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Napirendi pont:

1. A Magyar Rádió zrt. elnökének megválasztása
El terjeszt : � � Gellért Kis Gábor elnök

Gellért Kis Gábor: Tisztelt kuratórium. Üdvözlöm a testület valamennyi
tagját,  a  hivatal  munkatársait,  meghívott  vendégeinket,  a
Felügyel bizottság  elnökét,  tagjait,  az  Ellen rz  Testület  elnökét  és� � �
tagjait,  megkezdjük  mai  ülésünket.  A  szokásokhoz  híven  el ször  azt�
kérem, hogy a határozatképesség megállapításához minden kurátor tegye
fel  a  kezét,  hogy  megszámolhassuk  magunkat.  Bár  �  látható,  hogy
elégséges számban jelen vagyunk. 25, nem tudom, hogy az ablakban Pós
Pétert  megszámoltad Marika? 26 f vel  van jelen a kuratórium, tehát a�
határozatképesség  �  én  nem  tudom,  hogy  �  26  f .  A  szokásoknak�
megfelel en szeretnék felkérni két kurátort a jegyz könyv hitelesítésére,� �
Lampl Lajost és Lásztity Pérót. Elfogadjátok a felkérést? � Köszönöm
szépen. Tekintettel arra, hogy a mai ülésünk tárgya választást, személyi
kérdést  érint,  értelemszer en  zárt  ülésr l  van  szó.  Az  SZMSZ  err l� � �
nyilvánvalóan rendelkezik. Továbbá szeretném kérni, kivételesen, ezt még
nem  nagyon  tettem,  hogy  a  mobil  telefonokat  kapcsoljuk  ki.  Ha  ez
megtörtént,  köszönöm szépen.  A  kiküldött  meghívó  szerint  haladnánk.
Tisztelt kuratórium. Köszöntöm a testület nevében dr. Ligeti Erikát, aki
közjegyz ként az esedékes választást kíséri figyelemmel, és hitelesíti. A�
kuratórium nyilvánvalóan tudomással rendelkezik arról, hogy a múlt év
decemberében az  elnökség  pályázatot  jelentetett  meg a Magyar Rádió
Zártkör  Részvénytársaság elnöki tisztére, amely pályázatra a június 13-i�
határnapig  13-an  adták  be  a  pályázatukat,  15-en  vásárolták  meg.  A
pályázatokat  abc  sorrendben  a  következ k  adták  be:  Avanesián  Alex,�
Balogh Gábor doktor, Belénessy Csaba, Benedikty Béla, Fodor János, B.
Király  Györgyi,  Pálfy  István,  Siklós  Erik,  Such  György  doktor,  Szayly
József,  Szomráki  Béla,  Várnai  Klára  és  Zsigmond  Attila.  A  beérkezett
pályázatokat június 15-t l átvehették, illetve a helyszínen elolvashatták a�
testületünk tagjai,  ennek megfelel en volt  id  és alkalom felkészülni  a� �
választásra. Az elnökség a múlt héten els  körben megvizsgálta, hogy a�
pályázók közül van-e olyan, akit végül is az elnökségre javasolni képes, és
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a múltheti döntésünk, bár formálisan azt nem hoztuk meg, pozitív volt. Ez
egyébként  megjelent  a  sajtóban,  tehát  semmilyen  újdonságot  nem
mondtam.  A  formális  döntés  ma  reggelre  maradt,  és  tájékoztatom  a
testületet  arról,  hogy ma reggel  a  kuratórium elnöksége  a törvényben
rendelt  feladatának  megfelel en,  úgy  döntött,  hogy  a  Magyar  Rádió�
Zártkör  Részvénytársaság elnöki tisztére Such György doktort javasolja�
megválasztásra  a  kuratóriumnak.  És  ezt  szöveg  szerint  is  ebben  a
határozatában  jóváhagyta.  Ezt  megel z en  a  13  pályázóról� �
szimpátiaszavazást is tartott az elnökség, ennek során még egy pályázó
kapott 50 százaléknál több szavazatot, Szayly Józsefr l van szó. Végül az a�
döntés született, amit az imént elmondtam, tehát az elnökség határozata
értelmében a kuratórium elé terjesztem doktor Such György személyét,
mint a rádió megválasztandó elnökét. Miután minden ilyen alkalommal
értelemszer en lehet ség van arra, hogy a kuratórium tagjai a  jelöltet� �
meghallgassák, kérdezem, hogy kívánják-e Such Györgyöt meghallgatni,
neki  kérdéseket  feltenni,  esetleg  pályázatával  kapcsolatban
észrevételeket tenni. Aki igennel szavaz, az kérem, hogy kézfeltartással
jelezze.  25  igen.  Tartózkodott?  Ellenszavazat?  1  ellenszavazat.
Köszönöm szépen. Ebben az esetben kérek szépen néhány perc türelmet,
bocsánat � Sz cs Katalin ügyrendi javaslatot kíván tenni. �

Sz cs Katalin:�  Az elnökségi javaslat vitájával kapcsolatban szeretnék az
id  keretre vonatkozóan javaslatot tenni. Fölolvasom, mert � hogy pontos�
legyek.  A  Magyar  Rádió  Közalapítvány  kuratóriuma  a  Közalapítvány
SZMSZ-ének 1.2.1.8. pontja alapján az SZMSZ mellékletének 1.3. pontja
szerint  a  jelölt  személyére  vonatkozó  elnökségi  javaslat  vitájának
id keretét  a  továbbiakban  30  percre,  az  egyes  felszólalások,  kérdés,�
illetve vélemény id tartamát 3 percben maximálja azzal, hogy a kurátorok�
ismételt  felszólalása,  felszólalására  akkor  van  lehet ség,  ha  az  els� �
körben minden kurátor, aki ezt a szándékát jelezte, felszólalt. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Magyarán, ha jól értem, arról van
szó, hogy a vita id keretét terjedelmében, illetve az egyes megszólalások�
id kereteit � Van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolatban? Szadai�
Károly.

Szadai Károly: Nem kérdésem van, hanem a véleményemet szeretném �

Gellért Kis Gábor: Parancsolj.

Szadai  Károly: Köszönöm  szépen.  Természetesen  a  többség  dönthet
bárhogyan, hogyha a többség az ügyrend szerint úgy dönt, hogy ebben a
30  percben  maximálja  a  meghallgatás  idejét,  és  a  hozzászólások
id tartamát  is  korlátozza,  megteheti,  én  azt  szeretném  javasolni  a�
kuratóriumnak, hogy ne szorítsuk ilyen sz k korlátok közé magunkat, én�
azt  szeretném,  hogy  ha  minden  fontos,  és  minden  kényes  és  minden
lényeges kérdés  napirendre kerülne,  mert  ha meghallgatjuk  a  jelöltet,
akkor faggassuk ki  alaposan, tehát legyen mód akár több körben, akár
tágabb id keretben, természetesen a vitának valamiféle kereteket adva,�

3



de minél  alaposabban,  minél  mélyrehatóbban meg tudjuk hallgatni.  Ez
már csak a magunk szempontjából  is fontos,  mert  hogy ha úgy dönt a
kuratórium,  hogy  megválasztja  a  jelöltet  elnöknek,  akkor  kés bb  ne�
kerüljünk abba a helyzetbe, hogy nem tettünk fel minden kérdést, nem
kérdeztünk meg el re mindent, amit meg akartunk kérdezni, és nyilván�
itt  olyan kérdések is  vannak,  amelyeket  érdemes megvitatni.  Mondom
még  egyszer,  és  nagyon  fontosnak  tartanám,  hogy  minden  fontos,
lényeges, akár szóbeszéd, akár bármicsoda kerüljön napirendre ennél az
asztalnál, azt beszéljük meg. 

Gellért Kis Gábor: Igen. Itt, mint javaslat tev , majd Sz cs Kati válaszol,� �
de én azt gondolom, hogy itt egy értelmezésbeli dolog van. Az elnökségi
javaslat, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az elnökre vonatkozó, hanem
az  elnökség  javaslatára  vonatkozó  vitát  �  Én  így  értelmeztem Sz cs�
Katalin  javaslatát,  de  azt  gondolom,  hogy  neki  magának  kellene  ezt
tisztázni.  Kati.  Az  elnök személyével  kapcsolatos  vita  id keretér l  volt� �
szó, vagy az elnökségnek a jelölésre �

Sz cs Katalin:�  Nem, a jelölésre, tehát a javaslatra vonatkozó �

Gellért Kis Gábor: Jó. Tehát a jelölésre vonatkozó, tehát az a határozati
javaslat, amit felolvastam, ennek a vitája volna egy 30 perces id keretre�
korlátozva, nem a személyre. Itt a �

Szadai  Károly: Bocsánat,  akkor  én  félreértettem,  elnézést  kérek
mindenkit l.  Tehát,  hogy  ha  az  elnökségi  határozatról  szóló  �  akkor�
mindenkit l elnézést kérek. � Bocsánatot kérek, hát nem tudom, hogy ��

Gellért Kis Gábor: Jó � az elnökség szó � 

Szadai Károly: Elnézést kérek, én értettem félre, bocsánat.

Gellért  Kis  Gábor: Jó.  Ebben  az  esetben  � Az  ügyrendi  javaslathoz
János? Jó. Parancsolj.

Hárshegyi János: Tisztelettel. De akkor szeretném megkérdezni, hogy ez
körülbelül  mir l  beszélünk  most,  mert  én  legalább  is  nem  értem.�
Tudniillik,  az  elnökségi  vitáról  már  szavaztunk,  és  lezárult,  és  várjuk,
hogy  jöjjön  a  jelölt.  Tehát  nem  értem  a  �  (közbeszólások)  �  Nem
fölemeltük a kezünket, hogy meg akarjuk hallgatni? � (közbeszólások) �
És az nem azt jelenti, hogy jön? � Akkor mi a 30 perc? Azt tessék nekem
megmondani. �

Gellért  Kis  Gábor: Tehát  amíg  meg  nem  érkezik,  a  javaslattal
kapcsolatos  esetleges kérdéseket föl lehet tenni az elnökség tagjainak,
hogy arra válaszoljanak.
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Hárshegyi  János: Magyarul,  nem  arról  van  szó,  hogy  amikor  az
elnökjelölt  elhagyja  majd  a  termet,  azt  követ en  marad  30  perc�
vitatkozni? Nem. Köszönöm szépen. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Pós Péter.

Pós Péter: Köszönöm szépen a szót. Kicsit döbbenten hallgatom ezt az
el zetes vitát, mert azt hiszem, hogy lett volna id  megismerni az ezzel� �
kapcsolatos szabályzati részeket. Én úgy tudom, hogy az elnök jelöléssel
kapcsolatban is föltehetünk kérdéseket az elnökség tagjainak is, és err l�
volt  szó  az  els  felvetés  kapcsán,  és  én  azzal  értek  egyet,  nem  a�
felvetéssel,  hanem azzal,  amit  Szadai  Károly,  elnökhelyettes  úr  ugyan
félreértett,  én  azt  hiszem,  hogy  ebben  a  vonatkozásban  az  elnökség
véleményének megalapozottsága, vagy kialakulása, vagy döntési háttere
tekintetében  is  szerencsés  lenne,  hogy  a  kuratórium  teljessége  minél
b vebb  információkat  szerezzen  a  Such  úr  melletti  döntés  okairól,�
hátterér l, annál is inkább, mivel egy évvel ezel tt is volt egy ilyen eléggé� �
határozott  támogatottságot  �  döntés,  és  azóta  nem  volt  politikai
megállapodás egyik pályázó ügyében sem, most Such úr újra el került, és�
ezzel kapcsolatban igenis a mi döntésünket nagyon alátámasztaná, ha az
elnökség  véleményének  az  okait  és  indokait  meghallhatnánk.  Ett l�
függetlenül pedig természetesen második megközelítésben, amir l Szadai�
úr  beszélt,  én  ott  is,  tehát  a  pályázó  meghallgatása  tekintetében  is
maximálisan annak a híve vagyok, hogy ha végre egy év után egy ilyen
fontos intézmény élére esetleg sikerül elnököt választani, azt úgy tegyük
meg, hogy a maximális ismeretek birtokában. Köszönöm szépen, és tehát
nem szeretném ott  se, egyik esetben abba ütközni, hogy korlátozzuk a
megismerkedésen alapuló felel s döntés lehet ségét. S t, én még azt is� � �
fölvetném,  hogy  amikor  a  pályázót  meghallgattuk,  az  után  is  legyen
lehet ség,  és  azt  hiszem,  hogy  ezt  is  a  szabályzat  vonatkozó  része�
lehet vé teszi,  hogy akkor is legyen egy bels  kuratóriumi megvitatás,� �
döntés el készítésre lehet ség. Köszönöm. � �

Gellért Kis Gábor: Köszönöm. Agárdi Péter
Agárdi  Péter: Én  azt  szeretném javasolni,  hogy  ahhoz,  hogy  err l  az�
ügyrendi el terjesztésr l  döntsünk,  az elnökünk ismertesse tömören az� �
egész  nap  menetét,  hogy  lássuk,  hogy  mikor,  milyen  fázisok  vannak,
mikor mir l vitatkozunk, mikor szükségesek döntések, és akkor ezek az�
aggályok  részben  oldódhatnak,  mert  az  igaz,  hogy  az  elnökséget  is
indokolt  kérdezni  a  civil  kurátoroknak,  az  állásfoglalása  motívumairól,
egy kicsit külön kérdés, hogy ha meghallgatjuk a jelöltet, akkor a jelölt
meghallgatása  után  van-e  mód  részletesen  vitatni,  és  vitatkozni
egymással,  egyetértek  azzal,  hogy  ott  ne  szabjunk magunk számára a
kibeszélhetetlenséget provokáló feltételeket, csak azt kérem Gábor, hogy
tömören ismertesd az egész napnak a menetét, és akkor minden a helyére
kerül. 

Gellért  Kis  Gábor: A  tervezett  és  az  SZMSZ-b l  folyó  forgatókönyv�
szerint a most zajló vitát követ en a kuratórium meghallgatja a jelöltet.�
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Ebben az esetben a vita lezajlik, a jelölt meghallgatása után a kuratórium
titkosan  szavaz  a  jelöltr l.  Az  elnökké  váláshoz  a  jelenlev  kurátorok� �
kétharmadának igen szavazata szükséges, amennyiben a jelölt megkapja
ezt a szavazat számot, akkor értelemszer en és automatikusan a Magyar�
Rádió  Zártkör  Részvénytársaság  elnökévé  válik.  Ha  nem,  akkor  a�
kuratórium  ülését  az  eredeti  elképzeléseinknek  megfelel en�
felfüggesztem,  az  elnökséget  összehívom,  és  a  további  teend kr l  az� �
elnökség a maga számára szabott eljárás szerint jár el, tehát vagy újabb
javaslatot tesz, ebben az esetben a kuratórium számára újfent megnyílik a
vita és a  szavazás lehet sége, az el z ek szerint,  vagy ha az elnökség� � �
nem él ilyen javaslattal, akkor a kuratórium ülését vagy bezárom, vagy az
is egy lehet ség, kés bbi id pontra elnapolom. Ez lényegében attól függ,� � �
hogy a kimenetre nézve milyen esélyek vannak, és maga a kuratórium
úgy érzékeli-e, hogy a döntés, ami azonos a feladattal, hogy legyen elnöke
a részvénytársaságnak, az elég érett-e. Illetve, hogy a testület van-e olyan
helyzetben, hogy különféle meggondolások alapján végül válasszon. Ez a
menetrend dióhéjban, és lényegében a továbbiakat az dönti el, hogy itt a
választással kapcsolatosan milyen eredmény születik. Ha már felszólítást
kaptam,  akkor  azt  gondolom,  hogy  legalább  ennyire  fontos  elmondani
azokat a  szempontokat,  amelynek alapján én egyikeként  azoknak,  akik
javasolták  Such  Györgyöt  elnöknek,  jelöltnek,  miért  tettem  ezt.
Valamennyiünknek lehet sége volt a 13 pályázatot elolvasni, ezek között�
jó néhány szellemileg értékes alkotás is van, amelyek azonban többnyire
nem alkottak, nem alkotnak koherens rendszert. Ami ebben a székben,
ahol én ülök, talán a legh bb kívánsága volna minden felel s vezet nek.� � �
Az, hogy hiányérzetem volt, van, nyilván összefügg azzal is, hogy túl sok
id t töltöttem el ebben a szakmában. De. Most már az általános szakmai�
kívánságoktól elvonatkoztatva csak a rádió helyzetét figyelembe véve a
következ t kell mondanom. Az elmúlt sz k egy esztend  világossá tette� � �
számomra,  többünk  számára,  hogy  annál  rosszabb,  mint  hogy  vezet�
nélkül  marad  egy  részvénytársaság,  a  Magyar  Rádió  Zártkör�
Részvénytársaság, nehezen képzelhet  el. A részvénytársaság megmaradt�
vezet i  egymással  acsarkodnak,  vezetési  kompetenciák  tisztázatlanok,�
hatáskörök korlátozottak,  döntésképesség nincs.  Ebben a  helyzetben a
kuratórium,  a  tulajdonosi  jogokat  gyakorló  testület  felel ssége,  hogy�
legalább  azt  a  lehet séget  megadja  az  intézménynek,  hogy  vezet� �
kerüljön az élére, persze nem mindegy, hogy milyen. És itt térek vissza a
pályázókra.  A  pályázók  közül  az  írott  anyagok  és  a  személyes
beszélgetések alapján én magam három olyan embert láttam, akik, bár
nem  maradéktalanul,  de  megbízhatók  a  feladattal.  Mindegyikkel
kapcsolatban voltak, vannak kétségeim, fenntartásaim, de hát az elmúlt
10  évre  visszatekintve,  mármint  a  Magyar  Rádió  elmúlt  10  évére
visszatekintve  azt  a  tisztelt  kuratóriumnak  tudnia  kell,  hogy  egyetlen
elnök nem volt, akinek a m ködésére úgy lehetne visszagondolni, mint�
valami aranykorra. De még csak nem is úgy, mint valami ezüstkorra. A
helyzet,  a  politikai  viszonyok,  és  a  pályázók  személyisége  eleve
kompromisszumot  jelöl  ki.  Meg  kell  állapodnunk.  És  végül  még  egy
megjegyzés.  Amikor  decemberben  kiírtuk  a  pályázatot,  ezt  abban  a
jóhiszemben tettük, hogy találunk majd olyan embert a piacon, aki vagy a
gazdasági  ismeretei  folytán,  vagy  a  szakmai  el élete  miatt  sok�
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szempontból  mindannyiunk  számára  megfelel  lesz.  Nem  kevés�
szomorúsággal kell elmondanom azt, hogy a Magyar Rádió elveszítette a
vonzerejét.  Mindazon  emberek,  akikkel  én  szót  váltottam,  annak
érdekében, hogy legalább mutassanak valamilyen érdekl dést a pályázat�
iránt, mereven elzárkóztak. Voltak ezek közül médiában próbált emberek,
voltak gazdasági szakemberek, tehát nem kell azt gondolni, s t, nem kell�
azt gondolni, hogy err l a piacról minden további nélkül le lehet emelni�
valakit, aki a számunkra a legalkalmasabb. Sajnos, ezt a vonzerejét ez az
intézmény már elveszítette, és ez még egy plusz adalék ahhoz, hogy igen,
elnököt  kell  választanunk.  Én  a  magam  részér l  ennyit  akartam�
tájékoztatásul  elmondani.  �  Böhm  Géza,  és  aztán  majd  a
részvénytársaság Felügyel bizottságának az elnöke. �

Böhm Géza: Tisztelt elnök úr. A következ  információra úgy érzem, hogy�
szükségem  lenne,  és  talán  a  kurátor  társaimnak  is,  hogy  ma  reggeli
döntéskor milyen szavazat aránnyal lett jelölt dr. Such György. Köszönöm.

Gellért Kis Gábor: 7 támogató szavazat, és 1 ellenszavazat, bocsánat, 7
támogató szavazat, és 1 tartózkodás. Ez az arány. Volt egy mulasztásom,
bocsánatot  kérek,  mert  ügyrendi  javaslata  volt  Sz cs  Katinak,  akkor�
kérem, hogy ismételd meg, hogy mindenki � 

Sz cs  Katalin:�  �  (nem  érteni,  nincs  bekapcsolva  a  mikrofon)  �
Bocsánat, mikrofonba ismét. Megismétlem. Tehát a javaslat lényege, hogy
ezt  a  diskurzust  most  30  percben  korlátozzuk,  egy-egy  felszólaló  3
percben  korlátozza  magát,  és  mindenki  �  3  percben,  bocsánat,  és
mindenki egyszer szólaljon meg. Csak ezt követ en lehet még egyszer, ha�
már mindenki, aki jelentkezett, egyszer megszólalt. 

Gellért Kis Gábor: Az ügyrendi javaslathoz Csongor? Parancsolj. 

Szerdahelyi Csongor: Hússzor 3 perc, az jóval több, mint fél óra, tehát
nehéz lesz betartani. 

Sz cs Katalin:�  Hát csak nem akar mindenki �.

Gellért Kis Gábor: Kérem szépen, jó. Köszönöm.

Szerdahelyi Csongor: Javasoljuk, hogy minden második ember szólaljon
meg akkor csak.

