EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS,

mely létrejött a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi
Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyarországi Unitárius
Egyház, a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Metodista Egyház, a Magyar Orthodox
Egyház és a Magyar Televízió Rt. (a továbbiakban MTV) között

A közszolgálatot végző MTV a közszolgálatot végző történelmi egyházak és felekezetek
szerepvállalásához, hitéleti, erkölcsi, oktatási, nevelési, szeretetszolgálati és missziói
tevékenységének bemutatásához a műsorokon keresztül nyilvánosságot biztosít. Mindez megegyezik
a Rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben foglaltakkal.
A megállapodás előzménye az 1990-ben létrejött együttműködés a nyolc történelmi egyház és
felekezet, valamint az MTV között, amelynek alapján azóta készülnek vallási és egyházi műsorok.
E megállapodás célja, hogy az eltelt időszak bevált gyakorlatát írásban rögzítse, keretet biztosítson az
együttműködés szabályainak, amelyben a műsorkészítés biztonsága garantált. Lehetőséget, hogy az
MTV és a történelmi egyházak és felekezetek az új évezred küszöbén jelentkező új kommunikációs
kérdésekre közösen kereshessék a válaszokat.
Az eddigi gyakorlatot megtartva, a nyolc egyház és a felekezet továbbra is egy-egy televíziós
referenst, egyházi szakértő szerkesztőt, illetve szerkesztőket biztosít az egyházi és felekezeti
műsorokhoz. Az így delegált televíziós referensek a Vallási és Egyházi Műsorok Szerkesztőségének
vezetőjével együtt alkotják azt a Szerkesztőbizottságot, amelynek feladata a kapcsolattartás, a
koordináció. E Szerkesztőbizottság a továbbiakban rendszeresen ülésezik, egyezteti az egyházi
műsorokkal kapcsolatos műsorterveket, előzetes tervet készít az egyházi ünnepekről, az aktuális
eseményekről, tanácsaival, észrevételeivel segíti a szerkesztőségvezető munkáját a vallási műsorok
területén.
Az egyházak és a felekezet által hivatalosan delegált televíziós referensek, egyházi szakértő
szerkesztők jelentik azt a garanciát, amelynek alapján a műsor főcímében kiírható, hogy az adott
egyház vagy felekezet műsora.
A Szerkesztőbizottság delegált tagjainak feladata az őket delegáló egyházak és felekezet
érdekképviselete.
A Szerkesztőbizottság döntéseinek alapja az eddigi gyakorlatnak megfelelően az egyeztetések
végeredményeként kialakult konszenzus. A Szerkesztőbizottság tagjai a bizottságban végzett
munkájukról, az ott meghozott döntésekről rendszeresen tájékoztatják az őket küldő egyházak vagy
felekezet illetékes vezetőit, hogy azok álláspontjukat a különböző szakmai és elvi kérdésekben
kialakíthassák. A kialakult és megállapodásban rögzített műsorszerkezetet érintő minden kérdés
egyházi oldalról egyházvezetői hatáskörbe tartozik.
A műsorok készítésének személyi, technikai és anyagi feltételeit az MTV biztosítja a Vallási és Egyházi
Műsorok Szerkesztőségének keretében. Ezek a feltételek nem térnek el az MTV műsorkészítésének

átlagos feltételeitől. A szerkesztőségvezetőt az MTV elnöke az Együttműködési Megállapodást aláíró
egyházi vezetők és a felekezeti vezető javaslatának figyelembevételével nevezi ki. A műsorkészítés
gyakorlatára az MTV Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Közszolgálati Műsorszolgáltatási
Szabályzata vonatkozik.
Az 1990-ben létrejött együttműködés alapját továbbra is megtartva az egyházi műsorok 50%-a
katolikus, 25%-a református, 12,5%-a evangélikus, a többi 12,5% oszlik meg az unitárius, baptista,
metodista, magyar ortodox egyházi és zsidó felekezeti műsorok között. A vallási műsorok területén
ugyanezen arányok követendők. A szerkesztőségvezető feladata ezen arányok érvényesítése. Az
egyházi műsorok a Szerkesztőség műsoridejének kétharmadát, míg a vallási műsorok az egyharmadát
teszik ki.
A megállapodás melléklete a műsorok egyévi összesítése. Tartalmazza a műsorok címén, adásnapján,
kezdési időpontján és műsorpercén kívül az egyházankénti, illetve felekezet szerinti bontást is.
Az Együttműködési Megállapodást aláíró felek kölcsönösen törekszenek a leírtak betartására, a
harmonikus együttműködésre, a létrehozott Szerkesztőbizottság javaslatai alapján a műsorkészítés
minőségének javítására mind tartalmi, mind technikai vonatkozásban, valamint azon javaslatok
megvalósítására, amelyek a kölcsönös érdekeiket figyelembe veszik.
A megállapodás megváltoztatásához az aláírók egységes akarata szükséges.
A megállapodás 2000. január 1-jén lép hatályba. Az első év elteltével az aláírók közösen értékelik a
megállapodás eredményeit, következményeit, s amennyiben szükséges, közösen korrigálják azt.
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