleg a szerkesztõségben csu-
pán egy szerkesztõ–riporter, egy riporter, egy vágó és egy
operatõr dolgozik fõállásban.

E csatorna a muravidéki magyar nemzetiség anyanyelven
történõ tájékoztatását, a magyar értékek és hagyományok
megõrzését tartja szem elõtt, de a kisebbségi lét hétköznap-
jait is bemutatja. Kiemelt figyelmet szentel a szlovén–ma-
gyar kapcsolatok, valamint a kisebbség anyanemzettel való
viszonyának alakulásának. Tervei között szerepel dokumen-
tumfilmek és tv-játékok készítése és bemutatása, valamint
magyarországi tv-mûsorok átvétele.

Ukrajna

Kárpátalján a Magyar Televízió adását az 1990-es évek végé-
ig a hegyvidéki járások (Rahó) kivételével szinte mindenhol
fogni lehetett. A Magyar Televízió 1-es mûsorát sugárzó To-
kaji 04-es csatornájú adó 1995. december 31-e után beszün-
tette mûködését. Különösen azoknak a kárpátaljaiaknak a
számára okoz ez gondot, akiknek régi típusú vagy fekete–fe-
hér televíziókészülékük van. A mûholdról sugárzott Duna Te-
levízió adásai megfelelõ mûholdas vevõkészülék híján csak
kevesek számára hozzáférhetõ.

A kárpátaljai rádió magyar adásainak mûsorideje évi 470
óra, a televízió adásideje évi 70 óra. Az Ukrajnai Rádió és Te-
levízió Kárpátaljai Stúdiója Magyar Nyelvû Adások Fõszer-
kesztõsége szerzõdéses kapcsolatban áll a Magyar Televízió-
val és Rádióval, illetve 2003 õszétõl kéthetente önálló mû-
sorral jelentkezik a Duna Televízió „Régiók” címû közéleti
magazinjában.

Szerbia-Montenegró

A Belgrádi Televízió 1968-tól sugárzott magyar nyelvû infor-
matív, mûvelõdési, mezõgazdasági és gyermekmûsorokat.

Szerepüket 1975-tõl az Újvidéki Televízió vette át. A kilencve-
nes évek elejétõl itt is nyomon követhetõ a személyi és terje-
delmi leépítés, valamint a mûsorok tartalmába, szellemiségé-
be való közvetlen hatalmi beavatkozás. A nyomásgyakorlás, a
kényszerszabadságok, a behívók és a háború elõl egyre többen
távoztak a szerkesztõségbõl, így az 1988-ban még száz tagú
szerkesztõség 1998-ra 35 fõre apadt. A szerkesztõség 1999
szeptemberére 23 fõre zsugorodott. A légitámadás idején a te-
levízió épülete, a mûszaki berendezések és a dokumentáció
egy része megsemmisült. A magyar nyelvû televíziózás 31 év
után arra a szintre esett vissza, mint amirõl 1968-ban elindult.

2000. évet követõen az Újvidéki Televízió magyar nyelvû
adásaiban sem minõségi, sem pedig mennyiségi szempont-
ból nem következtek be pozitív változások. A 2003-as eszten-
dõben a kisebbségi nyelven sugárzott mûsorok átkerültek az
Újvidéki Televízió II. csatornájára, amely viszont nem fogha-
tó kielégítõ minõségben a Vajdaság egész területén, mivel
ehhez mindenképpen szükség lenne az újvidéki és a verseci
adó felerõsítésére, valamint egy kikindai és egy zombori át-
játszóállomás felállítására. Igen nagy gondot jelent mind a
televízió, mind pedig a rádió magyar szerkesztõsége számá-
ra a munkaerõ-hiány, továbbra sem megoldott az új, fiatal
szakemberek alkalmazása ezen a téren.

Az Újvidéki Rádió magyar adása az elmúlt évekig napi hu-
szonnégy órában, középhullámon sugározta a mûsorait,
önálló szerkesztõséggel. 1991-tõl az adásidõ egyharmadát
áttették ultrarövidhullámra, aminek következtében vételi le-
hetõsége csökkent. A NATO légitámadását követõen ez az
adó is megsemmisült, de míg a szerb nyelvû mûsorok ismét
hallható hullámhosszat kaptak, addig a kisebbségi adások-
nak, így a magyar adásnak is egy, a Vajdaságban alig fogható
középhullámot engedtek át, felaprózva a mûsoridõt a külön-
bözõ adásnyelvek között. A lerombolt 1 kW kapacitású adó
helyett 100 Wattos erõvel sugároznak jelenleg, ami csak Új-
vidék környékét fedi.

Az önkormányzat által alapított Szabadkai Rádió a NATO-
akciót megelõzõen szinte az egész Vajdaság területén fogha-
tó volt, jelenleg Szabadka környékén mintegy 30 km-es kör-
zetben hallgatható. Az adásidõn és a mûszaki felszerelésen
három szerkesztõség osztozik. A magyar nyelvû mûsor 6
órás, a horvát 1, a szerb szintén 6 órás. A szabadkai rádió
mûsorában az óránkénti hírek mellett leginkább a napi aktu-
alitások és néhány visszatérõ rovat (oktatás, színház, ren-
dezvények) szerepelnek. Nagy hangsúlyt fektet a magyarsá-
got érintõ vagy sorsát formáló események bemutatására.
Adásait a kanizsai rádió is átveszi. A rádió 2002 áprilisától
napi 24 órás magyar nyelvû adást sugároz.

Dr. Kaltenbach Jenõ
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