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm szépen.  Kérdezem,  hogy  egyetért-e  az
ügyrendi  javaslattal  a  kuratórium?  Kézfelemeléssel  kérem,  aki  ezzel
egyetért, szavazzon.  6 igen. Akkor ezt nem fogadta el a testület. Akkor
id határ és id korlát nélkül folyik a vita, Szadai Károly kért szót.� �

Szadai  Károly: Köszönöm  szépen.  Ha  az  elnök  úr  elmondta  az
álláspontját  ebben  a  kérdésben,  az  elnökhelyettesként  én  is  tartozom
annyival  természetesen  a  kuratóriumnak,  hogy  néhány  mondatban
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elmondjam az  én döntésem. És talán  nem túlzás  azt  mondani,  hogy a
hasonlóképpen  gondolkozik  néhány  más  kurátor  társam,  és  elnökségi
tagtársam is. Ahogy elnök úr elmondta, a szakmai kérdéseken túlmen en�
vannak olyan kérdések, amelyekr l szemérmesen hallgatni szoktunk. És�
ezek  azok  a  kényszerek,  amelyek  a  döntés,  vagy  a  döntésképtelenség
irányába kell, hogy mozdítsanak minket. Mindenki, aki ebben a teremben
ül, pontosan tudja, hogy az elnökségnek milyen a megosztása, milyen a
megoszlása, kik ülnek benne, itt a parlamenti pártok által. Azok frakciója
által delegált, az Országgy lés által megválasztott emberek ülnek, ami azt�
a  kényszert  hozza  magával,  és  a  média  törvény  ebben  világosan  és
egyértelm en  fogalmaz,  kétharmaddal  kell  elnököt  jelölnie  elnököt  az�
elnökségnek.  Csak  akkor  lehetséges,  abban  az  egyetlen  esetben
lehetséges,  hogy  ha  valamiféle  párbeszéd,  józan  belátás,  és  a
kompromisszumok teret tudnak nyerni. Megítélésem szerint erre látunk
most  példát.  Voltak  olyan  alkalmak  az  elmúlt  évben  is,  és  a  korábbi
id szakban  is,  amikor  ez  nem  így  volt.  Amikor  nem  jutottunk�
megállapodásra,  nem jutottunk  jelölésig,  volt  azt  hiszem,  három olyan
pályázat zajlott le az elmúlt évben, de kett  biztosan, amikor a felek nem�
találták  meg  a  kétharmadosság  keskeny  ösvényét.  Ezt  a  megoldást
találtuk  most  meg.  Véljük  úgy,  hogy  megtaláltuk.  Értelemszer en  a�
kompromisszumoknak az a természete, hogy mindenkinek nem a saját,
hogy úgy mondjam, fölöttes énjét, hanem a józan eszét kell el vennie. És�
a józan ész azt mondta, hogy ahhoz f z dik nagyobb érdeke a rádiónak,� �
és kérem, arra figyeljenek, amit mondtam, hogy a rádiónak f z dik ahhoz� �
érdeke, hogy elnök legyen. Ugyanis a kérdés nem úgy merül fel lassan,
hogy akkor most elnököt választunk,  és akkor az ki  lesz,  hanem, hogy
legyen-e  elnök  egyáltalán,  vagy  ne  legyen  elnök.  Azt  talán  egy  évvel
ezel tt is elmondtam akkor egy más összetétel  kuratóriumnak, hogy aki� �
felel sséget  érez  a  Magyar  Rádióért,  azért  a  nemzeti  intézményért,�
amelyiknek az egyik  igen díszes  termében,  amelyikben most ülünk,  az
nem adhat erre  más  választ,  csak azt,  hogy elnököt kell  az intézmény
élére választani. És nem önmagáért, azért, mert az elnök, mint olyan, az
megtestesít valamicsodát a rádióban, hanem azért, mert a jelenlegi, és
önök talán, akik egy évvel ezel tt itt ültek, és talán azok közül is, akik�
nem, látják, hogy egy év alatt is romlott a helyzet. Természetesen nem
politikai  értelemben,  hiszen  az  egy  másik  kategória.  Hanem  szakmai
értelemben, a rádió bizony arra az útra kezd tévedni, nem tudom, csak
egy zárójelet nyitok, hogy tudják-e, hogy elfogadott üzleti tervünk nincsen
ebben a pillanatban. Tehát ebben a pillanatban a tavalyi költségvetés 90
százalékán ketyeg a Magyar Rádió. A m ködésének 90 százalék� tehát a�
m ködési keretének 90 százalékából gazdálkodik, mert nincs elfogadott�
üzleti terv. Nem azt mondom, hogy ez az elnök nélküli helyzet miatt van,
de fontos, hogy összetev je ennek. Az elnök lehet séget ad nekünk arra,� �
hogy számon kérjünk, lehet séget ad nekünk arra, hogy beszámoltassunk,�
lehet séget ad arra, hogy egy olyan tulajdonosi viszonyt alakítsunk ki az�
intézménnyel,  ami  a törvényben el írt  feladatunk.  Ha ezt  nem tesszük�
meg, ahogy elnök úr mondta, az a helyzet lesz, és Pós Péterék, többen,
akik itt ültek már az el z  kuratóriumban, pontosan tudják, az a helyzet� �
áll el , hogy azokkal az emberekkel kell hadakoznunk, lényegében, akik,�
azt  kell,  hogy  mondjam,  gyakorlatilag  semmilyen  néven  nevezhet�
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törvényi  felel sséget  nem  viselnek  az  intézményért.  Olyan  rádiós�
vezet kkel  vagyunk  huzavonában,  akik  a  saját  pozíciójukat  tartják�
els dlegesen  fontosnak.  Természetesen  egyáltalán  nem  a  többségr l� �
beszélek. De azt látni kell, hogy azoknak az embereknek, akiknek az elnök
megválasztásáig  szól  a  megbízatásuk,  Önök  szerint  azok  érdekeltek
abban,  hogy  elnököt  válasszanak?  Nyilvánvalóan  nem.  Nyilvánvalóan
nem.  Nekünk,  szerintem,  olyan  emberre  van  szükségünk,  akit
beszámoltathatunk,  akinek az elképzeléseit  számon kérhetjük,  és  aki  4
évre  irányt  szab  ennek az  intézménynek.  Én,  a  magam részér l  ezért�
szavaztam a kompromisszumra. És mondom még egyszer, itt nem a jelölt
személye volt az érdekes els sorban, másodsorban a személy a fontos. De�
els sorban értelemszer en az intézmény volt a fontos. Erre a helyzetre� �
megoldást kellett találni. Ugyanis, ha egy kicsit tovább gondoljuk, hogy
mi  fog  történni  akkor,  ha  nem  tudunk  elnököt  választani,  két  eset
lehetséges, az elnökség új pályázatot ír ki, vagy az elnökség nem tud új
pályázatot  kiírni.  Hát erre  látok most kevesebb esélyt.  Valószín leg az�
elnökség  új  pályázatot  ír  ki,  és  ugyanannak  a  �  hogy  mondjam,
társasjátékának  a  start  mez jére  kerülünk,  amin  egyszer  már  körbe�
mentünk. Mert egy évvel ezel tt, azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy�
lényegében ugyanezek az emberek jelentkeztek. És az összes pályázaton,
nem végeztem ilyen számítást, de úgy vettem észre, hogy a jelentkez k�
80 százaléka abból került ki, akik már korábban is jelentkeztek. Ez azt
mutatja, hogy � és elnök úr ezt más oldalról világította meg, mások nem
jelentkeztek.  Voltak,  akiket  megkerestünk.  Kértük  ket,  hogy  akkor�
legyenek kedvesek,  gondolják  ezt  végig,  akarnak-e  ebben  részt  venni,
szeretnének-e ezzel  a kihívással  szembe� és azt  mondták,  hogy eszük
ágában nincsen. Számtalan kísérletet tettünk. És a végén ezt a megoldást
találtuk.  Ugyanarra  a  mez re  jutottunk  vissza,  ahol  egy  évvel  ezel tt� �
voltunk. Miközben a rádió, ahogy mondtam önöknek, lefelé megy. Nem
felfelé,  hanem  lefelé  megy.  Ezért  gondoltam  én  úgy,  hogy  a
szavazatommal hozzájárulok ehhez a kompromisszumhoz, és támogatom
az elnökválasztást. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Javasolom a kuratóriumnak, hogy
hallgassuk meg a  részvénytársaság  Felügyel bizottságának az  elnökét,�
akinek hát közvetlenül elmélyültebb ismeretei vannak a rádió gazdasági
helyzetér l. �

Csáki Ferenc: Köszönöm szépen.  Tisztelettel  köszöntöm önöket,  Csáki
Ferenc  vagyok,  eddig  még nem volt  módunk  találkozni,  sajnos,  az  én
hibámból, nem tudtam részt venni eddig a kuratóriumnak az ülésén, ezért
elnézést kérek, a jöv ben nem így lesz. Nem kell � én úgy gondolom,�
hogy  rövid  lesz  a  hozzászólásom,  mert  az  elnök  úr  és  az  alelnök  úr
részletekbe  men en  is  alátámasztotta,  hogy  miért  szükséges  elnököt�
választani.  Nyilván,  mint  a  Felügyel bizottság  elnöke,  én  nem�
kampányolok  egyik  elnök  jelölt  mellett  sem,  nem is  tehetem,  nem  is
láttam a pályázatokat, nem is az a lényeg. A lényeg az, hogy én szeretném
önöket  arra  kérni,  hogy  a  mostani  alkalommal  válasszanak  elnököt,  a
Magyar  Rádió  egy  év  óta  gyakorlatilag  ex  lex  állapotban  m ködik,  a�
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gazdasági  helyzet  az  elmúlt  évben,  2005-ben  jelent s  mértékben�
leromlott,  2006-ban,  ahogy az alelnök úr mondta, nincs  költségvetés a
részvénytársaságnak,  ennek  következtében  elmaradnak  lényeges
fejlesztések, ennek következtébe nincs strukturális átalakulás, nincsenek
olyan  intézkedések,  amelyek  a  szervezetnek  a  fejlesztését,  tovább
m ködtetését szolgálnák. Ennek következtében, önök is tudják, feszültség�
van, személyi feszültség, bérfeszültség a részvénytársaságon belül, tehát
egyszer en olyan állapot van, ami nem vihet  tovább. 2005-ben, amikor� �
ez a helyzet kialakult, a Felügyel bizottság kérte a kuratórium rendkívüli�
ülésének az összehívását, az sajnos eredménytelen volt. Én most örömmel
hallom, hogy az elnökségen belül megszületett a kompromisszum, tehát jó
esély  van  arra,  hogy  most,  a  mai  alkalommal  a  kuratórium  elnököt
válasszon. Én arra kérem önöket, hogy ezt az alkalmat, ezt használják ki,
szüntessék  meg  ezt  a  tarthatatlan  állapotot,  amely  kizárólag  károkat
okoz,  és  egyre  súlyosabb  károkat  okoz  a  részvénytársaságnak.
Tulajdonképpen ezt szerettem volna elmondani, és kérem önöket, hogy
válasszanak  elnököt,  annak  érdekében,  hogy  a  m köd képesség  a� �
rádióban helyre álljon. Köszönöm szépen.

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. További kérdések, észrevételek?
Csillag Sándor.

Csillag Sándor: Amikor Such úr neve egyszer már szóba került, akkor
milyen indokkal  utasították el,  és  milyen indokkal  került  akkor  ide,  és
akkor milyen volt a szavazati arány? Kérdezem, vagy kérdezhetem? 

Gellért Kis Gábor: Ez egy közhiedelem, amit el kell  oszlatnom. Such
György jelölését nem elutasította a kuratórium, három szavazat híján nem
kapta  meg  a  megválasztásához  szükséges  kétharmadot.  Tehát  ez  nem
ugyanaz, mint hogy ha elutasította volna, és miután titkos szavazásról volt
szó, az indokok nyilvánvalóan rejtve maradtak, senkit l nem kérdeztük,�
hogy miért  szavazott,  egyáltalán  azt  se,  hogy  hogyan szavazott.  Tehát
ennyit  tudok mondani,  a  személyével  kapcsolatos  értelmezhet  kifogás�
akkor  sem  érkezett,  ezt  meg  kell  mondanom,  szereplésével
összefüggésben voltak fenntartások, amelyek utóbb fogalmazódtak meg,
de ezeket azért nem tudom visszaidézni, mert helyben nem, hanem csak
háttérben fogalmazódtak meg, ennélfogva már azt sem tudom, hogy kihez
köthet , hogy hangzott el, úgy hogy ha lehet, akkor erre nem térék ki,�
mert nem tudnám pontosan idézni. Szente Péter.
Szente  Péter: Azt  hiszem, hogy ez egy  fontos  kérdés,  és  érdemes  rá
talán  egy  pici  id t  szentelni,  és  úgy  gondolom,  hogy  itt  van  egy-két�
megfontolás, amit szeretnék azért az önök figyelmébe ajánlani. Pont ezzel
a kérdéssel  kapcsolatban.  Két  dolgot  tudnék mondani.  Az  egyik,  hogy
nagyon  tudatában  vagyok  annak,  hogy  ez  sok  szempontból  egy
szerencsétlen, a rosszul sikerült média törvény által felállított szituáció,
ahol  van  egy  elnökség,  ami  úgy  jön  össze,  ahogy  összejön,  és  van  a
társadalmi  kuratórium,  amely  megint  úgy  jön  össze,  és  megint  annyi
id re,  és  megint  azzal  a  hatáskörrel,  amit  a  média  törvény  megszab.�
Sajnos,  a  helyzetb l  önmagából  adódik,  hogy  van  egy  súrlódáspont  a�
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társadalmi kurátorokban, van egy érzés, hogy ez ket egy méltánytalan�
helyzetbe  teszi,  amiben  van  igazság,  az  is  igaz,  hogy  az  elnökség  az
elmúlt egy évben, két évben, nem mindig volt feltétlenül kell képpen a�
helyzet magaslatán  ezzel  kapcsolatban,  de ennek a következménye az,
hogy  id nként  két  dolog  összekapcsolódik,  összemosódik.  Az  egyik  az,�
hogy milyen jogokkal rendelkeznek a társadalmi kurátorok az elnökséggel
szemben,  a  másik  az,  hogy  milyen  döntés  kellene,  ett l  teljesen�
elvonatkoztatva meghozni. Nekem tavaly az volt az érzésem, hogy az els�
kategóriába tartozó motívumok, motivációk elég er sen befolyásolták azt�
a  helyzetet,  hogy  végül  Such  György  nem  kapta  meg  a  szükséges
kétharmadot. És ha már beszélek, akkor engedjék meg, hogy még nagyon
röviden  hozzátegyem,  hogy  igen,  nekem  is  vannak  fenntartásaim  a
különböz  jelöltekkel  szemben,  Such  Györggyel  szemben  is  vannak�
fenntartásaim. Ugyanakkor az elmúlt hét folyamán rengeteg ember hívott
föl,  másokkal  én  kezdeményeztem  beszélgetést,  elképeszt  pletykákat�
hallottam,  amikr l  tárgyszer en  valamilyen  tudásom van,  vagy  amir l� � �
sikerült  valamilyen információt  beszereznem, azok  ezeket  a  pletykákat
nem támasztották alá. És nagyon fontos, és ebben Szadai úrnak a szavait
szeretném ismételni,  hogy amikor  meghallgatják Such Györgyöt,  akkor
tegyék fel mindazokat a kérdéseket, amik önökben is ilyen információk
alapján fölmerülnek,  és  nézzük meg,  hogy  ez igaz-e  vagy nem.  Ami  a
másik dolgot illeti, viszont engedjék meg, hogy azt mondjam, mint aki 20
évet, kicsivel többet eltöltött a BBC-nél, és azért remélem, hogy a szakmai
tudásomhoz  nem  �  tudásomat  nem  akarják  megkérd jelezni,  én  úgy�
gondolom,  hogy  Such  György  pályázata  megfelel  alap  arra,  hogy�
elnöknek  válasszuk,  és  lévén,  hogy  arról  is  tudomásom  van,   maga�
elmondta,  lehet,  hogy  megint  meg  fogja  ismételni,  hogy  egy  másik
pályázóval  együtt,  azt  bevonva  szándékozik  dolgozni,  akinek  a
pályázatáról  ugyancsak kiváló  véleményem van,  szerintem ez  a  kett s�
szakmailag feltétlenül alkalmas arra, hogy a Magyar Rádió helyzetét jó
irányba mozdítsa  el,  kezelje,  és  összehasonlíthatatlanul  jobb,  mint egy
olyan döntés, ami a rádiót még egyszer elnök nélkül hagyja. És sajnos, a
múltkori alkalommal már elmondtam, afel l nem lehet � a dolog, hiába�
szeretnénk  azt,  hogy  legyen  egy  ideális  jelölt,  egy  évvel  ezel tt  még�
mondhattuk, még többen mondták, hogy igen, de ez még nem az ideális
jelölt, hátha legközelebb. Hát azóta eltelt majdnem egy év, és nem jött. Én
magam megpróbáltam, vannak olyan emberek, akik a BBC-nél dolgoztak,
magyarok,  ma  is  ott  vannak,  vagy  visszajöttek,  megkerestem ket,  és�
próbáltam  rábeszélni  ket,  hogy  pályázzanak,  olyan  emberek,  akik  a�
meggy z désem szerint  jók  lennének  erre  a  posztra,  különböz  okok� � �
miatt, de egyik sem vállalta. Tehát nem hihetjük azt, hogy a következ�
fordulóban feltétlenül lesz egy jobb jelölt. Abban biztos vagyok, hogy ha
Such Györgyöt nem választjuk meg, akkor más jelöltet ebben a választási
fordulóban nem fogunk tudni,  az  elnökség nem fog tudni  jelölni,  err l�
meg vagyok  gy z dve,  és  akkor  megint  ugyanaz  van,  mint  egy  évvel� �
ezel tt  volt,  ahogy  Szadai  úr  mondta,  valószín leg  kiírjuk  újra  a� �
pályázatot, anélkül, hogy biztosak lehetnénk abban, hogy sikerül valaki
jobban  megállapodni,  vagy  akár  valaki  jobbat  csábítani,  hogy
jelentkezzen.  Én  nagyon-nagyon  szeretném,  ha  meg  tudnám  gy zni�
önöket arról, hogy a jelen helyzetben a rádiónak óriási szüksége van egy
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elnökre, és válasszák meg azt a jelöltet, akiben az elnökség végül is 7:1
arányban meg tudott állapodni. Köszönöm szépen. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm. A javaslattal kapcsolatban? Gráf Csilla.
Gráf Csilla: Köszönöm szépen. Hát én azon civilek közé tartozom, akik
tavaly  is  részt  vettek  ebben  a  folyamatban,  és  hát  össze  tudom
hasonlítani,  illetve  emlékszem  arra  a  napra,  amikor  szintén  a  Such
Györgynek, Such György jelöltként elénk t nt,  és elénk került, és az a�
furcsa helyzet állt el , és azt gondolom, hogy minden szempontból el kell,�
hogy gondolkodtasson bennünket, hogy eltelt egy év, és az el z  ülésen,� �
mármint  a  Such  Györgynek  az  el z  jelölése  alkalmával  többször� �
hallottuk azt az elnökség részér l, hogy milyen nagy öröm, hogy született�
végül  megállapodás,  és  közösen  tudtak  jelölni  egy  elnököt  a  Magyar
Rádió élére,  és ez vissza nem tér  alkalom, de egyébként is,  az újabb�
pályázatok azzal a veszéllyel járnak majd, hogy még ennyi pályázó sem
lesz, még ekkora kínálatból sem tud majd választani  az elnökség, vagy
jelölni, vagy választani a kuratórium. Akkor heten pályáztak a, azt hiszem,
ha jól  emlékszem, heten pályáztak  a  Magyar  Rádió elnöki  tisztségére.
Ehhez  képest  a  következ  fordulóban  több,  mint  tizenöten,  tehát  azt�
hiszem, hogy az volt az egyik legnépesebb forduló, de azt követ en ��

(Vége az els  résznek)�

Gráf Csilla: � is, a fordulók során, ugye ez már azóta a negyedik, tehát
összesen az  ötödik,  duplája  nagyjából  a  jelölteknek a  száma,  illetve  a
pályázóknak a száma. Ahhoz képest, ami az els  fordulóban volt. Most az�
a megdöbbent ,  vagy mondhatnám azt  is,  hogy az az elkeserít ,  hogy� �
kétszer annyian pályáznak, nagyjából nagyobbrészt rádiósok, a médiában
ismert  személyiségek,  gyakorlattal  rendelkez  emberek,  jobb,  kevésbé�
jobb pályázatokkal,  és  annak idején az  elutasítás,  az ugye azt  hiszem,
hogy 12 vagy 13 szavazatos volt, 12, 13 civil, nem civil, bocsánat, kurátor
nem szavazott a Such Györgyre, ha formálisan nézzük a dolgokat, ugye
nem lehet tudni, hogy kik szavaztak rá, és kik ellene, de az biztos, hogy
akkor is 7:1 arányban jelölte az elnökség a Such Györgyöt. És hogy ha azt
vesszük, hogy valószín leg az az egy f , aki akkor is tartózkodott vagy� �
ellene szavazott, a titkos szavazás során sem szavazta meg, akkor ebb l�
az következik, hogy 11 vagy 12 civil volt az, aki a Such Györgyöt nem
szavazta meg. Ebb l az következik, hogy az akkori 21 f s civil kurátori� �
társaságnak több, mint a fele nem szavazta meg a Such Györgyöt, tehát
nem kapta meg az 50 százalékot sem a civilek körében. És ennek ellenére
letelt  4  forduló,  és  a  politika,  mondhatnánk  így,  leegyszer sítve,�
semmilyen  formában  nem  volt  hajlandó  azt  tekintetbe  venni,  hogy  a
társadalom  nagyobbik  részét,  közvetlenebbül,  vagy  nagy  részét
közvetlenül képvisel  civileknek az akarata szerint alkalmatlannak tartott�
jelölt helyett próbáljon meg bárki másban megegyezni. Egy év eltelt,  a
Such György közben egyszer sem pályázott.  Tehát a Such György nem
vett részt további pályázatokban, nem szívlelte meg azokat a kifogásokat,
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amiket akkor mondtunk, nem próbálta meg adott esetben a pályázatát, az
elképzelését  olyan  értelemben  módosítani,  vagy  összecsiszolni  azzal  a
civil akarattal, ami a meghallgatáson, ami a meghallgatásból kiderült, és
itt vitatkoznék az elnök úrral, hogy nem derült volna ki az, hogy milyen
kifogások  merültek  volna  föl  Such  Györggyel  szemben,  dehogynem.
Kiderült. És ez nemcsak a személyét, és az el zetes munkásságát illet en,� �
hanem  a  konkrétan  a  pályázatában  szerepl  vállalások,  és  abból�
kiszüreml  akaratot illet en körvonalazódott egy eléggé er teljes kifogás� � �
az   rádió  elnöki  tevékenység,  majdani  rádió  elnöki  tevékenységével�
kapcsolatosan. Tehát a további pályázatokon nem vett részt. Egyiken sem.
A pályázók, a többi pályázók,  akik vele együtt az els  pályázaton részt�
vett,  ha  jól  emlékszem,  egy  kivételével,  továbbra  is  pályázott,  minden
pályázó minden pályázaton újra részt vett, és újra megmérette magát, és
most,  hogy  a  civil  kuratórium,  tehát  a  kuratóriumnak  a  civil  része
kicserél dött,  egy  új  kuratórium jött,  ekkor  adta  be  újra  a  Such úr  a�
pályázatát,  és  ekkorra  egyezett  meg,  természetesen,  mert  most  volt
lehet sége az elnökségnek újra Such Györgyben, és közben egyetlen egy�
olyan pályázót nem találtak, holott azért eléggé nagy volt az érdekl dés.�
Szóval azt akartam csak ezzel érzékeltetni, hogy azáltal, hogy megnyílt a
lehet ség újabb pályázatokra, és a civileknek a részvétele, és egyáltalán�
az aktivitása az elnökválasztási fordulók során feler södött, hiszen akkor�
értük azt el, hogy megkaphassunk minden pályázatot, meghallgathassunk
minden jelöltet, tehát egy igazi megmérettetésnek t nt a dolog, és nem�
egyfajta  politikai  alku,  és  majd  a  civilek  által  szentesített  döntésre
korlátozódott csupán maga az eljárás, ekkor egy csomóan kedvet kaptak
ahhoz, hogy megméressék magukat. És azok közül a jelöltek közül most is
sokan  pályáztak,  és  hogy  ha  a  pályázatokat  elolvastuk,  akkor
természetesen mindenki ki tudta alakítani a maga véleményét arról, hogy
ez a legalkalmasabb, ez a legjobb pályázat, mert azért azt gondolom, hogy
nekünk, civileknek, akik itt ülünk, igazából az a felel sségünk, hogy azt�
döntsük el, hogy az a személy, aki pályázik, az személyében, önmagában,
a  saját  programja  szerint  alkalmas-e,  egyrészt,  másrészt  a  többiekhez
képest  a  legalkalmasabb-e.  Mert  hogy  ha  mi  látjuk  azt,  hogy  a  többi
pályázóhoz  képest,  azok,  akiknek szándékuk van arra,  hogy  a Magyar
Rádiót  vezessék,  hogy  ha  azok  között  van  olyan  pályázó,  aki  az
elképzeléseiben,  terveiben,  bármiben  alkalmasabbnak  t nik,  vagy  a�
programjában  a  rádió  szempontjából  és  így  az  egész  társadalom
szempontjából  egy  kívánatosabb,  színvonalasabb  rádiót  valósít  meg,
akkor a feladatunk, az az, arra próbáljuk meg ösztökélni az elnökséget,
hogy  ebb l  a  zsákutcából,  ami  tavaly zsákutcának t nt,  természetesen� �
azon  összetétel  kuratórium el tt,  ebb l  a  zsákutcából  próbáljon  meg� � �
kijönni.  Az,  hogy  most  újra  ugyanaz  a  jelölt,  akit  egyszer  a  civil
társadalom többsége  elutasított,  most  persze  más  személyek  ülnek itt
ugyanannak a társadalomnak a képviseletében. De azért  ez valamilyen
szinten egy eléggé sajátos  viszonyulás  mondjuk a politikai  pártok által
delegált, vagy jelölt, és az Országgy lés által delegált tagok, kurátorok�
részér l, mert most ez az újra próbálkozásnak az esete merült föl, hogy�
hátha  most  akkor,  összetételében,  személyi  összetételében  más
kuratórium élén ugyanazt a személyt, ugyanazzal a programmal el fogják
fogadni.  Tehát  azért  itt  látok  egy feszültséget,  egyik  oldalról,  a  másik
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pedig mondom, maga az a tény, és ez most már kérdésként fogalmazódik
meg, hogy azt próbálná meg az elnökség, illetve egyes tagjai értékelni,
hogy  miért  a  Such  György?  Nem  az,  hogy  most  benne  tudtunk�
megállapodni, mint egyetlen érv, mert egy évvel ezel tt is benne találtuk� �
meg  csak  azt  a  jelöltet,  hanem  a  programjában  mik  azok  a  pontok,
amelyeket  vártunk,  amelyeket  viszont  akartunk  látni,  amelyeket
üdvözlünk, és amelyik miatt azt mondjuk, hogy na ez fogja, ez az ember
fogja a rádiót ilyen vagy olyan formában akár rendbe tenni, akár olyan
úton  tartani,  ami  a  társadalom  szempontjából  kívánatos.  És  a
közszolgálatiság szempontjából kívánatos. Hát ilyen érvet egyetlen egyet
nem hallottunk az elmúlt fél órában, vagy háromnegyed órában. Hát mik
azok a  pontok?  És  hát  van  2,  3,  4,  5  kardinális  kérdés,  gazdálkodás,
létszámügy, székház ügy, és millió egyéb probléma, ami a pályázatokban
is felvet dik, és amire különböz  alternatívák szerepelnek a pályázóknak� �
a pályázataiban. És ez ügyben nincs értékelés. És itt kanyarodnék vissza
befejezésül  ahhoz  a  ponthoz,  hogy  ugye  nem nyílt  lehet ségünk  ugye�
ilyen  körben,  ilyen  keretek  között  a  meghallgatásra,  a  többi  pályázó
meghallgatására, mert rendkívül sokat okul az ember, és nagyon segíti a
felkészülést az, hogy nem csupán elolvasunk egy pályázatot, hanem azt a
pályázót  szembesítjük  a  vállalásával,  illetve  adott  esetben  az  egész
folyamatra, az egész egy éves helyzetr l a véleményét ez a társaság, aki�
folyamatosan  pályázott,  el  tudja  mondani.  És  ebb l  kiderül  az,  hogy�
tényleg az az ember a legalkalmasabb-e, hát az elnökségnek igazából az
lehet a feladata, bár sokan vitatkoznak velem, hogy a legalkalmasabbat
találja meg. Tehát a törvény nem azért alkottatott így, hogy a legkisebb
rosszban egyezzenek meg, és a civileket nem azért tette ide be ebbe a
testületbe a törvényalkotó, hogy örüljenek összetéve a kezüket, hogy hála
az  istennek,  hogy  végre  valahára  a  politikai  delegáltak  meg  tudtak
egyezni  valakiben,  és  akkor  azt  gyorsan  szembesítsük,  mert  ez  az  a
pillanat, amit nem szabad elmulasztani, hát akkor, ha ez így van, akkor
minek ülünk itt? Akkor elég lenne az, hogy jelölnek az elnökségben, majd
megszavazzák,  és  kész.  És  miért  kell  szentesíteni?  Szentesíteni  vagy
megszavazni azért kell, mert a lehet sége kell, hogy benne legyen annak,�
hogy azt mondjuk, hogy na ezt nem. Tehát itt, más lehet ségünk nincsen�
ugye, azt mondjuk, hogy mivel több jelölt nincsen, soha nincs alternatíva,
mi jelölni  nem tudunk,  hatást  gyakorolni  sem tudunk,  hiszen maga az
elnökség veszi zokon azt, mikor a civilek jelzik, hogy lenne egy olyan, akit
k  kétharmadosan  meg  tudnának  szavazni,  hanem  egyszer en  egy� �

lehet ségünk van, hogy azt mondjuk, hogy ez már az alkunak az a szint�
alatti fajtája, formája, amire nem tudja áldását adni egy civil társadalom
által  küldött,  delegált,  vagy civil  szervezet által delegált, vagy maga a
civil testület. Tehát ezért azt mondom, hogy a felel sségünk ez. És ebb l a� �
szempontból  kellene  azt  megtudnunk,  hogy  miért  ez  a  személy  az,  a
programja alapján, nemcsak t le, hát t le majd meg fogjuk kérdezni, hogy� �
 mit, miért gondolt úgy. De az elnökség miért értékelte úgy, hogy a Such�

György pályázata,  akire már egyszer egy többségi testület azt mondta,
hogy nem, mégis  csak ide elénk terjesztend . Mik azok a szempontok,�
szakmai szempontok? Köszönöm szépen. 

Gellért Kis Gábor: Jó. Szadai Károly, aztán Sütöri László.
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Szadai  Károly: Köszönöm  szépen.  Hol  is  kezdjem.  Lehet,  hogy  nem
tudtam  ezt  világosan  elmondani.  Nem  önmagában  való  érték  a
kompromisszum, ezt már mondtam önöknek. Az egésznek semmi értelme
nem volna,  semmi  értelme  nem volna,  ha  nem volna  a  program,  ami
egyébként  manifeszt  módon,  a  médiatörvény  alapján  is  lényegében az
egyetlen dokumentum, amit az elnökön számon lehet kérni. Ne tessék azt
gondolni, kedves Csilla rólunk, hogy csak pusztán a megegyezés kedvéért
választunk valakit,  zárójelbe téve a programját.  Ellenkez leg van.  Meg�
kell találni azt a programot, ami mellett tudunk kompromisszumot találni.
Ez történt meg két alkalommal. Tehát ne a kompromisszum, amúgy is egy
kicsit  talán  van  egy  kellemetlen  felhangja  is  ennek  a  szónak,  az
ésszer séget emelném ki. Még egy � és nagyon örülök egyébként, Csilla,�
hogy olyan beszélt, aki egy évvel ezel tt is itt volt. Arra a kérdésre Csilla,�
nem is várok választ, hogy jobb helyzetbe volt  a rádió, mint most? Ne
mondja  nekem,  hogy  igen.  Mindenki  szemmel  láthatóan,  a
Felügyel bizottság  elnöke,  de  minden  dolgozó  azt  mondja,  egy  évvel�
ezel tt rosszabb helyzetben voltunk, mint most. Csak � bocsánat. Jobb�
helyzetben  voltunk,  elnézést.  Elnézést.  �  Elnézést  kérek.  Igen.  Mert
közben az járt  az eszembe, hogy pusztán azzal  lemérni  azt, hogy most
dupla annyian jelentkeztek? Hát ne vicceljünk egymással. Hát nem az az
érdekes, hogy hányan jelentkeznek, most ön is tudja pontosan, mert látta
a pályázatokat, hogy lényegében futóbolondok is jelentkezni szoktak egy
ilyen  pályázatra.  Nem erre,  ne  bántsunk  meg  senkit,  de  én  olvastam
magam,  nem  most  5  évvel  ezel tt,  olyan  pályázatot  olvastam,  hogy�
lényegében  futóbolond  volt  az  illet .  Tehát,  hogy  mondjam,  hogy  a�
normalitás  keretein  belül  nem  lehetett  értékelni.  Tehát  a  pályázatok
számával,  számosságával  nem  lehet  értékelni.  Azt,  hogy  egy  pályázat
sikeres-e  vagy nem. Szerintem. Az egyetlen kérdés az,  hogy egy évvel
ezel tt  a  helyzet  jobb volt-e  vagy  rosszabb.  És  mint  hogy éppen most�
hangzott el, üzleti terve nincsen, felel s vezet i nincsenek a rádiónak, a� �
szerz dések egyébként a felel s vezet k szerz dései egymás után járnak� � � �
le. Hát ne mondja nekem senki, hogy egy évvel ezel tt a helyzet jobb volt,�
illetve rosszabb volt mint most. Ez a helyzet. Még egy dolgot engedjenek
meg, ha már szót kaptam. Azt tartanám fontosnak, valóban, ezt tartanám
én  is  fontosnak,  hogy  akkor  beszéljünk  a  szakmai  kérdésekr l.  Ott  a�
pályázat  alapján  hívjuk  be  a  jelöltet,  vagy  akár  mi  egymás  között  is
beszélhetünk err l, csak szerintem, ha a jelölt itt van, akkor könnyebb,�
tegyük föl a pályázat alapján a kérdéseinket, mondja el, hogy mit gondol,
mondja el, hogy mit szeretne csinálni, aztán kész. Meglátjuk, hogy ,� hát
hogy ha ez a hozzászólás arról akar szólni, hogy vigyük-e a szakmaiság
irányába,  és  ne  a  kompromisszum  mögött  megbúvó  sandaságokról
beszéljünk,  akkor  én  azt  nagyon  támogatom.  Beszéljünk  arról,  hogy
milyen szakmai kérdések merülnek fel a pályázat kapcsán. Köszönöm.

Gellért Kis Gábor: Sütöri László.

Sütöri  László: Tisztelt  kuratórium.  Igazából  most  értettem  meg  a
kurátortársam  eredeti  javaslatát,  mert  igazából  alelnök  úrhoz
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csatlakozva,  semmi  értelmét  nem  látom,  hogy  most  nekiálljunk  az
elnökséggel vitatkozni, hogy  jó módszerrel jelölt-e, jó személyt jelölt-e,�
hiszen a döntés ez után következik. Azt gondolom, hogy tudomásul kell
venni, hogy van egy olyan törvényi helyzet, ami ezt idézte el . Na most,�
én  azt  gondolom,  hogy  ténylegesen  a  szakmai  kérdéseket  annak  a
jelöltnek,  akit  az  elnökség  elénk  terjesztett,  fel  kell  tenni,  én  azt
gondolom, hogy zárjuk le ezt a mostani vitát az elnökséggel, hívjuk be a
jelöltet, és kezdjünk el tényleg a szakmai kérdésekkel foglalkozni, és majd
mi, társadalmi kurátorok eldöntjük, hogy az a személy alkalmas-e arra,
hogy a Magyar Rádió elnöke legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a
szavazás során ki fog derülni. Azon most fölösleges vitatkozni, hogy miért
nem hallgathattunk meg 20 jelöltet, miért nem jelölt  az elnökség több
személyt,  jelenleg  van  egy  tény,  amit  egyszer en  politikai�
kompromisszum, és van egy tény,  amit  szerintem nem lehet figyelmen
kívül  hagynunk,  és  egyszer en  egy  kényszerpályán  vagyunk,  ezzel�
egyetértek,  de  hát  ezen  kereten  belül  kell  megtalálni  az  optimális
megoldást.  És  ezért  azt  javaslom, hogy  ne  folytassuk az egymás közti
vitát, én is azt gondolom, hogy a szakmai kérdéseket nem egymás között
kell megbeszélnünk, a jelöltet kell megismernünk, legalább is nekünk, új
kuratóriumi  tagoknak,  ahhoz,  hogy  el  tudjuk  dönteni,  és  én  azt
hasznosabbnak tartom, ha vele töltjük el az id t, az elnök jelölt személyes�
meghallgatásával, és t le kapok válaszokat, mint hogy itt a régi kurátor�
tagoktól  hallgassam,  hogy  jó  volt-e  a  múltkori  módszer,  vagy  esetleg
változott-e  annak  a  személynek  a  programja  azóta.  Tehát  én  azért
mondom,  hogy  a  jelöltet  szeretném megismerni,  és  ezért  tekinthetjük
akár ügyrendi javaslatnak, és én azt szeretném, hogy ha lezárnánk ezt a
vitát, és konkrétan a meghallgatásra térnénk rá. 

Gellért  Kis  Gábor:  A  javaslatot  ügyrendinek  kell  értelmeznem,  hogy
tehát zárjuk le ezt a vitát, és folytatódjék a szakmai kérdésekkel, de már a
jelölt  jelenlétében.  Egyetért-e  ezzel  a  kuratórium,  kérem,  hogy
szavazzunk.  20 igen. Nem ért egyet vele? 3 nem. tartózkodott? 3.
Köszönöm szépen. Csillag Sándornak kérdése van, parancsolj.

Csillag Sándor: Tiszteletben tartva az elnökség véleményét, azt, ami itt
most  elhangzott,  a  következ t  szeretném kérdezni.  13  pályázatot  volt�
alkalmunk  elolvasni.  Ebb l  egy  pályázónak  a  személye  és  a  pályázata�
alapján kell majd döntenünk arról, hogy ki lesz a Magyar Rádió elnöke,
lesz-e  egyáltalán,  vagy  nem.  Amit  kérdeznék.  A  pályázati  kiírásban
tételesen  szerepelt,  hogy  minden  pályázó  térjen  ki  arra,  hogy  milyen
legyen az új Magyar Rádió, a székház, mint olyan, és egyáltalán a jöv�
rádiózása. Ez minden pályázó, 12 pályázó elég vastagon megírta, s t, van�
olyan pályázó, akinek a dolgozatát ez teszi ki. Én elolvastam a 111 pontba
foglalt  Such  György  dolgozatot,  és  ebben  egyetlen  pontban  4  sort
találtam, és ha nem tévedek, tudnám idézni, de nem akarom most az id t�
húzni, de utána idézem, annyi szerepelt benne, hogy megvizsgálom majd
ezt  az  ügyet,  alkalom  adtán,  ha  erre  sor  kerül,  és  jelölést,  vagy
lehet séget kapok. Kérdezem. Ha a kiírásban az szerepel, hogy minden�
pályázónak  kötelez  kidolgozni  ezt  a  tételt,  akkor  Such  György�
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kidolgozta, vagy nem dolgozta ki, és ha nem dolgozta ki, akkor alkalmas-e
ez a pályázat arra, hogy elfogadja az elnökség. Ezt azért kérdezem, mert
egy sor dolog itt fölvet dik, és valószín leg t le is megkérdezzük, csak ha� � �
már lezártuk ezt a vitát, én ezt fölírtam magamnak,  hogy ezt  érdemes
lenne, mert ez engem érdekel, mások mellett, más dolgok mellett is, de
azért  ezt  most  tisztázzuk,  mert  gondolom,  hogy  az  elnökség
kompetenciája  volt,  amikor  7:1  arányban  megállapodott,  hogy  Such
György  jelölését  támogatja,  illetve  hozza  ide  a  nagykuratórium  elé.
Kérem, hogy ha lehet, akkor válaszoljon. Köszönöm.
Gellért Kis Gábor: A kiírásra vonatkozóan, tehát a � egy-egy pályázat
érvényességének kritériumai a pályázati adatlappal, illetve a személlyel
összefüggésben határozhatók meg. Az általad említett kritérium tartalmi.
Hogy ez a tartalmi elem milyen mértékben van vagy nincs kidolgozva, ez
a pályázat bels , és ez a kuratórium tagjainak személyes döntése, hogy�
ezt  hogyan  értékelik.  De  akkor,  amikor  érvényesnek fogadtunk  el  egy
pályázatot,  akkor  igazán  azt  néztük  meg,  hogy  azok  a  kellékek  bent
vannak-e  a  pályázatban,  a  pályázat  tartalmazza-e  azokat  a
dokumentumokat,  amelyekt l  érvényes  egy  pályázat.  Ez  puszta  formai�
kérdés, minden pályázat esetében van egy formális követelmény rendszer,
és egy tartalmi. Formális szempontból Such György pályázata is megfelelt
a kiírásnak, tartalmi szempontból pedig kinek-kinek saját bölcsességére
van utalva, hogy elfogadja-e vagy sem. Így vagy úgy, vagy amúgy értékeli.
Ezzel  kapcsolatban,  tehát,  hogy  ha  az  érvényességre  vonatkozott  a
kérdésed, bizonyos, hogy érvényes a pályázat. De egyébként a közjegyz�
asszony  jelen  van,  úgy  hogy  meg  tudja  er síteni,  vagy  cáfolni,  amit�
mondtam. Mondja. 

Dr. Ligeti Erika: Meg tudom er síteni, természetesen. �

Gellért Kis Gábor: Pós Péter.

Pós Péter: Köszönöm a szót elnök úr. Én nagyon kérem elnök urat, hogy
miel tt  egy  szavazást  elrendel,  nézzen körbe a teremben,  mert  Sütöri�
társadalmi kurátor kollégám jelentkezése, illetve fölvetése ügyében, tehát
az ügyrendi javaslata ügyében a szavazás el tt még jelentkeztem. És az�
ügyrendi  javaslatról  is  természetesen  dönteni  lehet,  de  akkor  lehet
dönteni,  amikor  ahhoz  megtörténtek  a  csatlakozó,  vagy  kiegészít�
javaslatok.  És  erre  nem  kaptam  módot,  tehát  az  el z  döntést  én  a� �
jegyz könyv számára is még egyszer hangosan és lassan megismétlem,�
törvénysért nek tartom. Annál is inkább egyébként, sajátos volt az el z� � �
döntés, hogy ugyanebben a kérdésben a tisztelt kuratórium már döntött
egyszer,  amikor eldöntöttük,  hogy 30  perc,  illetve  azt  se döntöttük el,
hogy  30  perc,  hanem  megengedtük  magunknak  azt,  hogy  mindenki
tegyen föl kérdést, én jelzem, hogy nem tudtam föltenni kérdést, tehát a
magam, és minden olyan kurátor társam tekintetébe, aki nem kapott szót,
az  el zetes  kuratóriumi  testületi  döntésnek  megfelel en,  tiltakozom  a� �
második ügyrendi javaslat ideje korán történt megszavazásával szemben.
És most is ki kell fejeznem, már el re, hogy én úgy jöttem ide, általában�
úgy jövök mindenhova,  hogy  ésszer  érvekkel,  ha  meg  tudnak  gy zni� �
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valamir l, pozitív hozzáállással, emberi vitakészséggel, ami itt egyébként�
� meg kell  jegyeznem, itt  ritkán szokott  el fordulni,  engem meg lehet�
gy zni. De nem úgy, hogy a gerincemet próbálják megtörni. És ez utóbbi�
alkalom,  vagy  utóbbi  kísérlet,  az  bár  elég  meszes  a  gerincem,  tovább
szokta keményíteni. Tehát, hogy ha � ezt az el z  k rt, ezt kifejezetten� � �
ellenséges  üzenetnek  tekintem,  és  jól  körülnéztem,  hogy  most  kik  is
hajlandók  egy  demokratikus  vitára  való  felhatalmazás  után  minden
további  nélkül  korlátozni  a  demokratikus  megszólalási  jogokat.
Szeretném, hogy ha ezzel kapcsolatban, és még több ilyen kérdésem lesz,
a jogtanácsos asszony részletesen kifejtené az álláspontját. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Elnézést kérek, ha nem vettem volna észre, de ha
megfigyelték tisztelt  kurátor társaim, a  dolog úgy  van,  hogy  egy  ilyen
javaslat, tehát, amikor döntésre teszek fel valamit, akkor körbenézek így.
Ha közben látok kezet, akkor értelemszer en felhívom az illet t. Ha nem� �
látom, miközben így körbenézek, hanem azután, mikor a tekintetem már
elhaladt, teszi fel a kezét, akkor bizony kimarad, valószín leg ez történt,�
úgy hogy elnézést kérek. Ett l még a szavazás érvényes, akkor azt kérem�
mindenkit l,  hogy  id ben  tegye  fel  a  kezét  jelzend ,  hogy  meg  akar� � �
szólalni,  és  akkor  nem  fordul  el  ilyesmi.  �  Lezártuk  a  vitát,  és  az�
ügyrendi szavazás megtörtént �

Pós Péter: Akkor  kérem szépen,  hogy a jogtanácsos asszony  a föltett
kérdésemre válaszoljon. 

Gellért Kis Gábor: � Szólítom � A jogtanácsos asszonynak majd adott
esetben  megadom  a  szót,  de  nem  tudom,  hogy  miután  született  egy
testületi  döntés,  ez  vajon  valamennyiünkre  érvényes-e,  id közben�
azonban  megérkezett  a  jelölt.  Köszöntöm  dr.  Such  Györgyöt.  Tisztelt
kuratórium. A vitát szinte megállás nélkül folytathatjuk, hiszen azokról a
kérdésekr l, amelyek már elhangzottak, immár személy szerint vele lehet�
folytatni  a  beszélgetést.  Úgy  hogy  azt  kérem,  most  bevezetésképpen,
hogy  a  jelölt  szóban  egészítse  ki  a  pályázatában  leírtakat,  vagy  ha
fontosnak  tart  azon  kívül  megemlíteni  olyan  tényeket,  szándékokat,
amelyek az elnökségével kapcsolatosak, azt most mondja el. 

Such  György: Jó  napot  kívánok.  Tisztelettel  köszöntök  minden
megjelentet,  igazából  egyetlen  dogot  szeretnék  mondani,
bevezet képpen, hogy rendkívül sajnálom, hogy nem tudtam részt venni a�
múlt héten kedden lezajlott meghallgatáson, és általában is én magam is
úgy  gondolom,  hogy  ez  egy  nagyon  nehéz  helyzet,  amelyben  a
nagykuratórium  tagjai  vannak,  hogy  mindössze  egyetlen  egy
meghallgatás  alapján,  bár  talán  néhányukkal  már  volt  alkalmam
találkozni,  egyetlen  egy  meghallgatás  alapján  kell  egy  ilyen  fontos
kérdésben dönteni, de sajnos, olyan kés n kaptam a felkérést, amikor már�
családi  programot  bonyolítva,  ezt  nem  tudtam átszervezni,  egyébként
természetesen a kezdetben kijelölt 26-i id pontban vagy bármikor el tte� �
és  utána  kész  lettem volna  találkozni  bármilyen  körben  a  kuratórium
tagjaival, hogy elmondhassam az elképzeléseimet, illetve, hogy általában
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ismerkedjünk  egymással,  annak  érdekében,  hogy  megalapozottabb
döntést  hozzon  a  kuratórium.  És  várom  a  kérdéseket,  igazából  nem
nagyon tudok újat mondani, mint amit a pályázatban leírtam. 

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm szépen.  Tisztelt  kuratórium.  Kérdések,
észrevételek, megjegyzések? Makó f orvos úr. �

Dr.  Makó  János: Köszönöm  a  lehet séget.  Ezt  a  pályázatot�
áttanulmányoztam,  átrágtam,  és  elég  sok  kérdésem  van,  amelyikre
szeretnék választ kapni. Tudom, hogy az általános elveknél nagyon nehéz
részleleteket  kidolgozni,  épp  ezért  szeretnék  most  így  feleletet  kapni
néhány  ilyen  általános  dologra.  Az  alapelveknek  az  5.  pontjában  az
szerepel,  hogy  a  Magyar  Rádiónak  elkötelezettnek  kell  lenni  a  fiatal
generáció erkölcsi gyarapodása iránt. Az els  kérdésem az, hogy a jelölt�
milyen  konkrét  dolgokat  tervez  az  erkölcsi  gyarapodás  miatt,  mert
véleményem szerint  a  mai  társadalomnak nagyon a gondja az erkölcsi
válságban, nagyobb az � mint a gazdasági. És a rádiónak, ha  meg akar,
hozzá akar járulni a társadalom megújításához, megújulásához, akkor az
erkölcsi  gyarapodás  legalább  annyira  fontosnak  tartom  én.  Azért  is
mondom ezt, mert én inkább etikával foglalkozom, és kevés, a többihez
kevésbé értek. Ez lenne az egyik kérdésem. A második. A 26. pont. Nem
tudom, hogy mit ért a jelölt úr, hogy az értelmiség arroganciája ne legyen,
és eközben meg rizze a kritikai szemléletét. Tehát, hogy az értelmiség�
kritizáljon, de hogy az arrogancia, ne legyen arrogancia, teljes mértékben
egyetértek, hiszen a javítás csak akkor éri el, a javító szándék akkor ér el
eredményt, hogy ha kifelé mi kritikát gyakorolunk, azt nem támadásnak
érzi, nem felülr l való vélemény nyilvánításnak, tehát én ezzel egyetértek,�
de  hát  hogy  ez  sem olyan  nagyon  könny .  A  49.  pontban,  amikor  a�
tudósító  nem  mondhatja  el  a  véleményét  politikai  kérdésekr l,  soha,�
sehol.  Most  az  a  kérdésem,  hogy  erkölcsi  kérdésekben  a  riporter,  a
tudósító  alkothat-e  véleményt,  mert  a  politika  és  az  erkölcs,  az  nem
azonos. Jó lenne, ha az általános erkölcs a politikában is érvényesülne, de
hát az én meglátásom szerint sokszor ellenkezik a politika az általános
erkölccsel.  Ugyancsak  ebbe  a  49.  pontban  van  az,  hogy  nem  lehet
senkinek  a  szóviv je,  nem  használhatják  reklámozásra,  csak  el zetes� �
írásbeli  engedéllyel.  Ez  reklám.  Ki  ad  írásbeli  engedélyt  arra,  hogy  a
riporter, vagy a bemondó reklámozás céljára használhatja  a személyét,
vagy a hangját? Nagyon tetszik nekem a 62. pontnál, hogy rendet azt sem
lehet mondani, hogy a jelenlétért, mert esetenként még ez sem valósul
meg.  Úgyhogy akar csinálni.  Sokan még mindig azért  kapnak fizetést,
mert  érvényes  munkaszerz désük  van,  ez  nagyon  egyezik  az  én�
szemléletemmel, hogy a munkás méltó a bérére, de aki nem dolgozik, az
miért kap bért? Én nem ismerem a rádiónak a � csak részben ismertem
meg a rövid id  alatt, tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha�
megválnának ezekt l az emberekt l, akkor elég sok végkielégítést kéne� �
fizetni, az én eddigi ismereteim alapján, és itt a megválásnak is ugye hát
nemcsak szakmai, hanem egyéb okai is vannak. A 88. pontban az RTV
részletesr l  van  szó.  Azt  szeretném  kérdezni,  hogy  az  RTV  részletes�
jelenleg gazdaságos, vagy deficites? Ezt nem tudom. És akkor az egyes
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számú melléklettel van nekem komoly gondom. Már csak azért is, mert
nem vagyok gazdasági ember. Nem tudom, hogy mit jelent az üzleti terv.
Ki állítja fel az üzleti tervet? Egy testület? Nem tudom. Én, itt a fizetési
igényr l  van  szó.  Az  üzleti  terv  teljesítése  esetén  az  éves  bér  25�
százaléka. Én úgy gondolom, hogy egy terv teljesítéséért még nem kell
jutalmazni a vezet t. Az a feladata, hogy azt a tervet teljesítse. Amikor én�
egy osztályt  vezettem, és azt  privatizálták,  akkor azt  mondta nekem a
vezet , hogy ennyi dialízist kell csinálni, ha többet csinálsz, akkor ennyi�
forintot  kapsz,  ha  nem,  akkor  ennyit  levonok  bel le.  Én  ezt  tartom�
helyesnek,  hogy  valaki  állítsa  fel  az  üzleti  tervet,  és  ezt  ne  az  elnök
legyen, mert az inkompetens, és hogy ha az nem telj4esíti, akkor annak az
arányában  igazán  csökkenjen  az   fizetése,  mint  ahogy,  minthogy  25�
százalékkal emelkedne akkor, hogy ha teljesíti. Azonkívül ugye itt egyéb
pályázatokból olvastam, hogy az el z  elnöknek a havi fizetése, az másfél� �
millió  forint  volt.  Ugye  azóta  már  ugye  infláció  volt,  az  igény  ennél
nagyobb lenne, és az üzleti terv 100 százalékos túlteljesítése esetén az
éves bér 150 százaléka. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan óriási fizetés
lenne,  ami  nincsen  arányban  a  rádió  elnökségének,  az  elnökének  a
feladatával.  Ez,  ezeket  biztos,  hogy  � szóval  nem biztos,  nem tudom,
inkább  erkölcsi  kérdés  ez,  és  az  utolsó,  az  pedig  a  jelölt  úrnak  a
személyére  vonatkozik.  Nem ismerem,  nem találkoztam vele  soha,  de
ugye arról van szó, hogy politikai pártatlannak kell lennie. A referencia
listán a Magyar Narancsnak a f szerkeszt jét l kapott referencia listát, a� � �
Magyar  Hírlap  f szerkeszt jét l,  és  Kóka  János  minisztert l.  Én  úgy� � � �
érzem,  hogy  ha  ezek  a  személyek  adnak  referenciát,  akik  politikailag
korántsem semlegesek,  akkor  veszélyben  van  az  az  elv,  hogy  a  rádió
elnökének politikailag semlegesnek kell lenni. Köszönöm a meghallgatást.

Gellért Kis Gábor: Köszönöm, a menetrendet, azt  javaslom, hogy úgy
alakítsuk,  hogy a felhalmozott,  tehát egy-egy kérdés sorozatra azonnal
válaszoljon a jelölt. Úgyhogy Such Györgyé a szó. 

Such György: Akkor szépen haladok sorban, ahogy a f orvos úr feltette a�
kéréseket.  Az  erkölcsi  gyarapodást  illet en  azt  gondolom,  hogy  a�
közszolgálati  Magyar  Rádió  az  egyik,  ha  tetszik,  utolsó  bástyája  a
normális  kulturális  tartalmaknak,  a  tiszta  magyar  beszédnek,  a  �
egyáltalán  bármilyen  erkölcsi  probléma,  vagy  erkölcsi  kérdés
felvetésének,  és  úgy  gondolom,  hogy  ez  a  legfontosabb  küldetése  a
közszolgálati Magyar Rádiónak, hogy ezeket az értékeket meg rizze, egy�
olyan  közegben,  amelyben  a  kereskedelmi  kultúra  üli  torát,  amely
kereskedelemi  kultúra  egyre  nagyobb  tömegekre  van  befolyással,  és
amelyekb l  ez  teljes  mértékben  hiányzik,  ahol  a  m veletlenség,  a� �
felkészületlenség, a mások kigúnyolása, az eladható termék. A második
kérdésre tulajdonképpen azt gondolom, amit a f orvos úr el is mondott, a�
kérdés  feltevése  kapcsán,  tehát,  hogy  nem,  tehát  az  értelmiségi
arrogancia, illetve a kritikai tudat meg rzése, az egy olyan  vékony palló,�
ahol azért érvényes társadalmi kérdéseket fel kell vetni, de valóban úgy,
hogy az  az adott  társadalmi csoport  számára releváns felvetés  legyen.
Ugye  ennek  a  mintapéldánya  szokott  lenni,  ennek  az  értelmiségi
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arrogancia és kritikai  tudat kérdésnek például a  roma politika,  amikor
f városi  értelmiségiek  kioktatják  az  olyan  falvakban,  közegben  él� �
lakosokat,  ahol  jelent s  a  roma kisebbség,  és  hát  nyilvánvaló,  hogy  a�
f városból  minden  másképpen  látszik,  mint  a  helyi  lakosok  számára,�
tehát, hogy egyfajta empátiát kell tanúsítani, miközben a problémákat fel
kell tudnia vetni a Magyar Rádiónak. Ami az összeférhetetlenséget illeti,
ugye a reklám, az nem csak kereskedelmi reklám lehet, hanem jelent s�
társadalmi  célokat  követ  közalapítványok  például,  tehát  mondjuk,  a�
nemzetközi  gyermekment  szolgálat  szeretne  egy  adomány  gy jt� � �
társadalmi célú reklámot készíteni, akkor el állhat az a helyzet, hogy egy�
hiteles hang érdekében a Magyar Rádió egyik munkatársához fordulnak,
és úgy gondolom, hogy ebben az esetben ez elképzelhet , ezt meg kell�
fontolni, ez egy méltányolható kérés, hogy az adott bemondó, tudósító, a
Magyar Rádió hangja egy ilyen reklámban szerepet vállaljon.  szintén�
szólva,  a  struktúra kialakításában nem jutottam még odáig,  hogy ezen
elgondolkozzak,  hogy  ki  lenne  az,  aki  ezt  az  engedélyt  megadja,  de
igazából  vagy  a f szerkeszt ,  vagy  pedig  a m sorokért  felel s  alelnök� � � �
kellene, hogy kimondja a végs  szót ebben. Amennyire tudom, azt RTV�
részletes deficites, de azért is gondolom, hogy jobb volna leányvállalati
formában  m ködtetni,  mert  akkor  ez  sokkal  egyértelm bben ki  tudna� �
derülni,  mint  most,  amikor  nyilván  a  SAP  rendszer  egyre  inkább
lehet séget ad arra, hogy az összes költséget elkülönítve jelenítse meg a�
könyvelés, de mindenképpen tisztább helyzetet teremtene, hogy ha külön
vállalati formában m ködne. Ami a fizetési igényt illeti, azért azt fontos�
mindenképpen hangsúlyoznom, hogy ez nem egy konszenzusos javaslat,
amely  az  elnökség  és  a  jelölt  közötti  konszenzust  tükrözi,  ez  az  én
javaslatom az elnökség felé, és  hogy végül  is,  hogy a tény mi lesz, az
nyilván egy alku folyamat tárgyának a végén derül ki, a konstrukcióval
pusztán azt kívántam jelezni, hogy fontos lenne, és én készen álok arra,
hogy  az  els  számú vezet  érdekelt  legyen abban,  hogy  az  adófizet k� � �
pénzéb l, túlnyomórész az adófizet k pénzéb l m köd  Magyar Rádió, az� � � � �
nyereségesen  m ködjön.  Abban  az  esetben,  hogy  ha  erre  az  erkölcsi�
nyomáson  túl,  anyagi  ösztönz k  nincsenek  bevezetve,  nincsenek  a�
rendszerbe beépítve, akkor ne ezen � Tehát, ha valakinek ugyanannyi a
fizetése  akkor  is,  hogy  ha  100  milliós,  200  milliós,  1  milliárdos
veszteséget  termel,  meg  akkor  is,  ha  ugyanennyi  nyereséget,  akkor
nehezebben  veszi  rá  magát  arra,  most  itt  nem  magamról  beszélek,
bármilyen  intézmény  vagy  szervezet  vezet jér l,  hogy  konfliktusokat� �
vállaljon  a  gazdaságos  és  nyereséges  m ködés  érdekében,  tehát  azt�
gondolom, hogy ez nem els  sorban, vagy nem föltétlenül az én érdekem,�
hanem a tulajdonosi jogokat gyakorló közalapítványi kuratórium, illetve
elnökség minden tagjának, hogy rá kényszerítse  az els  számú vezet t� �
arra, hogy a társaság nyereségesen m ködjön. Ami a referencia listákat�
illeti,  hát én a pályázati  kiírásban úgy értelmeztem ezt  a  pontot,  hogy
azoknak a nevét kell felsorolni, ahol én szakmai munkát végeztem. Ön
most  kiemelt  néhányat,  vannak  ezek  között  azért  más  nevek  is,  és
történetesen,  ha Kóka Jánosról van szó,  Kóka János, nem tehetek róla,
hogy miniszter lett,  amikor én együtt dolgoztam vele,  akkor annak a�
cégnek az Infostart-nak az egyik 50 százalékos tulajdonosát képviselte, és
utóbb történetesen miniszter lett, én meg utóbb eljöttem ett l a cégt l, a� �
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másik tulajdonosa egyébként ennek a cégnek az Info Rádió volt, tehát a
Módos  Márton,  és  a  Kóka  János  ebben  az  értelemben  ugyanolyan
min ségében referenciám, tehát k tudják megítélni azt, hogy én, vagy� �
mindenki,  aki ott  fel  van sorolva,  hogy én az adott területen,  az adott
id ben, az adott munkakörben vagy tevékenységi körben milyen munkát�
végeztem. És ez,  úgy gondolom, hogy jelent s részben független attól,�
hogy  az  illet  ma  éppen  mit  csinál,  vagy  pedig  a  politikai  nézeteivel�
egyetértünk-e vagy sem. Köszönöm szépen.

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Agárdi Péter.

Agárdi  Péter: Tisztelt  kuratórium.  El ször  is  elnézést  kérek  a�
kurátortársak többségét l, mert egy évvel ezel tt már összetegez dtünk a� � �
jelölt úrral, és képmutatásnak érezném, hogy ha most önözve kérdeznék
t le.  Az  els  kérdésem az,  hogy  egy  év  alatt  milyennek látod  a  rádió� �
helyzetének a változását, és hát amennyire történetileg meg tudod ítélni a
saját pályázataidat, mi az az egy-két hangsúly, amiben most módosítottad
az egy  évvel  ezel ttihez képest.  A második kérdésem arra vonatkozik,�
hogy elég részletes elképzelést vetettél papírra a rádió szervezetét, bels�
irányítási  rendszerét  illet en.  A  rádió  szervezetének  a  fölépítése,  az�
elnöki hatáskör, az elnök tulajdonképpen a saját  kollégáival alakítja ki,
ebben  még  egyébként  ezt  a  kuratórium  tagjai  számára  mondom,  az
elnökségnek sincs  döntési,  vagy  akár  csak  vétó  joga.  Ezzel  együtt  azt
kérdezte, hogy látsz-e azért arra esélyt, hogy megválasztásod esetén a
rádió,  hogy  mondjam,  középvezet ivel  való  konzultáció,  vagy  az�
elnökséggel való konzultáció nyomán néhány ponton kész legyél esetleges
korrekcióra. Azért mondom ezt, ez persze csak egy elvi kérdés, és erre
lehet  elvileg  igent,  meg  nemet  mondani,  mert  annak  nem  látom  az
értelmét,  hogy  most  részletekbe  belemenjünk.  Ugye  egy  kuratórium
elfogad egy pályázatot, az nem azt jelenti,  hogy a pályázó, amennyiben
megválasztják,  adott  esetben  egy-egy  korrekciót,  a  pályázat  alapvet�
szellemiségének a keretein belül ne hajtson végre. Inkább itt a készségre
vagyok  kíváncsi,  mert  bizonyára  nem  ez  az  egyetlen,  és  hát  hogyan
mondjam,  törvénykönyvbe  vésend  lehet ség  a  szerkezetet  illet en,� � �
miközben az iránya, az természetesen a te pályázatod lényegét érinti. A
harmadik  kérdésem,  a  legkényesebb.  Ugye  személyi  döntésekre
kényszerül  egy  elnök  abban   a  pillanatban,  vagy  azt  követ en,  hogy�
megválasztják.  És  természetes,  hogy  itt  most  mi  ma  elnökr l  fogunk�
dönteni.  Látsz-e  módot  arra,  hogy  valamiképpen  mégis  a  személyi
elképzeléseidr l, névvel, vagy név nélkül valamiféle el zetes tájékoztatást� �
adnál,  anélkül,  mondom,  hogy  erre  a  kuratórium  bármiféle  kényszert
gyakorolhatna,  mert nincs  ilyen  jogunk,  de  mégis,  van-e  valami  olyan,
amit  esetleg  megosztanál  velünk.  Annál  is  inkább,  mert  minden  ilyen
elnök jelölési procedúra idején föl-föl röppennek elképzelések, pletykák,
én  például  egy  olyan  hírt  is  hallottam,  hadd  kérdezzem  meg  itt  a
nyilvánosság el tt,  hogy  már született  volna  valamiféle  alku  közted és�
Perjés  Klára  között  az  ügyben,  hogy   fogja  Vasárnapi  Újságot�
szerkeszteni. Azt szeretném tehát kérni, hogy amit meg tudsz osztani a
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kuratóriummal  a  személyi  elképzeléseidet  illet en,  akár  az  esetleges�
alelnököket illet en, azt tedd meg, hogy megosztod velünk. Köszönöm.�

Gellért Kis Gábor: El bb hagynám válaszolni a jelöltet, és utána Szadai�
Károly, majd Csillag Sándor. 

Such György: Én azt látom, hogy az elmúlt egy év már csak amiatt sem
tett  jót  a  Magyar  Rádiónak,  hogy  egy  állandósult  vezetési  válság
probléma  van,  nincs  els  számú  vezet ,  a  két  alelnök  jogköre,� �
kompetenciája  korlátozva  van  egy   � szinte  a  legtöbb  kérdésben,  és
általában  semmilyen  szervezetnek  nem  tesz  jót,  hogy  ha  els  számú�
vezet  nélkül  m ködik,  ezen túlmen en,  és  ez részben rákanyarodik  a� � �
kérdés második felére, hogy mit módosítottam a pályázatban, úgy hát a
nézettségi  adatokat  módosítottam  például  többek  között,  megnéztem,
hogy az elmúlt egy évhez képest hogyan alakultak ezek, �

(Vége a második résznek)

Such  György: �és  hát  azt  mindenki  láthatta,  hogy  sajnos,  minden
releváns  nézettségi  mutató  szerint,  illetve  bocsánat,  minden  releváns
hallgatottsági mutató alapján csökkent a Magyar Rádió minden adójának
a hallgatottsága,  mind az aktív lakosság körében,  mind összességében,
tehát  egy  ilyen  lassú,  folyamatos,  ám  biztos  eróziót  érzek,  amely
nyilvánvalóan  összefüggésben  van  azzal,  hogy  senki  nem  tudta,  hogy
egyáltalán ez az interregnum, ez egy évig fog tartani, hiszen hát ha ez a
negyedik,  vagy  ötödik  pályázat,  bárki,  bármikor  gondolhatta,  hogy
valamelyik  köztes  id szakban,  vagy  �  tehát,  hogy  bármelyik  pályázat�
eredményes  tudhat  lenni.  A  szervezeti  ábra,  a  szervezeti  struktúra
természetesen egy kívülr l jött ember elképzelése arról, hogy mit látna�
így elvileg helyesnek, de én azok közé az emberek közé tartozom azért,
akik hagyják magukat zavartatni a tényekt l, tehát úgy gondolom, hogy�
ez nekem egy vezérfonal lehet, de abban az esetben, hogy ha egyrészt az
intézményt  belülr l  látva,  olyan  jelent s  tények,  információk  jutnak  a� �
birtokomba,  amelyek  ennek  az  átgondolására  késztetnek,  illetve  olyan
érveket  kapok  bárkit l,  amely  bizonyos  pontokon  ezt  korrigálja,  vagy�
módosítani kívánja, akkor azt a legnagyobb természetességgel meg fogom
tenni,  nem  gondolom,  hogy  nálam  van  a  bölcsek  köve,  és
semmiféleképpen nem akarom ezt  t zzel-vassal  bevezetni,  az a fontos,�
hogy  egy  hatékony,  operatív  m ködésnek  vagy  operatív  m ködést� �
el segít  szervezeti struktúra alakuljon ki. A személyi kérdések valóban� �
kényes kérdések, különösen azért, mert amíg az ember nincs egy adott
pozícióban,  addig  nincsen abban a  helyzetben,  hogy  bárkit  megkérjen
arra,  hogy  bármilyen  pozíciót  betöltsön,  hiszen  nem  vagyok  abban  a
helyzetben, hogy ha  igent mond, akkor én azt mondjam, hogy fel vagy�
véve. És hát a történelmi tapasztalatok is azt mutatják, hogy nem � ez az
aggodalom,  bármilyen  felkért  szakember  részér l  nem  alaptalanok,�
hiszen már egyszer volt egy sikertelen próbálkozásom, bárki mondhatja
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azt, hogy hát majd, ha ahhoz a hídhoz érünk, akkor majd menjük át rajta,
addig nincs mir l beszélni, és én erre nem nagyon tudok mit mondani.�
Illetve abban az esetben is, ha sikeres a pályázatom, akkor sem tudom
megmondani, hogy éles helyzetben az els , a második, vagy a harmadik�
ember,  akit  különféle  pozíciókban  megkeresnék,  igent  vagy  nemet
mondana,  és  milyen  sorrendben,  és  milyen  összetételben  sikerülne
megtalálni  a  megfelel  embereket.  Alapvet en  azt  gondolom,  hogy  a� �
Magyar Rádióban egy optimális,  tehát a vezetési,  a fontosabb vezetési
pontokon  egy  optimális  kombinációt  kellene  megtalálni  a  küls�
munkatárak,  a  küls ,  tehát  a  kívülr l  jött  emberek,  és  a  bels� � �
munkatársak  között,  nyilvánvaló,  hogy  csak  küls  munkatársakkal  egy�
ilyen intézmény nem vezethet , az öngyilkosság volna, ugyanakkor azt is�
gondolom,  hogy  csak  bels  emberek  kinevezése  kulcs  pozíciókba,  az�
szintén  egyfajta  garanciája  lenne  annak,  hogy  nem  történik  változás.
Hiszen van emberi, szakmai szolidaritás, egy csomó megrögzöttség, tehát
kívülr l, távolról egy kicsit mindig mindenki máskép látja a dolgokat, és�
nagyobb elszántsággal tud bizonyos fontos intézkedéseket megtenni. Ami
a konkrét nevet illeti, hogy ezt se kerüljem meg, én szintén szólva Perjés�
Klárával  életemben  el ször  valamikor  májusban,  egy  konferencián�
találkoztam,  ahol  udvariassági  bemutatkozáson  estünk  át,   jött  oda�
hozzám,  bemutatkoztunk  egymásnak  és  néhány  társasági  témáról
beszélgettünk kb.  2  percig,  akkor  én  még nem is  döntöttem el,  hogy
pályázni fogok, értelemszer en semmilyen, teljesen abszurd lett volna a�
bemutatkozás után mindjárt egy ilyen javaslattal állnék el , hogy  mit is� �
csináljon,  meg mit  ne  csináljon,  tehát,  hogy  teljesen légb l  kapottnak�
gondolom ezt a híresztelést, semmilyen témába, lényegében semmilyen
bels  vagy  küls  munkatársról,  pozíciókról  én  személy  szerint  nem� �
beszéltem. 

Gellért  Kis  Gábor: Csillag  Sándor,  és  aztán  Szadai  Károly.  �  Jó,
rendben. Mondjad Sándor.

Csillag  Sándor: Tisztelt  elnökjelölt  úr.  Amikor  én  olvastam  a  13
pályázatot, az ön pályázatát is olvastam akkor, nem tudtam, hogy ön ki is
valójában, nem találkoztam önnel. Én a pályázat alapján jegyzeteltem, és
annak alapján állítottam össze a saját véleményemet, és kérdéseimet. Az
els  és  a  számomra  talán  a  legfontosabb.  Ön  a  Magyar  Rádió  elnöki�
posztjára  jelentkezik,  magyarul,  közszerepl  is  lesz.  Miért  nem  járult�
hozzá, hogy ha bead egy pályázatot, hogy azt nyilvánosságra hozzák? A
másik,  a  111-r l,  nekem  legalább  is  a  befejezetlen  mondat,  vagy  a�
befejezetlen mondatok jutnak az eszembe. Én blikkfangnak jónak tartom,
mert ezt egyszer már kitalálta, és írt mögé egy tartalmat. És mondom,
nem  ismertem  önt,  és  amit  most  elmondok,  azt  azért  szeretném
megosztani a kurátortársaimmal is, mert én hozott anyagból dolgozom,
mint minden újságíró. Kérdésem az, hogy ezt a pályázatot ön egyedül írta,
vagy többen írták? Egy ilyen dolgozattal  �  írtam le  magamnak,  elnöki
pályázatot is lehet nyerni, de vagy, és meg lehet menteni egy kuratóriumi
elnökséget.  A  Magyar  Rádiót  megújítani,  m ködtetni,  nem.  Ez  az  a�
dolgozat,  amiben  a  cumi  jól  el  van  rejtve,  a  lényeges  és  lényegtelen
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elemeket elég rendesen keveri. Mesteri  munka, bevallom. De ideírtam,
hogy ez négykezes, mert az egyik azt írja, hogy nyírni, eladni, átalakítani,
tönkretenni, majd utána a másik, hogy hát csak innen-onnan, vagy inkább
egy  kicsit  ebb l,  egy  kicsit  abból,  a  harmadik  felidézi  a  hatvanas,�
hetvenes,  nyolcvanas évek stílusát,  pici  nosztalgiával,  szervezeti  kiadói
gyakorlatát,  szövegkörnyezetét,  majd  idézem  rögtön,  hogy  mire
gondolok,  a  negyedik  pedig úgy  digitalizálja  mindezt.  Amit  szeretném,
hogy ha egy kicsit részletesen elmondana, hogy ezt hogyan érti. 94. pont.
A technológiai fejl dés szinte minden fázisában a hatalom egy újabb kis�
darabja  kerül  át  a  m sorkészít k  kezéb l  a  hallgatókéba.  Kíváncsian� � �
várnám arról is a véleményét, hogy mit  jelent az ön olvasatában a 30.
pont,  és  elmondom,  hogy  nekem  mit  jelent,  hogy  a  Magyar  Rádió
serkentse  a  kreativitást,  és  a  kulturális  kiválóságot  gazdagítsa  �  a
kulturális  kiválóságot  gazdagítsa kulturális  életünket egyedi  és  eredeti
m soraival.  Miután  én  rádióztam  néhány  évig,  és  közleményeket  is�
olvastam,  ezt  követte,  emlékszem,  az  ötvenes  évekb l,  ez  már  nekem�
történelem,  hogy  éljen  a  párt,  és  annak szeretett  vezére,  vagy  éppen
valaki más. Tehát lózungokat érzek ebben, és úgy érzem, hogy ebb l a�
111 pontból legalább az egyharmada, ha nem a fele tele van ilyennel, és
rengeteg  olyan  idegen  kifejezéssel,  megfogalmazással,  ami  nagyon-
nagyon jól hangzik most, mert benne van a köztudatban. Például a brend,
a tartalomipari nagyüzem, és ilyenek. De valahogy nem áll össze nekem
ez az egész. És amivel mint újságolvasó, talán még újságot író hallgató, és
egykor rádiós is, egy picit vitatkoznék, de azért érdekelne a véleménye.
46. pontban. Nem szerencsés, ha a magyar hallgató sokkal többet tudhat
meg a japán gazdaság aznapi problémájáról, mint arról, hogy mi történt
Romániában.  Én  zárójelben  odaírtam,  hogy  biztos,  hogy  Romániára
gondolt?  És most idézem, a közeli  Lengyelországban.  És most idézem,
�el nyben  kell  részesíteni  a  saját  térségünk  eseményeit  az  egyéb�
világpolitikai  történésekkel  szemben.  Ez a mondat,  én úgy  emlékszem,
hogy több párt kampány tervében is szerepel, meg ilyen sajtó tervében is,
és hát ha hallgatta valaki mostanában a Kossuth Rádiót, vagy az elmúlt
években, hát annak a szerkesztési elvei azért eléggé megegyeznek ezzel
az elképzeléssel. Magyarul. A rádiózás, mint ilyen, ha már m sorpolitikai�
és m sorügyekbe is beleszól,  egyáltalán hogy érzi,  hogy mennyire kell�
egy elnöknek bele beszélni, beleszólni a m sorszerkesztés elveibe? Vagy�
mi az, amit egyáltalán egy elnöknek igazából ezen a területen követnie
kell.  És  lenne  még  egy  kérdésem,  az  a  �  milyen  szerepet  szán  a
m vészegyüttesnek, ez egy összetett kérdés, a m vészegyütteseknek, a� �
rádió újságjának, az archívumnak, és egyáltalán milyen jelleg  Magyar�
Rádiót  akar.  Milyen  legyen  a  Magyar  Rádió  arculata?  Ja,  és  még ide
írtam, már ez egy külön ügy, nem volt itt ön, megkérdeztem, hogy minden
pályázó kidolgozta elég részletesen a székházügyet, és ön jóformán egy
mondattal  vagy  5  sorral  elintézte.  Egyáltalán,  ez  a  székházügy  az  ön
programjában  szerepel-e,  ha  igen,  hogyan,  milyen  formában?  Hát
egyel re ennyit, köszönöm szépen. �

Gellért Kis Gábor: Köszönöm. Parancsolj. 
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Such György: Hát  nagyon  sajnálom,  mindenestre,  hogy  nem sikerült
olyan érthet en és megfelel  nyelvezetben megírni a pályázatomat, hogy� �
jobban érthet  legyen, hogy mit szeretnék tenni, hát ezen most már itt a�
helyszínen valószín leg csak kissé tudok módosítani, hogy ezt a hiányt�
korrigálni. Mindenesetre igyekeztem a magam módján a legjobb tudásom
szerint megírni ezt a pályázatot. Az els  kérdés, hogy miért nem járultam�
hozzá,  nyilván  egyetértünk  abban,  hogy  közszerepl  leszek,  ahogy�
megválasztanak  elnöknek,  de  úgy  gondolom,  hogy  addig,  amíg  nem
választanak meg, addig nem vagyok közszerepl . És hogy ha véletlenül�
sikertelen lesz ez a mostani pályázatom, nekem akkor is folytatnom kell a
tevékenységemet,  és  a  saját  cégem,  és  a  saját  nem  rádió  elnöki
mivoltomban azt  nehéz  megmagyarázni  az  ügyfeleimnek,  hogy  minden
évben egyszer rádió elnök szeretnék lenni,  és de azért  érdemes velem
egyéb  területeken  dolgozni.  Tehát  alapvet en  az  motivált,  hogy  csak�
akkor szeretnék a nyilvánosság  elé  lépni,  hogy ha az elnökválasztás  a
személyemben sikeres  lesz.  A második  kérdésre viszonylag egyszer  a�
válasz, a pályázatot egyedül írtam, néhány, a hallgatottságra vonatkozó
adatokat  szereztem  be  csak  a  megfelel  intézményt l,  kutató  cégt l,� � �
egyébként minden mondatát egyedül írtam. Hogy mit jelent az, hogy a
technológiai fejl dés következtében a hatalom egy-egy kis darabja mindig�
a hallgatókhoz kerül, ez azt jelenti, hogy manapság már egy laptop, és
egy megfelel  széles sávú Internet kapcsolat elegend  arra, hogy a rádió� �
m sorszer séget a rádió m sorhoz, különösképpen a kereskedelmi rádiók� � �
m sorához  rendkívül  hasonlatos  valamit  elérhet vé  tegyen  bárki� �
Alaszkától  Fokvárosig,  és  a  mobil  telefontól  kezdve  a  digitális
fényképez gépen  és  videókon  keresztül  számtalan  olya  eszköz  van,�
amelyek  optimális  összekötése  alkalmas  arra,  hogy  elvileg  minden
Internet kapcsolattal, vagy mobil telefonnal rendelkez  ember ezekhez a�
tartalmakhoz hozzáférjen, és ezt a ,  ez a tény a rádiók és általában az
elektronikus  média  nézettségi,  hallgatottsági  adataiban  hónapról
hónapra,  évr l  évre  meglátszik,  apró,  kicsi  morzsák,  amelyek�
önmagukban nem jelent sek, lehullanak a nagy szervezetekr l, és egyre� �
inkább differenciálódik és a hallgatók egyre inkább képesek lesznek arra,
vagy a fogyasztók, hogy maguk is � adók, tartalom el állítók legyenek,�
vannak is  olyan üzleti  modellek,  amelyek a felhasználók által  készített
tartalmakra építik a tevékenységüket. A 46. pontban � sajnálom, hogy
ekkora  zavart  okoztam  vele,  tulajdonképpen  ez  már  a  múltkor  is
felvet dött, és lehet, hogy jobban jártam volna, ha kihúzom ezt a pontot.�
Én  pusztán  azt  szerettem  volna  mondani,  hogy  azt  egy  teljesen
természetes igénynek és törekvésnek látom, hogy a közszolgálati Magyar
Rádió  alapvet en  nyilván  a  magyar  gazdasági,  politikai,  társadalmi�
eseményekkel  foglakozzon,  illetve  a  környékbeli  országokkal.  Tehát
visegrádi országokkal, a Magyarországgal határos országokkal, az EU-val
foglalkozzon többet, hiszen ebben élünk, ez a mi, koncentrikus körökben
ez  a  mi  hazánk.  És  ezek  a  számunkra  releváns,  vagy  relevánsabb
kérdések,  problémák,  természetesen  a  világgazdaság  úgy  m ködik,�
ahogy,  és  a  chilei  meg a  török,  meg a japán valutaválság is  hathat  a
nemzetközi t ke mozgások okán a magyar gazdaságra, és err l be is kell� �
számolni, de úgy koncentráltabbnak gondolnám az én törekvéseimet arra,
hogy  a  térség  gondjaival  foglakozzunk.  Én  azt  gondolom,  és  az  a
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benyomásom,  volt  újságíróként  és  tartalom  el állítóként  is,  hogy  a�
magyar  közvélemény,  a  magyar  újságíró  társadalmat  is  beleértve,
megdöbbent en keveset tud a szlovák, a jugoszláv, vagy most már szerb,�
a román belpolitikáról, az ottani, gazdasági, társadalmi problémáról, és
én úgy gondolom, hogy ezen nem jó így, ez nem helyes, és úgy gondolom,
hogy ezen érdemes lenne változtatni. A székház ügyr l valóban kevés szót�
ejtettem, mert úgy gondolom, hogy � tehát ez egy akkora problematika,
amelyet kívülr l nem lehet érdemlegeset mondani, azon túlmen en, hogy� �
meg kell vizsgálni annak a lehet ségét, vagy szükségszer ségét, hogy mi� �
legyen a meglév  elhelyezéssel, szükség van-e új székházra, vagy nincsen�
szükség  új  székházra,  ugye  a  korábbi  alkalommal,  amikor  pályáztam,
akkor lényegében tudomásunk szerint a kuratórium elnöksége készen állt
arra,  hogy  egy  kiírt  pályázat  végeredményét  kihirdesse,  ami  egy  elég
fonák helyzet lett volna, mert úgy lett volna a székházépítésnek gy ztese,�
és  a  székház  tendernek  kiválasztott  kivitelez je,  hogy  nem  lehetett�
pontosan  tudni,  hogy  az  új  elnök,  az  milyen  szervezeti  struktúrában,
mekkora  létszámban  szeretne  dolgozni,  tehát,  hogy  az  a  székház
kompatíbilis  lenne-e  az  elnök  elképzeléseivel,  vagy  sem,  az  csak
menetközben derült volna ki,  ami a számtalan problémát okozott volna.
Ez még akkor, emlékszem, kérdésként is fölvet dött, hogy mit  akarnék�
kezdeni ezzel a helyzettel, és azzal a helyzettel, akkor, ha az úgy történt
volna ahogy, akkor azzal nem nagyon lehetett volna olyan könnyedén mit
kezdeni. Most ebb l a szempontból más, halkan jegyzem meg, hogy talán�
szerencsésebb helyzet az, hogy nincsen ilyen döntés, úgy gondolom, hogy
annak biztos oka volt, hogy a kuratórium elnöksége, és az akkori vezetés
a székház  tender kiírása  mellett  döntött,  ugyanakkor  az én számomra
nem  teljesen  evidens,  hogy  az  itteni  ingatlan  együttes,  az  teljes
mértékben alkalmatlan volna egy korszer en m köd  rádió elhelyezésére,� � �
szintén  mondom,  hogy  ezt  valóban meg kell  vizsgálni,  és  ez  részben�

pénzügyi, anyagi, technikai kérdés, részben ennek van egy ilyen emberi,
hagyomány,  nehezebben megfogható  humán része is,  amely,  ha tetszik
szimbólum, a Bródy Sándor utca, és az ehhez kapcsolódó egyéb közösségi
terek, amelyekr l szintén nem lehet megfeledkezni,  az viszont egészen�
biztos,  hogy  err l  a  kérdésr l  viszonylag  gyorsan kell  dönteni,  egy  új� �
vezetésnek,  mert  ha az a  döntés,  hogy  egy új  székházra van szükség,
akkor itt nem érdemes semmilyen beruházást végrehajtani, kis túlzással
egy  szöget  sem érdemes beverni  a  falba.  Ha  viszont  úgy  dönt  egy  új
vezetés,  hogy  nincs  költözés,  nincs  új  székház,  fölösleges  a  meglev�
ingatlan átalakítása alkalmassá teszi arra, hogy az új struktúrában, az új
körülmények  között  m ködjön  a  rádió,  akkor  viszont  ki  kell  dolgozni�
annak a metódusát, hogy hogyan lehet ezeket az épületeket alkalmassá
tenni a jövend beli struktúra befogadására, illetve a rádió m ködtetésére.� �
Nagyon nagy kérdés, amiben nehezen tudok gyorsan egy-két mondatban
válaszolni, túl azon, mint amit leírtam a pályázatban, hogy mi legyen a
sorsa  a  m vészegyütteseknek,  az  archívumnak,  és  milyen  legyen�
egyáltalán az egész Magyar Rádió arculata, mert ezek részben el ttünk�
álló  feladatok,  vagy  az  aktuális  vezetés  el tt  álló  feladatok,  �  tehát�
nehezen  tudnék  belemenni  a  részletekbe,  azon  túlmen en,  hogy  kell,�
hogy legyen arculata a Magyar Rádiónak, és úgy gondolom, hogy most
kevéssé van neki ilyen, illetve az egyes adóknak kevéssé van megfogható
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arculatuk,  amelyek,  ha  mást  nem,  a  hallgatottság  csökkenése
mindenképpen egy fajta mutatója,  vagy indikátora,  és ez egy hosszabb
el készít  munka  után mernék el állni  a  nyilvánosság  elé  azzal,  hogy� � �
bels  viták és átbeszélések után azt  gondolom, hogy ilyen,  meg olyan,�
meg  amolyan  legyen,  ennél  konkrétabban,  mint  amit  a  pályázatban
leírtam. 

Gellért Kis Gábor: Szadai Károly, Sz cs Kati és Balázs Gábor.�

Szadai  Károly: Köszönöm  szépen.  Én  a  csak  nagyon  röviden,  a
hírm sorok kiegyensúlyozottságára szeretnék rákérdezni,  tehát,  hogy a�
jelölt úr hogyan képzeli el a hírm sorokban a kiegyensúlyozottságot. Meg�
bocsánat,  csak  azért,  mert  azért  csak  két  szót  kell  f znöm,  mert�
különböz  gyakorlatok voltak eddig a Magyar Rádióban, voltak amelyek,�
amelyek  úgy  ítélték  meg,  ez  volt  a  legrosszabb  szerintem,  hogy  az  a
helyes, hogy ha a politikai � mondjuk így, széls ségek is teret kapnak, és�
valakinek a fejében ez így tud kinézni, akkor ez azt jelenti, hogy mind két
oldali  széls ségek  léteznek,  és  azoknak  az  egyensúlya  jelenít  meg�
valamiféle kiegyensúlyozottságot, és amióta egyszer egy regnáló elnökt l�
ténylegesen hallottam, azóta lényegében nem tudok e fölött napirendre
térni, tehát azért kell erre mindig is rákérdeznem, mert kíváncsi vagyok,
hogy  csak  én  gondolom  ezt  abszurdnak,  vagy  ez  valójában  egy
abszurditás. Köszönöm.

 Such György: Általában én nem tartozom azok közé, akik úgy gondolják,
hogy az a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak a non plusz ultrája, hogy ha
az egyik politikai szerepl  azt mondja valamire, hogy az fehér, és err l� �
tart  egy  sajtótájékoztatót,  a  másik,  egy  másik  erre  reagáló
sajtótájékoztatóban kijelenti, hogy az fekete, és akkor az adott hírm sor�
mind a kett r l tájékoztat, és aztán hát végül is mind a két fél elmondta a� �
maga véleményét. Én azt gondolom, hogy a bennünket körülvev  világban�
vannak társadalmi,  politikai,  gazdasági  jelenségek,  amelyek  � tehát  a
Magyar  Rádiónak az  a  feladata,  a  hírm soroknak az  a  feladata,  hogy�
ezekr l  a  társadalmi  jelenségekr l,  hírekr l  tudósítsa,  és  ezeket� � �
bemutassa a hallgatóinknak. És ha van egy � tehát nem a pártálláspont a
vezérl  elv,  hanem az adott  probléma maga.  És azzal  kell  foglalkozni,�
amelyben, amelybe természetesen a választott képvisel ink véleményét is�
el kell mondani. De hogy � de hát a legtöbb dolog, a legtöbb társadalmi
jelenség,  a  legtöbb  hír,  az  nemcsak az  egyik,  a  másik,  a  harmadik,  a
negyedik, az ötödik párt szemüvegén keresztül látható, hanem látható a
Magyar  Rádió  hírm sorainak  vagy  szerkeszt inek  a  szemüvegén� �
keresztül is, és azt gondolom, hogy a legf bb cél az, hogy nekünk legyen�
saját szemüvegünk. A hírm soroknak legyen saját szemüvegük, és azon�
keresztül  mutassák  be  alapvet en  a  világot,  és  a  híreket,  és  ezen  a�
szemüvegen keresztül  természetesen látszódnak  a  párt  vélemények is,
amelyeket adott ponton, adott összefüggésben el kell mondani, de nem
ezekhez  igazodva,  és  politika  napirendjét  követve  kell  a  társadalmi
jelenségekr l, politikai jelenségekr l, gazdasági, kulturális jelenségekr l� � �
tudósítani,  és  beszélni.  És  hát  természetesen  egyébként  hát  vannak
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nyilvánvalóan  olyan  technikai  típusú  szabályok,  amelyeket,  ha  vannak
ilyenek rögzítve, az jó, és akkor azt érdemes áttekinteni, vagy én személy
szerint is szeretném áttekinteni, ha nincsen ilyen, akkor amit említettem
is a pályázatomban, nagyobb hírmédia szerepl knek van stílus könyvük,�
és  szabály  rendszerük,  amelyben  a  konkrét  m sorkészítés  konkrét�
szabályai  rögzítve  vannak,  amelyek,  � tehát ennek az egész m fajnak�
vannak  sztenderdizálható,  és  vannak  nem  sztenderdizálható,  hanem
hosszas együtt munkálkodás során kialakított normái. És általában is az,
komolyan gondolom,  amit  leírtam,  hogy  a  � különösen a  mai  magyar
közegben  az  én  általam  gondolt  pártatlan  és  kiegyensúlyozott
hírszolgáltatás egyik napról a másikra nem teremthet  meg, sajnos, ez�
nem egy  technológiai  folyamat,  nem egy  csavargyár,  ahol  a  megfelel�
paraméterek beállításával eztán nem ilyen méret , alakú, csavar jön ki,�
hanem amolyan méret  és alakú, itt tényleg arról van szó, hogy az a jó�
hírm sor,  ahol  a  készít knek  van  egy  közös  bels  vitákon,  és  a� � �
gyakorlatban kiérlelt norma rendszere, ahol teljesen nyilvánvaló az, hogy
hogyan nyúlunk kérdésekhez hozzá, mi illik az adott hírm sorba, és mi az,�
amit l a krónika más, vagy más lesz, és viszonyítási pont lesz minden más�
hírm sorhoz. Vagy újság hírrovatához képest. �

Gellért Kis Gábor: Sz cs Kati.�

Sz cs Katalin:�  Az els  kérdésem a szervezeti felépítésre vonatkozna. A�
pályázatban ön egyrészt  beszél  a  struktúrát tekintve m sor alelnökr l,� �
másrészt  viszont  programigazgató  szerepel,  aki  alá  az  adóigazgatók
tartoznak,  és  a  m sor,  a  napi  m sor  folyamán,  illetve  a  m sor� � �
struktúráért k felel sek. Azt nem értem én, hogy akkor a m sor alelnök� � �
és a programigazgató viszonya mi? � Bocsánat, azért folytatnám, jó? A
másik, hogy én Agárdi Péterrel szemben borzasztóan fontosnak érezném
minden pályázatban, és minden pályázatból hiányzik, így az önéb l is, a�
nevek  említését.  Tehát  én  azt  gondolom,  hogy  igazán  meggy z  egy� �
pályázat azok számára, akik valamennyire ismerik a szakmát, az lenne,
hogy  ha  fogódzóként  olyan  munkatársakat  megjelölne,  akikr l  tudjuk�
hogy  �  szóval  akikr l  el  tudnánk  képzelni,  hogy  merre  gondolkodik,�
miben gondolkodik. Ez azért is fontos, mert talán a rádiós kollégákat is
megnyugtatná, akik természetesen ilyenkor aggodalommal figyelik, hogy
� és hát ezek a pletykák, mert természetesen én is hallottam, a Perjés
Klárát  is,  más  konstellációkat  is,  tehát  van  egy  ilyen  izgalom,  és
feszültség  a  rádiósokban,  szerintem  k  is  sokkal  nyugodtabban  és�
tájékozottabban  tudnának  viszonyulni  a  dologhoz,  hogy  ha  kapnának
ilyenfajta fogódzókat, és mi is. A harmadik, ez egy apróságnak t nik, de�
úgy érzem, hogy  amit  Csillag Sándor fölvetett,  ahhoz kapcsolódik,  azt
olvastam  a  regionális  szerkeszt ségek  kapcsán,  egy  más  felvetés,  a�
külföldi tudósítók, hogy ezt  majd át szeretné gondolni, hogy mi legyen
velük,  a  kevés  számú  tudósítóval.  Ugyanakkor  ugye  a  maga  az  egész
pályázat  arról  szól,  és  most  is  említette,  hogy  a  Magyar  Rádiónak
viszonyítási pontnak kellene lennie. Hát én úgy � Ja, bocsánat, kihagyom
a  lényeget.  Azt  mondja  a  külföldi  tudósítók  kapcsán,  hogy  a
költséghatékonyságot  is  meg  kell  vizsgálni.  Na  most,  én  az  egész
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pályázatban  magam  is  ezt  érzem,  amit  Csillag  Sándor  említett,  hogy
mindennek meg akar felelni.  Tehát egyrészt  legyen viszonyítási  pont a
Magyar Rádió, másrészt legyen költség-hatékony. Én azt gondolom, hogy
a külföldi tudósító, biztos, hogy hosszútávon megtérülhet  dolog, de az,�
hogy  a  rádió  annak  idején  azt  jelenthette,  amit,  az  többek  szerint  a
hihetetlenül jó külföldi tudósítói hálózatának volt köszönhet . Tehát nem�
tudom, hogy itt a költséghatékonysággal ez hogyan hozható össze, itt sem
érzek  elképzelést,  csak  bizonytalanságot,  de  az  egész  pályázatban,
mondom, én ezt er s problémának érzem, hogy a költséghatékonyságnak�
hogyan lehet úgy igazándiból megfelelni, ha viszonyítás pont akar lenni a
rádió, azt gondolom, hogy akkor ez elég költséges dolog. A negyedik már
csak egy megjegyzés, arról ír, hogy saját újságíró iskola alapítását tervezi.
Szeretném jelezni, hogy volt  a  Magyar Rádiónak évtizedeken keresztül
saját  újságíró  stúdiója,  nem iskolának nevezték,  számosan kaptunk ott
oklevelet,  nem tudom,  hogy  pontosan  mikor  sz nt  meg,  de  legfeljebb�
újraéleszteni lehetne. 

Gellért Kis Gábor: Such György.

Such György: Tehát a szervezeti struktúrában az én agyamban ugye két
alelnök  van,  egy,  aki  a  gazdasági  és  a  m szaki  területekért  felel s,  a� �
másik  pedig  a  tartalom  el állítás  minden  pontjáért.  Nyilván  minél�
magasabban van egy szervezeti hierarchiában valaki, annál kevésbé tud
minden  részletre  kiterjed en  döntést  hozni,  minden  részletet�
meghatározni,   felügyeli  ezeknek  a  munkáját,  tehát  ebben  a�
struktúrában  a  programigazgató,  illetve  az  alá  tartozó  nagyon  kis
létszámú  adóigazgatóságok,  szerkeszt ségek,  mindegy,  hogy  minek�
nevezzük ket, azok az adott adóprogram struktúrájáért felel sek. Tehát� �
annak átgondolásáért, hogy pontosan, amit Csillag Sándor is kérdezett,
hogy  milyen  is  legyen  az  arculata.  Kiknek  szól  ez  az  adó?  Azoknak,
akiknek szól, azok mit csinálnak napközben, mit csinálnak este, mire van
igényük,  mit  szeretnének  hallgatni,  milyenek  a  kulturális  fogyasztási
szokásaik,  satöbbi,  satöbbi,  és  k  rendelnek  m sorokat  a� �
szerkeszt ségekt l,  és  a  szerkeszt ségeknek  viszont  mind  ezekkel  a� � �
problémákkal nem kell foglalkozniuk, nekik az a feladatuk, hogy egy adott
adóra,  egy  adott  id pontban  ilyen  és  ilyen  m sort  gyártsanak  le.  És� �
természetesen minden folyamatot koordinálja, felügyeli, irányítja a m sor�
alelnök. Tehát ezt a mindennapok szintjén el re ennél pontosabban sajnos�
nem nagyon hiszem, hogy le tudnám írni. Hát személyi kérdések, valóban,
ez  egy  �  tehát  azt  gondolom,  hogy  itt  mindannyian  ennek  a
döntéshozatali  struktúrának  az  áldozatai  vagy  elszenved i  vagyunk,�
megmondom szintén,  én is  örülnék,  ha nevekkel  tudnék szolgálni,  de�
ahhoz azt kellene tudnom, hogy én leszek-e az elnök, mert ha én vagyok
az elnök, akkor én oda tudok menni mindenkihez, de gondoljanak bele,
hogy  milyen  helyzetbe  hoznék  másokat,  illetve  én  magam  is  milyen
helyzetbe  kerülnék,  ha  itt  most  neveket  mondanék,  és  az  illet k  a�
hírm sorokból  tudnák  meg  azt,  hogy  k  f szerkeszt k,  alelnökök,� � � �
program igazgatók lennének az én elképzeléseim szerint,  miközben k�
magukkal  err l  még  senki  nem  beszélt.  Tehát  a  külföldi  tudósítók�
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ügyében szerintem teljesen egyetértünk,  tehát én nem írtam azt,  hogy
nincs szükség külföldi  tudósítókra,  azt  gondoltam,  vagy  azt  gondolom,
hogy a jelenlegi m ködést kellene áttekinteni. Mondok egy példát. Ahol�
mondok  mindjárt  egy  nevet  is,  ami  senkit  ne  ragadtasson  túlzott
következtetésekre.  Tehát  nem világos  számomra,  hogy  miért  ne tudna
lenni mondjuk a BBC volt munkatársa, Sárközi Mátyás a Magyar Rádió
londoni  tudósítója.  Tehát,  hogy  miért  kell  ahhoz  valakinek  innen
kimennie.  És  amikor  a  költséghatékonyságról  beszélek,  akkor  err l�
beszélek,  a  BBC tudósítóinak a többsége,  a  magyar adásnak is,  amely
most megsz nt,  az adott  országban éltek munkatársai, akik, ha mások�
nem,  akik  például  úgy  gondolom,  hogy  jelent s  fölös  kapacitással�
rendelkeznek, és általában is mi magyarok mindig arra vagyunk büszkék,
hogy nincs a világnak olyan szeglete, ahol ne volna mindjárt egy magyar.
Tehát azt gondolom, hogy ezt kell pontosan áttekinteni, hogy a konkrét
tudósítói munkán túlmen en a fenntartás költségeit, amibe a lakásbérlés�
is  például  beletartozik  az  innen  kiküldött  munkatársak  esetében,  az
valóban  akkora  hozzáadott  értéket  produkál-e,  amelyre  múlhatatlanul
szükség van. És lehet, hogy az jön ki, hogy igen, az nagyon fontos, jobb,
ha innen megy ki. De err l nem vagyok meggy z dve, és azt írtam, hogy� � �
ezt mindenképpen érdemes lenne áttekinteni.  És  hát  azt  valóban csak
elnökként  tudnám  bizonyítani,  hogy  az  általánosságokon  túlmen en�
konkrét  napi  cselekvés  szintjén  is  meg  lehet  felelni  a  szakmai
elvárásoknak és a költséghatékonyságnak. De ez utóbbit azért fontosnak
tartom hangsúlyozni, és azért is írtam bele a pályázatba, hiszen, és újra
és újra ide lukadunk ki, ez egy adófizet k pénzéb l m köd  intézmény.� � � �
Tehát  itt  azért  felel sséggel  tartozunk,  tartozom,  tartoznék  minden�
magyar állampolgárnak, ha úgy tetszik, hogy az  adófizet  forintjukból� �
miért nem a falu csatorna hálózata van megjavítva, miért Magyar Rádió
adott m soraira, tevékenységére költik a pénzt, és ezért úgy gondolom,�
hogy a kiegyensúlyozott gazdálkodás,  az mindenképpen egy fontos cél,
ami én szeretnék követni, és azt gondolom a legnagyobb ambíciómnak,
hogy azt tudjam bebizonyítani, hogy a szakmai kiválóság és a nyereséges,
gazdaságos  m ködés,  az  nem  kizáró  okok,  feltételek,  mind  a  kett� �
megvalósítható. Hát nagyjából ennyi. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen.  Tisztelt  kuratórium. Azt kérem,
hogy bár  valóban múlik  az  id ,  és  már  több,  mint  két  órája  ülünk itt�
egymással,  ill  és  kell  türelemmel  hallgassuk  a  kérdéseket,  és  a� �
válaszokat.  Most  Balázs  Gábornak megadom a szót,  és  utána szünetet
tartanánk, és a szünet után folytatjuk természetesen. 

Balázs Gábor: Köszönöm a szót. Az els  kérdésem, az az önéletrajzára�
vonatkozna. Felt n  az, hogy 98 és 2004 között négy nagy média cégnek� �
volt  vezet  beosztású dolgozója. Ha ebb l  a hat évb l  levonom az egy� � �
éves amerikai ösztöndíjat, akkor egy sz k öt esztend r l beszélünk. Egy� � �
sz k öt esztend r l beszélünk, és azt szeretném megkérdezni, hogy vajon� � �
mi volt annak az oka, hogy nem sikerült hosszabb id t eltölteni ezeknél a�
cégeknél, különös tekintettel a Magyar Televízió esetére, amir l tudjuk,�
hogy a 90-es  évek vége  felé  hasonló  helyzet,  sok  tekintetben hasonló
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helyzetben  volt,  mint  most  a  Magyar  Rádió.  Egészen  pontosan  úgy
fogalmaz,  hogy  hat  hónap  multán  egy  éves  tanulmányi  szabadságra
mentem. Hogy végül is mi volt az oka, hogy a Magyar Televíziótól eljött.
Aztán a következ  kérdésem az lenne, hogy már sok szó esett arról, hogy�
neveket  szerettünk volna  önt l  hallani.  Én ezt  értem,  hogy  erre  nincs�
lehet ség,  de akkor legalább egy vezérl  elvet szeretnék hallani,  hogy� �
ugye azt tudjuk, hogy augusztus és szeptemberre az összes munkáltatói
jogú fels  vezet nek a szerz dése le fog járni, a hátralev  rövid id  alatt a� � � � �
következ  elnöknek nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen rövid id  alatt� �
el lehet dönteni ezekr l a vezet kr l az alkalmasságot, vagy sem. Tehát� � �
milyen vezérl  elvek szerint fogja eldönteni, hogy ezekkel az emberekkel�
mi fog történni, és égül is, az utolsó kérdés, az egy aktuális probléma, a
színlelt szerz dések ügye, lehet tudni, hogy a Magyar Televízió és a Duna�
Televízió erre részmegoldásokat kínált, és elég jelent s státusz b vítéssel� �
próbálja kezelni ezeket a problémákat, a Magyar Rádiónál ugyanez nem
következett be, és emiatt  az a lehetetlen helyzet adódott, hogy nagyon
sok küls st már nem mer foglalkoztatni a Magyar Rádió, hiszen az APEH�
ezeket az ellen rzéseket a saját bevallása szerint már elkezdte, viszont a�
jelenlev  bels sök  száma pedig   nem elegend  sok  feladat  ellátására,� � �
tehát mi fog történni ebben az ügyben. Köszönöm szépen. 

Such György: Részben önhibámon kívül vagy nagyrészt önhibámon kívüli
események  miatt  történt  az,  hogy  bizonyos  id szakban  több  cégnél�
dolgoztam gyors  egymásutánban,  például  az Infostart  nev  vállalat,  az�
kisvártatva,  hogy  odakerültem,  különféle  tulajdonosváltások,  tehát  az
anyavállalatok  tulajdonosváltásai  során  egyszer en  megszüntették  a�
céget.  Tehát  ott  például  ennek ez  volt  az  oka,  a  Magyar  Televízióval
kapcsolatban pedig a történet úgy szól, hogy én még a Magyar Hírlapnál
megpályáztam egy amerikai ösztöndíjat, amikor még a Magyar Televízió
nem  is  volt  a  láthatáron,  viszont  annak  az  eredményhirdetése  akkor
történt  meg,  amikor  a  Magyar  Televízióban  voltam,  és  a  Magyar
Televízióban  gazdasági  és  kereskedelmi  alelnökként  nem  láttam
lehet séget arra, hogy azokat az elveket, amelyeket én szerettem volna�
érvényesíteni, azokat érvényesíteni tudtam volna, viszont úgy gondoltam,
hogy valakinek, aki nem tudományos pályán dolgozik, ritkán adódik olyan
lehet sége, hogy közel negyvenéves korában egy olyan ösztöndíjat, egy�
olyan ösztöndíjjal tudjon eltölteni egy évet egy országban, amely ráadásul
bizonyos értelemben a média, a sajtónyilvánosság egyik hazája, és ezért
úgy  gondoltam,  hogy  elfogadom  ezt  az  ösztöndíjat,  és  a  Magyar
Televízióban  pedig  felfüggesztem  a  tevékenységemet.  Megmondom
szintén, én nem vagyok annyira tájékozott, hogy tudjam, hogy pontosan�

tudjam, hogy milyen fels vezet knek jár le  a szerz désük,  és  hánynak,� � �
összesen, nyilvánvaló, abban igaza van, hogy minél magasabb pozíciókat
nézünk, ha netántán küls  emberrel gondolnám azt betölteni, akkor nem�
� tehát komoly embert nem lehet egyik napról a másikra elhozni, tehát
úgy  gondolom,  hogy  bizonyos  posztokon  mindenképpen  szükség  van
valamelyes  ideiglenes  hosszabbításra,  amely  kell  id t  teremt  a� �
számomra arra, hogy a megfelel  embert megtaláljam, adott esetben az�
lehet maga az illet  is, akinek éppen lejár a mandátuma. Hogy milyen�
elvek mentén? Hát azt gondolom, hogy erre � tehát � kritika ért több
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felszólaló  részér l,  hogy  nem elég  konkrét  a  pályázatom,  viszont  úgy�
gondolom, hogy talán az elvek egy jelent s része az kiolvasható bel le, és� �
a pályázatomban rögzített  elvek  mentén szeretném mérlegelni  minden
egyes  fels  vezet ,  vagy  lejáró  szerz déssel  rendelkez  fels  vezet� � � � � �
tekintetében  azt,  hogy  milyen  idej  hosszabbításra  gondolnék,  ha�
egyáltalán gondolnék, illetve kik azok, akiknél úgy gondlom, hogy inkább
valaki  mással  kellene  pótolni,  és  hát  mondjuk  ez  �  tehát  ideiglenes
megoldásként normálisan m köd  struktúrákban a helyettes mindig tudja� �
pótolni ideig-óráig az adott fels  vezet t. Err l különféle anekdotákat is� � �
tudok, külföldi média cégeknél. A színlelt szerz dések ügyében, ez megint�
tipikusan  az  a  helyzet,  amit  kívülr l  nagyon  nehéz  nekem  bármit�
mondani, generálisan évek óta azt hallom minden bels  forrásból, illetve�
a  kuratórium  különféle  dokumentumaiból,  beszámolóiból,  pályázathoz
csatolt dokumentumaiból is, hogy jelent s létszám fölösleg van a Magyar�
Rádióban,  tehát  így  els  körben  nem  látom  ezt  egy  megoldhatatlan�
feladatnak, hogy az 1200, a zenei együttesekkel ennél nagyobb létszám
nem volna  elegend  a  m sor  készítéshez.  Az,  hogy  összetételében  és� �
struktúrájában nem az, azt el tudom képzelni, de ahhoz egy rövid távú,
áthidaló  megoldás  igénnyel  inkább,  de  pontosan  látni  kéne  azokat  a
szerz déseket,  részben  a  munkaszerz déseket,  részben  ezeket  az� �
úgynevezett  színlelt  szerz déseket,  vagy  színlelt  munkaszerz déseket,� �
vagy  vállalkozási  szerz déseket,  hogy  ezek  pontosan  mekkora  körre�
terjednek ki, milyen m sorok készítésében vesznek részt, tehát ebben az�
ügyben biztos, hogy egy olyan pályázó, aki bels  ügyeket sokkal jobban�
ismeri, könnyebben tud válaszolni, mint én, tehát azt gondolom, hogy ez
az egyik legels  teend  közé kell, hogy tartozzon, abban az esetben, hogy� �
ha sikeres lesz a pályázatom. 

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm  szépen.  Tisztelt  kuratórium.  Akkor
tartanánk egy negyedóra szünetet, hogy mindenki egy kis leveg t vegyen,�
és folytatjuk háromnegyed egykor. 

(Vége a harmadik résznek)

Szünet

Gellért Kis Gábor: Nagyon kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét,
folytatjuk az ülésünket. Miel tt azonban további kérdésekre kerülne sor,�
tájékoztatásul  szeretném  elmondani  a  következ t,  hogy  gyakorlatilag�
készen  van  az  ebédünk,  meleg  ebéd  az  ebédl ben.  Tehát  ott  várnak�
bennünket,  és  úgy  gondolom,  tervezem,  és  szeretném,  hogy  ha  ezzel
egyet is értenének, hogy a kérdések végére jutunk, ezt követ en a jelöltet�
elengedjük, elmegyünk ebédelni, ebéd után lefolytatjuk a vitát, ha még
vannak  nyitott  kérdések,  amelyeket  magunk  közt  kell  megtárgyalni.
Lefolytatjuk  a vitát,  és  azt  követ en szavazunk.  Gondolom,  hogy  ezzel�
mindenki egyetért, elfogadja a menetrendet, úgy hogy ennek megfelel en�
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kérdezem, hogy hány jelentkez  volna még. Mlinarics József, Gráf Csilla,�
Szerdahelyi  Csongor,  Pós  Péter,  Sütöri  László.  Ebben  a  sorrendben
haladunk. Mlinarics József.

Mlinarics  József: Köszönöm  szépen  elnök  úr.  Miután  mi  Gyurival
tegez dtünk, úgyhogy elnézést, én is tegez dök. A következ  kérdésem� � �
lenne.. Ugye általában egy ilyen pályázat úgy tekintend , hogy annak az�
elnökjelöltnek,  vagy  elnöknek az  az  ajánlata,  amely  számon kérhet  a�
kés bbiek során. Én ugye nap mint nap kénytelen vagyok pályázatot írni,�
és ma egy 5 milliós pályázatért, ha benyújtok bárhova, azért kérnek olyan
adatokat,  hogy  a pályázat  eredménye folytán  mennyi  munkaer t  fogok�
foglalkoztatni, mennyi többlet bevételt fogok hozni. Ezeket én nem látom
ebben a  pályázatban.  Tehát  én  azokat  a  számokat  szeretném,  ha  meg
tudná  fogalmazni  a  Gyuri,  hogy  például,  ugye  az,  hogy  a  nézettség
növelhet -e? Igen, milyen mértékben, mennyi id  alatt� (közbeszólás) �� �
Hallgatottság, bocsánat, átvettem itt a �A másik ilyen dolog, hogy ugye
az van a pályázatban leírva, hogy 5 százalékkal évente csökkentend  a�
létszám, ugyanakkor van egy olyan szám benne, hogy 5 milliót jelent 1 f .�
Hát létszámcsökkentés. Ez körülbelül milyen nagyságrendeket jelentene,
mennyi id n belül, és az 5 százalék, az folyamatosan meddig? A székházra�
én azért visszatérnék, mert a székház egy költségtényez , de nem lehet�
azt mondani, hogy a székház korlátlan méretben vásárolható, tehát ott is
ugye  be  kell  tervezni.  Tehát  mikorra  tervezhet  meg  az  a  székház�
beruházással  kapcsolatos  hát  információk,  amik  meghatároznak
egyáltalán. Szükséges-e székház létrehozása, illetve hát más megoldást
lehet keresni. A harmadik dolog, a bevételek kérdése, hiszen a � egyrészt
a politikai oldalról a bevételek nem növelhet k, de van ugye reklám és�
egyéb más szponzoráció, bevétel kérdése, ez is milyen mértékben, hogyan
lehetne növelni. Ennyit szeretnék kérdezni. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Such György.

Such  György: Hogyha  az  ember  nemcsak  a  f nökeit  írta  volna  be�
referencia  listára,  akkor  a  Mlinarics  Jóskát  is  beírhattam  volna,  mert
végül  is  mi  dolgoztunk  a  Magyar  Televízióban,  én  akkor  alelnökként
felügyeltem azt a társaságot, amelynek  volt az ügyvezet je. Hát ami a� �
konkrétumokat  illeti,  hát  azt  gondolom,  hogy  az  bizonyos  mértékben
arányban  áll  a  rendelkezésre  álló  alapinformációkkal,  vagy
dokumentumokkal.  És  hogy meg kell  mondjam szintén,  hogy azok az�
aggregát mutatók, amelyek egy mérlegben szerepelnek, azok nem nagyon
tettek  engem  olyan  biztos  fundamentumra,  amelynek  alapján  sokkal
többet  mernék,  vagy  mertem volna  leírni,  mint  ahogy  leírtam,  ugye a
létszám  leépítésnél  ez  a  minimum  évi  5  százalékos  csökkenés,  az
szerepel, ami hát grammatikailag akármennyi is lehet, az évi minimum 5
százalék, az lehet évi 100 is, meg 50 százalék is. Vagy akármennyi, de
hogy  �  tehát  ahogy  annak  vannak  pozitívumai  is  ezen  a  mai
meghallgatáson,  úgy  hagyom  magam  zavartatni  a  tényekt l,  annak�
vannak negatívumai is ebben a konkrét esetben. Hogy � tehát itt azért
szerz dések vannak,  hogy  pontosan  kikkel  milyen  szerz dések vannak� �
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kötve,  egy létszámleépítés  jelent s mértékben befolyásolja  azt  is,  hogy�
egy adott m sorstruktúra az milyen id intervallumban valósítható meg,� �
ahhoz  milyen  létszám  szükséges.  Tehát  úgy  gondolom,  hogy
alapinformációk, peremfeltételek hiányában nem vagyok képes arra, hogy
ezt  az  egyébként  teljesen  jogos  elvárást  tudjam  teljesíteni  ezen  a
meghallgatáson.  Tehát  erre  is,  meg a  székház  ügyre  is  azt  gondolom,
hogy  az  els  negyedévnek  elégnek  kell  arra  lenni,  hogy  ezekben  a�
kérdésekben egy sokkal, bizonyos ügyekben egy végleges választ tudjak
adni, bizonyos ügyekben meg egy sokkal megalapozottabb, ütemezettebb
vagy ütemezhet  éves tervet tudok mondani arra vonatkozóan, hogy mire�
van szükség. Székház ügyben, az biztos, hogy az említett okok miatt záros
határid n belül  annak eldöntésére van szükség,  hogy jobbra megyünk,�
vagy  balra  megyünk,  de  már  meg  is  bántam,  hogy  jobbot  meg  balt
mondtam,  tehát,  hogy  erre  megyünk,  vagy  arra  megyünk.  Új  székház
irányába megyünk, vagy a meglev  ingatlanokban gondolkodunk, mert az�
oly mértékben determinál minden további dolgot, hogy ezt nem lehet azt
mondani, hogy egy évig gondolkozgatunk, és addig is ráköltünk pár száz
milliót,  fontos  és  nélkülözhetetlennek t n  beruházásokra  itt,  amelyek� �
aztán  fölöslegessé  válhatnak.  Ha  mégis  arra  jut  a  vezet ség,  hogy�
szükség  van  székházra.  A  bevételek  ügyében,  így  látatlanban  jelent s�
tartalékokat  vélek látni,  piaci  információk alapján,  tehát az a  � olyan
információim  vannak,  hogy  miközben  a  Magyar  Rádió,  persze  esik  a
hallgatottság, de ezzel együtt is egy jelent s szerepl je a magyar média� �
piacnak, és hogy ha azt az alapelvet nem gy zöm hangsúlyozni, hogy itt�
nem  azért  készülnének  m sorok,  hogy  azok  nagyobb  bevételt�
generáljanak, hanem a m sorok készülnek egyéb elvek mentén, hanem a�
hallgatottsága  a  média  törvényb l  adódóan  kötelezettsége  is  a�
részvénytársaságnak,  hogy  a  reklámpiacon  értékesítse  az  ebb l  adódó�
reklám  felületet,  de  hogy  én  úgy  látom,  hogy  sokkal,  sokkal  kisebb
csatornáknak  van  akkora,  vagy  nagyobb  árbevételük  a  reklámpiacon,
mint a Magyar Rádiónak, és hogy én megdöbbenve hallottam, hogy nagy
média ügynökségekkel nincs éves szerz dése a Magyar Rádiónak. Tehát�
egy  kis  túlzással  kívülr l,  nem  szeretnék  senkit  megbántani,  de  az  a�
benyomásom, hogy jelen pillanatban az hirdet a Magyar Rádióban,  aki
erre nagyon elszánt. Aki nagyon akarja. És úgy gondolom, hogy ez nem
jól van így, ennek az egész szakmának az a logikája, hogy mi szeretnénk
valamit  eladni,  nem  pedig  tessék-lássék  kiszolgáljuk  azokat,  akik
mindenáron venni akarnak valamit, és itt se láttam a szerz déseket, de�
azt gondolom, hogy ahogy az els  számú vezet nél,  én úgy gondolom,� �
hogy az egy fontos alapelv, hogy a m ködés nyereségességét valamilyen�
módon,  valamilyen  ösztönz  rendszer  motiválja,  teljesen  abszurdnak�
gondolnám,  ha  így  lenne,  hogy  a  kereskedelmi  osztály  dolgozói  fix
fizetésért dolgoznak. Tehát, ha ez így van, akkor az egy elképzelhetetlen
helyzet,  nincsen  ebben  a  szakmában,  ebben  a  piacon,  nincsen  ilyen
szerepl , aki fix fizetésért dolgozna. Tehát attól nem várható er feszítés,� �
akinek ugyanakkora a fizetése,  ha 100  millió forint  az árbevétel,  meg
akkor is, ha 1 milliárd. És én szeretném, hogy ha a kereskedelmi igazgató
lenne  az  egyik  legjobban fizetett  munkatárs,  abban  a  konstrukcióban,
amit  én  gondolok,  ami  azt  is  jelentené,  hogy  sokkal  nagyobban  a
kereskedelmi árbevételek a mostaninál. És hát hogy számot mondjak, ami
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aztán számon kérhet  is, az nehéz dolog, de � tehát én a megduplázást�
négyéves  szinten,  egyáltalán  nem tartom egy  elérhetetlen  feladatnak,
vagy elérhetetlen célnak. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Gráf Csilla.

Gráf  Csilla: Köszönöm  szépen.  Röviden  a  határon  túli  magyarokkal
kapcsolatosan,  archívummal,  programigazgató  személyével
kapcsolatosan, a kereskedelmi rádiók viszonylatára kérdeznék rá, meg a
székház ügyre. Tehát lenne öt vagy hat témám. Az egyikre, a határon túli
magyarokra  visszatérve,  K szeghy  Elemérnek  lehet,  hogy  elveszem  a�
kenyerét,  most  itt  éppen  nem  látom  a  határon  túli  magyarok
szervezetének a delegáltját, de lehet, hogy  is kérdez ez ügyben. Az a�
gondom, hogy a 111 pontban igazán egyetlen egy pontot nem találtam,
pedig eléggé figyelmesen átolvasva, amely ebben a kérdésben bármilyen
jelleg ,  kiemelt  módon  err l  a  kérdésr l  szólna,  írna.  A  32.  pontban� � �
szerepel egy olyan megfogalmazás, hogy a Magyar Rádió ismertesse meg
a magyar hallgatókkal a különböz  kultúrákat és az országunk határain�
kívül  él k  gondolkodását  és  néz pontjait.  Nem  tudom,  hogy  ebbe  a� �
pontba gondolta volna-e ezzel kapcsolatosan a határon túli magyarokkal
összefügg ,  az   problémájukkal  összefügg  m soroknak  a  készítését,� � � �
vagy  egyáltalán  a  hangsúlyokat  hogyan  látja.  A  Kárpát-medencei
magyarság,  mint  olyan,  hiszen  ugye  a  Kossuth  Rádió,  az  az  egyik  f�
információs  forrása  a  határon  túli  magyarságnak,  hogy  ebben  a
hangsúlyokat hogyan látja megtartani, átalakítani, egyáltalán miért nem
kapott ez egy hangsúlyosabb szerepet a pályázatban, hogy ha elkerülte
volna  a  figyelmemet,  akkor  elnézést.  Hogy  ez  máshol  ki  van  fejtve
részletesebben.  Ez  az  egyik  kérdésem.  A  másik,  az  az  archívumra
vonatkozik, az az 55, 56, 57. pontban szerepel erre vonatkozóan néhány
megállapítás, de igazából valami fajta menetrend, elképzelés, koncepció,
hogy hogyan lehetne ezt a hatalmas, felhalmozódott archív anyagot, ezt a
800  ezer  hangzó  anyagot  digitalizálni,  hogy  erre  vonatkozóan  hogyan
gondolja  a  forrásoknak  a  megszerzését,  tekintettel  arra,  hogy  ez
folyamatos  problémája  a  rádiónak,  hogy  nagyon  nagy  forrást,  tehát
nagyon sok pénzt igényelne az, hogy ez viszonylag záros határid n belül a�
rádió  ezt  a  feladatot  elvégezze.  Ez  egyébként  összefüggésben  van  az
átköltözéssel,  amennyiben  lesz,  de  mindenképpen  egy  modernebb
székház  létrehozásával,  akár  itt,  akár máshol,  tehát ez  egy  viszonylag
sürget  probléma, ezt nem lehet 5-10 év alatt megoldani, a mai keretek�
csupán egy ilyen lassú megoldást biztosítanak. Tehát, hogy van-e valami
elképzelése  arról,  hogy  erre  külön  pénzt  hogyan  tudna  szerezni,
biztosítani,  vagy  hogy  ha  nem,  akkor  ez  milyen  hangsúlyt  kapna
egyébként a gazdálkodáson belül az ön elképzelése szerint, a következ�
egy-két,  három  évben,  tehát  nem  ilyen  nagyon  hosszú  távban
gondolkodva.  Ugyanis  itt  ezek  igazából  általánosságok,  illetve  elvárt
dolgok, amiket megfogalmaz, de a szerz i, jog problémákon túlmen en,� �
amelyekre  itt  írja,  hogy  kezdeményezni  kívánja,  hogy  a  Magyar
Televízióval  karöltve  törvényi  szabályozás  módosuljon,  ez  az  egyik
probléma, ezekkel az anyagokkal  kapcsolatosan, és a felhasználásukkal
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kapcsolatosan, de a másik maga a konkrét állomány, és általában ennek a
digitalizálása  a  következ  években,  hogy  ez  gyorsabban  menjen.  A�
harmadik  kérdésem, az  a  struktúraváltásra  vonatkozna,  ez  egy  eléggé
er teljes struktúra váltás, ami itt körvonalazódik az ön pályázatában, és�
azt hiszem, hogy ilyen szempontból ez tekinthet  nagy vonalakban nézve�
a legrészletesebben kidolgozott vállalásnak, tehát ebb l láthatók igazán�
konkrétumok, mert azért úgy fontos kérdésekben, mint hogy említettem,
az archívumot, vagy a székház kérdést, vagy a határon túli � egy csomó
konkrétum hiányzik, általánosság szintjén mozog a pályázat, tehát ilyen
szempontból  nehezen  is  számonkérhet  majd.  A  struktúra,  tehát  a�
szervezeti  felépítésre  vonatkozóan  van  egy  tervezet,  és  ebben  én  is
csatlakozva,  azt  hiszem  a  Sz cs  Katalin  kérdezte  ezt  a  problémát,�
visszatérnék erre, és kérném, hogy ezt egy kicsit konkrétabban fejtse ki.
Hogyan történne mondjuk egy adó- igazgatónak, milyen módon tudná az
adott adót vezetni, m ködtetni, mert nagyon bonyolódik a rendszer ahhoz�
képest, ahogy most m ködik. Tehát most egy f szerkeszt nek, egy adó� � �
f szerkeszt jének  teljesen  láthatóan  körülhatárolt,  és  érthet  és� � �
áttekinthet  a  m ködése,  illetve  a  felel sségi  rendszer,  az  elnök  alá� � �
rendelten m ködik. Na most, az, hogy egy Kossuth adóigazgató fölött ott�
a programigazgató,  afölött  ott  a  m soralelnök,  és  közben meg ott  egy�
f szerkeszt , aki alá rendeltek azok a szerkeszt ségek, amelyek mondjuk� � �
el készítik  adott  esetben  a  m sorokat,  az  adóigazgatónak  más� �
elképzelései vannak arról, hogy egy adott adón belül, adott hírm sorok,�
vagy  adott  aktuális  m sorok,  vagy  regionális  m sorok   hogyan� �
bonyolódjanak,  akkor  ezen  a  láncolaton  keresztül  hogyan  egyeztet,
hogyan m ködik ennek az egésznek, ez oly mértékben t nik bonyolultnak� �
ez a rendszer, mert lesz egy elképzelése a f szerkeszt nek arra, hogy a� �
hír és aktuális szerkeszt ségen belül milyen m sorokat készítsenek. De� �
lehet,  hogy az adóigazgatónak meg más elképzelései  lennének,  hogy a
Kossuthon  mondjuk,  vagy  a  Pet fin  mit  szeretne  adni.  Akkor  ott  van�
közben a programigazgató, meg a m soralelnök, meg a f szerkeszt . Ez� � �
egy olyan bonyolult rendszernek t nik, hogy ezen belül én úgy gondolom,�
hogy az, ami a rádió lényege, hogy mit ad a Kossuth, a Pet fi és a Bartók,�
a tartalomszolgáltatás, a m sorszolgáltatás, amit ön is egyébként kiemel,�
ezért  van az egész rádió,  ez  oly  mértékben rendel dik alá  mindenféle�
egyéb,  ez  esetben  három,  tehát  a  f szerkeszt ,  a  m soralelnök,  és  a� � �
programigazgató, és akkor még afölött van ön. Míg eddig, valójában az
volt, hogy ugye létezett az elnök, és az elnök alá rendelt f szerkeszt , és a� �
f szerkeszt  döntötte el gyakorlatilag elnöki értekezleten természetesen,� �
és az elnökkel egyeztetve, azért, hogy maga az adó, az milyen arculatú
legyen. Ez borzasztó bonyolult.  Err l azért jó lenne, ha egy kicsit több�
konkrétumot  tudnánk  meg,  hogy  ezt  ön  hogyan  látja  így  jobb,
m köd képesebbnek, mint ahogy eddig volt, és miért volt szükség erre az� �
egész  átalakításra.  A  másik  kérdésem,  az  a  kereskedelmi  rádiózással
összefüggésben lenne, ez az 51. pontban említi. Én azt gondolom, hogy ez
ügyben valamit módosult a pályázat, ha az emlékeim nem csalnak, mert
én úgy emlékszem, hogy a múltkori pályázatban  erre vonatkozóan azért
több  elkötelezettség  szerepelt,  most  egy  kicsit  ilyen  bújtatottabb,
látensebb formában jön el ,  de lehet, hogy ebben is tévedek, és csak a�
vita miatt t nik nekem úgy, hogy a múltkor err l sokkal több információ� �
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volt  a  pályázatban.  Itt  most  egyetlen  egy  pontban  említi  ezt,  az  57.
pontban, ahol az a meglátás, hogy formai tekintetben bizonyos fokig mind
három  csatornának  alkalmazkodni  kell  a  kereskedelmi  rádiókhoz,
valamint  a  felgyorsult  világhoz,  ha  nem akar  a  magyar  Rádió  örökre
lemondani  a  fiatal  generációkról.  Na  most  ez  megint  egy  általános
megfogalmazás, és egy általános, ön által itt leírt igény, hogy akkor ez mit
fedne, mit jelentene adott esetben egy Kossuthra, egy Pet fire lebontva,�
néhány gondolat  van arról,  hogy a csatorna,  tehát az adók mennyiben
alakulnának  át,  de  igazából  ez  itt  lóg  a  leveg ben,  és  csak  úgy  itt�
megemlítve szereppel, szeretném, hogy ha err l egy kicsit többet tudna�
számunkra  elmondani.  És  a  székház  a  következ ,  ezt  már  többen  is�
visszatértünk rá, de nem véletlenül. Megint úgy emlékszem rá, hogy talán
a  múltkori  pályázatban  ebb l  több  volt.  Lehet,  hogy  megint  tévedek,�
lehet, hogy megint csak azért, mert itt tárgyaltunk róla, tehát egy kicsit
nekem most � nem tudom el szedni azt a pályázatot, mert ugye vissza�
kellett adni, és nem tudom összehasonlítani. De az emlékeim szerint talán
többet írt akkor a székház projektr l, mint amennyi most szerepel egy fél�
mondat erejéig a 79-es pontban. Na most, azt gondolom, hogy mivel ez
egy nagyon sürget  probléma, nem azért, mert új székházba kell költözni.�
Ez ügyben nagyon sok szakért nek, pályázónak megoszlik a véleménye,�
hogy  kell-e  új  székház,  vagy  nem kell  új  székház,  vagy  ezt  az  itteni
székházat kell felújítani, átalakítani, hiszen nagyságában, terjedelmében,
helyében  lehetne  alkalmas.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez  ügyben
mindenképpen ennél határozottabb, vagy körülhatároltabb elképzelésnek
kellene , hogy legyenek. Egy éve foglalkozik minimum ezzel a kérdéssel,
vagy  több,  mint  egy  éve.  Már  a  múltkor,  amikor  pályázott,  ezzel  a
kérdéssel, a pályázatban külön említett kérdésként behatóan kellett, hogy
foglalkozzon,  vagy  gondolkodjon  róla,  vagy  egyáltalán  � Tudom, hogy
kevés az információ, tudom, hogy nem volt a dokumentációnak része egy
csomó minden, de utána eltelt még egy év. Az azt követ  egy évben még�
volt négy pályázat, amelyen ön eldöntötte, hogy nem pályázik, nem látja
értelmét, de biztos, hogy azért rajta tartotta valamennyire a szemét az
intézményen, és az intézménynek a sorsán, hiszen most újra pályázik. És
én azt gondolom, az alatt is változtak a dolgok, az alatt is történtek, ugye
a  Szadai  úr  is  mondta,  hogy  rosszabbodott  a  helyzet,  de  ebben  a
kérdésben, úgy gondolom, hogy ehhez képest azért, ahhoz képest, hogy
szerintem inkább kevesebb lett benn, mint több, ahhoz képest jó lenne,
hogy  ha  err l  az  általános,  hát  tájékozatlanságon,  vagy  elképzelés�
nélküliségen jó lenne többet megtudnunk. Tehát önnek kell, hogy legyen
egy  hozzáállása  ahhoz,  hogy  ebben  a  kérdésben  is,  ugye  gazdasági
ügyekben is jártas, kell képpen, hogy itt az a tény, amit ön mondott, hogy�
egy szöget nem érdemes ide beverni többet, abban az esetben, hogy ha az
a forgat�- a koncepció,  az az új  székház mellé állítja  önt,  tehát az új
székház építési  koncepció gy z. De hát könyörgöm, az nem egy fél év�
alatt fog lebonyolódni. És hogy ha az nem ennek a székháznak a terhére
történik,  tehát  nem ennek az  eladásával,  nem ennek  a  bérbeadásával
történik, hanem a más konstrukcióban, akkor arra el  kell teremteni a�
forrásokat,  akár innen,  akár költségvetés  oldalról,  akár PPP formában,
akár banki hitel, bármi tehát az egy bonyolult folyamat, amely több id t,�
egy-két évet fog igénybe venni, a konstrukció kidolgozása, a pályáztatás,
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az egész, amíg elindul, amíg felépítünk, és addig, hogy ha ide egy szöget
nem  vernek  be,  közben  meg  ugye  a  digitális  jöv  itt  toporzékol  a�
küszöbön,  és itt semmi sem történik,  azt gondolom, hogy nagyon nagy
versenyhátrányba fogja a Magyar Rádiót  sodorni,  és nem tudom, hogy
összességében, gazdaságilag mennyire fog jól kijönni ebb l a helyzetb l a� �
rádió. Ez egy új székház esetén mondom. Ha az a koncepció, hogy ezt föl
kell használni, hogy az épüljön, akkor viszont az a kérdés, hogy itt hogyan
fog járni, át kell szervezni a munkát, akkor megint nem lehet azt csinálni,
hogy egy szöget nem verünk be. Ennek költségei vannak, mindenképpen.
Azért err l többet kéne beszélgetnünk itt, err l a kérdésr l, mint hogy azt� � �
mondjuk,  hogy  nem  látjuk  át  az  egészet,  és  nem  tudunk  ez  ügyben
dönteni,  mert  ez  önnek  ahogy  esetleg  munkába  állna,  másnap  már
probléma kell, hogy legyen. Pont az üzleti terv miatt is. Mert ugye nincs
üzleti  terv.  Az  üzleti  terv  már  akár  erre  is  forrásokat  kell,  hogy
tartalmazzon. Tehát azért err l többet kellene itt beszélni. Azért kérdezek�
ennyit, mert egyszer en nem hangzott el válaszképpen már a harmadik�
kérdésre  ez  ügyben  semmi.  És  az  utolsó  két,  ez  már  egészen apróbb
dolog, az hogy a SAP beruházásnak a kérdést már többször tárgyaltuk. Ez
nagyon � az a benyomás alakult ki, és számok is alátámasztják, hogy itt
elég er teljes túlköltekezés történt az elmúlt id ben, legalább is túlfutott� �
a költségvetése ennek azon, legalább is, amit terveztek. Hogy ennek az
egész SAP beruházásának az átvizsgálása,  a  túlköltekezés megállítása,
hogy  bármilyen formában az  itteni  pénz,  az  ezen a  vonalon  a  pénzek
elszivárgásával  kapcsolatosan  van-e  valami  elképzelése,  tud-e  róla,
ismeri-e a rendszert, tudja-e a beruházásnak a hátterét. Err l is szeretnék�
valamit hallani, mert ez eléggé nagy összegeket emészt fel évr l évre a�
rádió költségvetéséb l. És még egy dolog, az a bérek kérdése. Abszolút�
alulfizetettek  a  rádiónak  a  dolgozói.  Tömegében.  Most  nem  mondom,
hogy nincsenek közöttük esetleg olyanok, akik nem annyira, de a többség,
a  dönt  többség,  a  m sorkészít k,  az  igavonók,  mondhatnám  így  is,� � �
minden területen, a m szaki területen, a m sorkészítés területén és az� �
adminisztráción is, abszolút alul fizetettek. Ezzel is kezdeni kell valamit,
mert a rádióm sorok színvonala, egyáltalán a rádió versenyképességét ez�
is  befolyásolja.  Tehát  az  egész  átalakításhoz  a  leépítésen  túl,  ez  is
hozzátartozik, és err l sem hangzott el semmi. Tehát ezek azok a dolgok,�
amelyekre ha tudna válaszolni. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen,  Such György válaszol. 

Such György: A határon túli magyarokra vonatkozóan a bevezetés, tehát
a  pályázatom  bevezetésében  szerepel  az  a  mondat,  hogy  egyetértek
azokkal,  akik  szerint  a  közszolgálati  rádió  nemzeti  funkcióját  is
korszer tlenül tölti be, továbbra is folytatja a nemzetállami rádiózás jól�
megszokott  gyakorlatát,  ahelyett,  hogy  felismerné  e  tekintetben  a
kulturális  állampolgárság  értelmezési  kerete,  a  kisebbségi  sorban  él�
magyarok  társadalmi  valóságának  megjelenítése  sokkal  adekvátabb
stratégia  lenne,  ennek hiányában  tovább  gyengülhet  a  magyar  nyelv�
mediális jelenlét, a határon túli vegyes lakosságú közösségekben. Én úgy
gondolom, hogy ez egy szemléleti kérdés, sajnálom, és abban igaza van,

39



hogy néhány bekezdést megérhetett volna, ennek a konkrétabb kifejtése,
de  hogy  ebben  a  dologban,  én  úgy  gondolom,  hogy  valamelyes
szemléletváltásra  van  szükség,  és  lényegében  a  �  tehát  a  konkrét,
országhatárokhoz köthet , nagyon kevés m sort leszámítva, generálisan� �
a rádió bármely m sorának a tematikáját úgy kell átgondolni, hogy abba�
természetesen  beleessen  bármilyen  határon  túli  történés,  jelenség,
kezdve  az  ajánló  m soroktól,  az  utazási  magazinoktól,  bármilyen�
társadalmi, politikai háttérm soron át. Épp a minap hallottam egy ilyet,�
egyébként az egyik szombati napon, ahol arról volt szó, hogy egy zalai
család  nem  Malorcán,  nem  Horvátországban,  hanem  a  Hargitán  vett
magának  egy  házat,  és  hogy  hogyan  jutottak  oda,  hogyan  kezdtek  el
egyre gyakrabban járni,  hogyan vették  a házat,  hogyan ismerkedtek a
helyiekkel,  tehát  úgy  gondolom,  hogy  az  egy  a  maga  nemében  egy
példaadó m sor volt, és ehhez hasonlókat, tehát minden szerkeszt séget� �
arra szeretnék ösztönözni, hogy teljesen természetes módon viszonyuljon,
és  nyúljon  olyan  témákhoz,  amelyek  vonatkozásai  túlnyúlnak  az
országhatáron.  Az  archívumra,  meg  a  bérekre  vonatkozó  kérdést
összevonnám abban a tekintetben,  hogy  úgy  gondolom,  hogy  az egész
nyereséges m ködés, az egész létszámleépítés, a struktúraváltás, az azért�
fontos,  mert  hogy  �  tehát  nem  általában  szeretnénk  nagyon  jól  és
nyereségesen m ködni, az nem megy öncélúan, hanem pontosan az a cél,�
hogy  ezeket  a  forrásokat  ilyen  fontos  tevékenységekre,  vagy  ilyen
területekre átforgassuk. Erre vonatkozóan, most nem tudom megkeresni,
de  úgy  emlékszem,  hogy  írtam  is,  hogy  a  megtakarított,  a
létszámleépítésb l  megtakarított  pénz  jelent s  részét,  azt  a  meglev� � �
munkatársak bérének javítására kell fordítani, abban teljesen egyetértek,
noha érdemi, tartalmi munkatárs, legalább is a rádiós piacon sajnos nem
tud nagyon elmenni máshová, de hát számtalan egyéb terület van a média
piacon,  meg  azon  túlmen en  is,  és  én  is  úgy  gondolom,  hogy  a�
legértékesebb munkatársak azok,  amelyek  a leghamarabb váltanak,  és
elmennek,  ha  nincsenek  versenyképes  fizetések,  tehát  ez  szerintem
nagyon fontos dolognak tartom, és egy nagyon fontos gazdasági célnak.
Ugyanez vonatkozik az archívumra is, tehát azon túlmen en, hogy nyilván�
érdemes megnézni, hogy milyen külföldi, EU források, együttm ködések�
lehetségesek  az  archívum  állagának,  állományának  javítására,
digitalizálására,  ezért  is  fontos  a  nyereséges  m ködés,  hogy  minél�
nagyobb  összeget,  minél  több  forrást  lehessen  az  archívum
digitalizálására és az archívum megmentésére és aktívabb használatára
költeni.  Itt  is  azért  van  egy  csomó  probléma,  tudomásom  szerint,
valamelyik  rendelkezésemre  bocsátott  anyagból  az  derült  ki,  hogy  a
jogdíjak  ügye,  az  nincs  teljes  mértékben  minden  archív  anyagnál
rendezve, amib l el állhat az a teljesen abszurd helyzet, hogy bizonyos� �
esetekben  egyszer bb  legyártani  valamit,  vagy  olcsóbb  legyártani�
valamit,  mint  az  archívumból  el venni  már  elkészült  anyagot,  a  jogdíj�
kötelezettséget, a jogdíj fizetési kötelezettségek miatt. Én úgy gondolom,
hogy  a  technikai,  technológiai  felújításon  túlmen en  szükség  volna�
egyfajta  ilyen  jogi  átvilágításra  is,  hogy  hogyan  lehet  a  szerz kkel,�
alkotókkal  úgy  megállapodni,  hogy  a  Magyar  Rádió  sokkal  aktívabban
tudja használni  ezt a kincset, ami a kezében van. Most struktúraváltás
ügyben sajnálom, hogy ennyire bonyolultnak látszik, az én fejemben meg
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pont  ett l  lenne  rend,  és  ez  a  világos  m ködés,  és  a  �  ett l� � �
áttekinthet bb  az  egész.  Az,  amit  ön  hozott  példának,  hogy  a�
f szerkeszt ,  vagy  a  szerkeszt ség  ilyen  m sort  szeretne,  a� � � �
programigazgató vagy az adószerkeszt  meg olyat szeretne, az azért nem�
állhat  el ,  mert  az  adó,  a  programigazgató,  illetve  az  alátartozó  adó�
szerkeszt ségek rendelnek bizonyos sávokban m sort,  és  olyan m sort� � �
rendelnek, amely nekik ahhoz az adóhoz, annak az adónak az arculatához,
annak az adónak a program struktúrájához illik. Tehát  azt mondja meg�
a Pet fi Rádió adószerkeszt je, hogy kérek 15 órára egy híreket, 18 órára� �
pedig  egy  politikai  háttérm sort,  amely  különösen  sokat  foglalkozik  a�
fiatalok ilyen, vagy olyan problémájával. Amelyet aztán a hírszerkeszt ség�
legyártja a híreket, és a f szerkeszt , illetve a hírszerkeszt ség vezet je,� � � �
az azért felel, hogy a hírek, azok normálisan, a szakma szabályai szerint
készüljenek, amelyet aztán az adott program-f szerkeszt ség, nyilván a� �
m sorokat a kezdetekben, amikor újak, akkor átvesz, kés bb pedig csak� �
egyszer en rajta tartja a szemét, és azt mondja, hogy ez ide illik, vagy�
nem illik, de  maga nem szól bele az adott  m sorszerkesztés elveibe,� �
hanem arra ügyel, hogy az a program struktúra megfelel en m ködjön,� �
képes  legyen  arra,  hogy  a  hallgatókat  ott  tartsa,  hogy  mondjak  egy
példát,  a  Kossuth Rádió egyik leghallgatottabb m sora a Déli  Krónika,�
ami,  ha  még  nézzük  a  hallgatottsági,  tehát  ezt  a  napi  hallgatottsági
grafikont,  akkor  egy  tüske.  Egy  jó  programigazgatónak  az  a  feladata,
hogy kihasználja azt a lehet séget, hogy X százezer, vagy millió ember�
kapcsol oda 12-kor, délben, és kitalálja azt, hogy mit kellene tenni ahhoz,
hogy ne 12-kor kapcsoljon oda, hanem már 11-kor kapcsoljon oda, és fél
egykor ne kapcsoljon el,  hanem maradjon tovább.  Tehát,  hogy  azzal  a
hallgatósággal, amely egyszer önszántából arra az elhatározásra jutott,
hogy  a  Kossuth  Rádiót  meghallgatja,  azt  ne  engedjük  el.  Csábítsuk
korábban oda,  és  ha már ott  van,  akkor próbáljunk mindent megtenni
annak  érdekében,  hogy  ott  maradjon.  Ezért  felel  a  programigazgató.
Illetve a megfelel  adók szerkeszt ség vezet je. Viszont amilyen m sort� � � �
oda kitalál, azokat viszont az adott szerkeszt ségek készítik el. Tehát az�
adó szerkeszt ségek megrendel  szerkeszt ségek, a tartalom el állítás a� � � �
konkrét  tematikus  szerkeszt ségekbe  tartozik,  és  ott  nekik  nincs  más�
szempontjuk, csak az, hogy megfelel  m sort készítsenek. Minden más� �
körülmény, ami a struktúrára, hallgatókra, az arculatra, satöbbi, satöbbire
vonatkozik,  az  pedig  a  programigazgató,  illetve  a  megfelel  adó�
szerkeszt ség  vezet jének  a  feladata.  De  természetesen,  ahogy  ezt  a� �
korábbi kérdéseire adott válaszaimban már említettem, ha � tehát ezt
nem úgy képzelem, hogy egyik nap bemegyek a másik nap ez már be van
vezetve, tehát ezt az aktuális kiválasztott vezet  munkatársakkal, ezt az�
egész struktúrát, ami az én javaslatom, azt szeretném átbeszélni, és hogy
ha olyan információk  és tények birtokába jutok,  amelyek azt  mondják,
hogy ez így nem m köd képes,  nem hatékony,  részben vagy egészben� �
módosítani  kell  rajta,  akkor  természetesen  erre  készen  állok.
Kereskedelmi rádiózás formai típusú kellékei � hát ezt� nagyon nehéz
err l beszélni a konkrétumok szintjén, ez olyan, hogy mit l jó a jó zene, és� �
mit l nem jó a jó zenbe. Mit l van valaminek korszer  hangzása, és mit l� � � �
van valaminek olyan hangzása,  mint  hogy a hatvanas években készült
volna, mit l van, hogy egy ruha divatosnak t nik, egy másik ruha meg� �
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nem t nik divatosnak, hiszen hát szoknyát hordtak 50 évvel ezel tt is,� �
most  is,  hát  olyan  sokféle  variáció  a  szoknyákban  nincsen,  van  aki
hosszan, meg egy kis bet zés itt, meg ott, meg amott, de valahogy mégis,�
ha ránézünk egy ruhára, akkor látjuk, hogy az egy korszer  ruha, vagy�
látjuk, hogy valaki most lépett ki a múzeumból. Egy csomó olyan arculati
elem  van,  olyan  szignálok  vannak,  olyan  ajánló  m sorok  vannak,�
amelyeknek a hangzás világa részben egymással és az én benyomásom
szerint  teljesen inkompatibilis,  részben így  szól  50  éve,  aminek lehet,
hogy fontos indokai vannak, és én nem állítom, hogy minden, ami 50 éve
van,  annak  egyik  napról  a  másikra  meg kell  változnia,  de  nem látom
ebben az  átgondoltságot,  és  abban � Tehát  itt  id közben feln tt  egy� �
olyan  generáció,  amely,  ha  tetszik  nekünk,  ha  nem,  a  kereskedelmi
tévéken,  kereskedelmi  rádiókon n tt  fel,  bizonyos  hangzás  kultúrákat,�
bizonyos  hangzás  sémákat  ha  tetszik,  az  anyatejjel  szívott  magába,
ezekhez,  mondom  még  egyszer,  formai  tekintetben  nem  árt
alkalmazkodni, annak érdekében, hogy ebben a csomagolásban értékes
tartalmat tudjunk nyújtani, illetve, hogy egyáltalán meg tudjuk szólítani
ezeket  a  hallgatókat.  De  semmiképpen  nem  jelenti  a  kereskedelmi
rádiókban  tapasztalható  tartalomnak  is  alig-alig  nevezhet  m sorok,� �
megszólalások átvételét semmilyen formában. Székház ügy ismét. Én úgy
érzem, hogy mindent elmondtam ennek kapcsán, de hát csak ismételni
tudom  magam.  Lehet,  hogy  önök  sokkal  több  információ  birtokában
vannak,  én attól,  hogy egy évvel ezel tt  már pályáztam, és egy év óta�
valamelyest valóban rajta tartom a szemem az ügyeken, amennyi a sajtó
híradásokból  egyáltalán  kisz rhet ,  megjegyzem,  pont  székház  ügyben� �
körülbelül nulla információ van a sajtóban, de hát ez egy sok milliárdos
beruházás, olyan elemi információk nincsenek a birtokomban, hogy jelen
pillanatban  hány  négyzetméter  ingatlanon  helyezkedik,  vagy  hány
négyzetméter ingatlan van a Magyar Rádió birtokában, abból mennyi van
itt  a  Bródy  Sándor  utcai  telephelyen,  összességében  azok  egyáltalán
belülr l  átjárhatók,  vagy  nem  járhatók,  hogy  vannak  a  számítógépes�
hálózatok,  hogy  vannak  a  bekábelezettség,  hogy  vannak  az  egyéb
technikai típusú információk, tehát valóban, az egy nagyon fontos eleme
önmagában  a  székháznak,  hogy  az  nem  egy  naturális  valami,  annak
pénzügyi következményei vannak, nem világos, hogy a jelenlegi ingatlan
vagyon milyen típusú pénzügyi,  finanszírozási  hátteret  tud teremteni  a
beruházásnak, mert az nyilvánvaló, hogy a jelenlegi gazdasági állapotban
a  kormánytól  nulla  forint  plusz  támogatás  várható  egy  ilyen  projekt
lebonyolítására,  tehát  az,  ha  készültek  ilyen  anyagok,  amelyek  erre
vonatkoznak  például,  és  én  azt  megkaphattam  volna,  a  pályázati
kiírásban, akkor valószín leg sokkal pontosabb,  és a mostaninál sokkal�
részletesebb információval tudnék szolgálni az elképzeléseimet illet en.�
Ilyenek sajnos  nem szerepeltek  a  kiíráshoz  csatolt  dokumentumokban,
tehát nem tudom megmondani, hogy készült-e err l egyáltalán ingatlan�
értékbecslés a jelenlegi ingatlanokról, hány olyan jelentkez  van, amelyik�
hitellel,  lízinggel,  bármelyik egyéb  konstrukcióval  kész volna  ezt  az új
esetleges székházat finanszírozni a meglev  ingatlanvagyon terhére. Nem�
világos, hogy ez hol épülne fel, hol nem � Tehát a � sajnálom, én úgy
gondolom,  hogy  felel sen err l  a  dologról  többet nem tudok mondani,� �
mint  azt  az  egy  mondatot,  és  abban  valóban  jól  emlékszik,  hogy  a
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múltkori pályázatomban ebben akkor több szerepelt, de akkor az volt a
helyzet, az volt az információ, amit az elnökség a tudomásomra hozott,
hogy  a  pályázati  kiírás  megtörtént,  a  pályázat  eredményes lesz,  és  az
elnökválasztást  követ en  az  elnökség  kihirdeti  a  székházpályázat�
végeredményét.  Tehát  ez  egy  olyan  helyzet  volt,  amihez  nekem
alkalmazkodni kellett. Tehát annak meg volt a maga, tehát az én nagyon
szürke,  egyéni  szempontjaim  szerint  meg  volt  az  el nyös  oldala,  meg�
megvolt  a  hátrányos  oldala  is,  tehát  akkor  azzal  nekem  nem  kellett
foglalkozni.  De  természetesen  maga  a  beruházás,  az  olyan  volumen ,�
hogy a törvény el írásai szerint is erre az elnök egyedül nem dönthet. Hát�
ez  nyilvánvaló,  hogy  minden  fontos  kérdést  az  elnökség  illetve  a
kuratórium bevonásával, minden érdemi, döntési pontot az elnökség és a
kuratórium  bevonásával,  vagyis  az   jóváhagyásukkal  szeretném  a�
továbbiakban is eldönteni.  SAP. A SAP rendszerr l,  tehát a  részleteket�
illet en alapvet en nem tudok semmit, én nem dolgoztam olyan cégnél,� �
ahol a SAP, mint vezet i  informatikai  rendszer m ködött volna,  az egy� �
fölösleges, fel nem tett kérdésre adott válasz volna, hogy én választottam
volna-e  a  SAP-ot,  vagy  nem,  ha  abba  a  helyzetbe  kerülök,  de  ez  egy
paktum, ezzel együtt kell élni, nem tudom, hogy milyen túlköltekezés volt
ebben  az  ügyben,  milyen  nem.  Tudom,  hogy  jelent s  az  ellenállás,  a�
használatával  kapcsolatban, illetve talán nem is mindenhol  megfelel  a�
képzettség,  illetve  a  felkészültség  arra,  hogy  ezeket  minden  ponton
használják, és szintén szólva azt se tudom, hogy a SAP rendszer, az, azon�
túl,  hogy  egy  ilyen  generális  iparvállalati  m ködésre  kialakított�
informatikai rendszer, egy média vállalat, egy rádió m ködésére mennyire�
alkalmas ezeknek a folyamatoknak a kezelésére, de azt nagyon el tudom
képzelni, hogy ez nem erre a célra készült, és számtalan olyan speciális
modul  finanszírozására,  kiépítésére,  megírására,  utólagos  bevezetésére
volt  szükség,  ami  hát  egy  ilyen  személyre  szabás  következménye,  és
amely, ha így van, akkor az valóban jobb lett volna, ha az elején kiderül,
mint  így  menetközben.  Összességében  azt  gondolom,  hogy  nehezen
tudom  elképzelni,  hogy  a  rendszer  ablakon  történ  kidobása,  az�
hatékonyabb  lenne,  mint  most  már  az  esetleges  szükséges  elemek
pótlásával  a  m ködésben tartása.  Azt  hiszem,  hogy  minden kérdésére�
válaszoltam. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Tovább adom a szót, egy pillanat
türelmet, csak egy dologra szeretném felhívni a tisztelt kuratóriumnak a
figyelmét.  A megválasztott  elnök kötelezettsége elkészíteni  a  stratégiai
tervet,  azt  benyújtani  a  testülethez,  a  testületnek jóváhagynia.  Nem a
pályázat.  Nyilvánvaló,  hogy  a  pályázat  arra  alkalmas,  hogy  ki-ki
elgondolja azt, hogy abban a struktúrában,  ahogy a jelölt gondolkodik,
meg ahogy  szerepel,  az  elfogadható-e  vagy  sem.  De  részletkérdéseket
illet en, kibontani egy-egy még oly fontos ügyben is az álláspontját, nem�
a pályázatban kell,  hanem ebben a bizonyos stratégiai  tervben,  és azt
kérem,  hogy  a  stratégiai  tervre  vonatkozó  részlet  kérdéseket  hagyjuk
akkorra, amikor annak helye van, mert most óhatatlanul olyan helyzetbe
hozzuk magunkat, és a jelöltet, amikor olyan kérdéseket kap, amelyekre
nem adhat, és felel sen nem is ad választ. Tehát ezt érdemes elkerülni.�
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Csongor  � Ja,  ügyrendi?  Mert  a  sorrend  meg  van,  tehát  Szerdahelyi
Csongor, Pós Péter, Sütöri László, Szadai Károly. Csongor.

Szerdahelyi Csongor: Köszönöm a szót. Egy rövid idézetet szeretnék,
nagyon rövidet olvasni. �Vojtila úr, ön, mint pápa, ön pont hozzánk jön, ez
hiba. Szerintem Eritreába kéne látogatnia. Vojtila úr, az a gondom, hogy
ha  ön  hazánkba  jön,  költségesebb  lesz  a  kondom,  és  kétségesebb  az
öröm.� Satöbbi, nem folytatom, a Magyar Narancs cím  újságban jelent�
meg 91-ben a pápa látogatáskor, illetve akkor egy különszámot adott ki a
Magyar Narancs,  Cápalátogatás  címmel,  és  a  magyar  sajtótörténetnek
egyik legegyházellenesebb és ízléstelenebb megnyilvánulása volt ez. Egy
évvel ezel tt, amikor kuratóriumi meghallgatáson itt voltam szintén, És�
kérdeztem  elnök  urat  err l,  akkor  mondott  pár  szót,  de  legf bb� �
védekezése  volt,  hogy  akkor   szabadságon  volt,   volt  akkor  a� �
publicisztikai  rovatnak  a  vezet je  a  lapnál,  de  gyakorlatilag  nem  volt�
számomra meggy z , hogy ha most egy nagyon fontos nemzeti médium� �
élére  kerül,  egy  esetleges  pápa  látogatásnál  ellenáll-e  annak  a
kísértésnek,  hogy  egy  ilyen  avantgárd  és  szubkultúrás  íz�
megnyilvánulásoknak helye legyen. Meg szeretném adni az elnökjelöltnek
a lehet séget, hogy most meggy zzön arról, amir l egy évvel ezel tt nem� � � �
sikerült. Köszönöm szépen. 

Such György: Akkor el bb egy elvi kérdés, ami tulajdonképpen benne�
volt  a  konkrét  kérdésben.  Arra  válaszolnék.  Tehát,  hogy  én  rádió
elnökként nem olyan rádiót szeretnék készíteni, nem olyan rádió a vízióm,
amely  az  én  kulturális  preferenciáimat,  az  én  ízlésemet,  az  én
kedvenceimet játssza, hanem egy olyan rádiót szeretnék, amelyik tükrözi
az én elképzeléseimet a közszolgálatiságról. Ami, úgy gondolom, hogy egy
jelent s különbség. Ami a konkrétumot illeti, való igaz, hogy én ebben a�
� vagy a Magyar Narancsnál dolgoztam, és ezt kár is volna tagadni, meg
nem is szeretném, a konkrét szám szerkesztésében nem vettem részt, a
múltkori  meghallgatáson  meg  is  lep dtem  magán  a  kérdésen,  vagy  a�
fölvetésen, és 15 év után megkerestem ezt a lapot, ami egyébként csak
egy melléklet volt, nem egy különszám, és újra olvastam, és azt kell, hogy
mondjam, hogy annak ellenére, hogy nem én szerkesztettem, hogy ha �
és a lapnak nyilvánvalóan nem volt szándéka bárkit vallásos érzületében
megsérteni,  de  hogy  ha  netán  mégis  ezt  történt  volna,  akkor  a
szerkeszt ség nevében 15 év után is úgy gondolom, hogy ezért elnézést�
kérhetek. De általában is, így utólag visszaolvasván, valóban, még akkor
is, ha a Magyar Narancs nem egy közszolgálati média volt, és nem egy
közszolgálati újság, hát toleránsnak éppen nem volt nagyon nevezhet  ez�
a melléklet. Hát ennyit tudok mondani, köszönöm szépen. 

Gellért Kis Gábor: Pós Péter.

Pós Péter: Köszönöm szépen a kérdezés lehet ségét elnök úr. Én nem�
fogok  szakmai  kérdéseket  boncolgatni,  mert  egyrészt  elég  b ven�
kérdezték a kurátortársaim, �
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(Vége a negyedik résznek)

Pós Péter: � viszont  pontosan az el z  válaszából  is  talán  kiindulva,� �
ahhoz is kapcsolódóan nagyon fontosnak tartom, hogy egy leend  elnök,�
ilyen  nemzeti  intézménynek  az  elnöke,  ne  csak  szakmailag  legyen
támadhatatlan, és stabil értékrend  és erkölcsileg is feddhetetlen ember,�
hanem hát ez a következetes ember viselkedésére lehessen számítani a
részér l.  És ezzel  kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Egyébként azt�
megmondom el re, vagy mellékesen, hogy a szakmailag sajnos abban a�
tekintetben sem gy zött meg, hogy az el z  pályázatához képest nagyon� � �
sok változás történt az új pályázatában, és érdekes módon mindig úgy,
hogy amit a múltkor támadott bárki a megkérdez  kurátorok közül, azok�
valahogy  úgy  eltünedezgettek  a  pályázatából,  és  ez  olyan  mértékig
folytatódott, ezt most is úgy érzem, ezt a módszert, hogy bárki kérdezett
önt l valamit, akkor az utolsó kérdésben fellelhet  igénynek igyekszik a� �
következ  válaszban mindig megfelelni, és ez egy kicsit úgy érzem, hogy�
nem egy nagyon stabil  személyiséget,  vagy egy gondolatvilágot mutat.
Erre csak egy példát mondanék, amikor a professzor úr kérdezte  a �
kérdezett  egy  dolgot  önt l,  hogy  az  végül  is  jogos  kérdés  volt,  de  a�
médiatörvény  nem  engedi,  tehát  az,  hogy  a  szerkeszt knek  ki  adna�
engedélyt bizonyos vélemény kifejtésére, akkor ön ezt  a kérdést annak
ellenére kiszolgálta, hogy az ön számára bizonyára tökéletesen ismertnek
kell  lennie  a  médiatörvényb l,  hogy  nincs  ilyen  lehet sége,  a� �
szerkeszt knek semmilyen módon nem engedtetik meg a médiatörvény�
által,  hogy  a  véleményüket  fejtegessék.  De  több  ilyen  példa  is  lenne.
Tehát visszatérve az én kérdéseimhez, egyrészt egyáltalán az, hogy önnek
milyen esélye van a többi pályázóhoz viszonyítva, bizonyára ismeri ön is,
mert hát önt is meghívtuk egy külön megismerkedésre, aminek sajnálatos
módon nem tudott eleget tenni. Tehát én ahhoz hasonlítanám ezt, mint
amikor  egy  futóversenyen egy Adidas cip ben indul  valaki,  mezítlábas�
falusi fiúcskákkal együtt. Akkor ön egyáltalán egy ilyen megközelítésb l,�
ha önnek van Adidas cip je, akkor egyáltalán a rajtvonalhoz áll-e. Tovább�
folytatnám. Az értékrendbeli,  erkölcsi  stabilitására kérdeznék,  hogy ön
mennyire  tartja  magát úgy  hosszabb távon is,  nem csak néhány éven,
vagy néhány foglalkoztatón vagy munkahelyen belüli id szakban stabil,�
kialakult  értékrend  embernek?  Hogy ha az  életrajzát  végignézem,  és�
igyekeztem végig- böngészni, és más internetes forrásokhoz is hozzáférni,
én úgy látom, hogy itt alapvet en egy liberális beállítottságú ember, ami�
természetesen  nem  kifogásolható,  de  nagyon  kíváncsi  lennék,  hogy
amennyiben ez  stabilan  így  van,  akkor  hogyan  tudott  ilyen  meggy z� �
támogatást kapni olyan politikai körökb l, ahol, akikre nem a liberális, a�
liberalizmus a f  értékrend. Folytatnám. Tehát amikor itt a vallásukban,�
hitéleti  meggy z désükben  súlyosan  megsértette  nemcsak  a  Csongor� �
által  felolvasott  egyetlen  egy  versecskével  a  Magyar  Narancs  akkori
száma, és nem csak az a melléklet, hanem más számokból is lehet b ven�
ollózni ilyen anyagokat, nemcsak az adott szám ügyében van egyébként
akkor is szerkeszt i felel ssége, ha az adott lapot nem ön szerkesztette,� �
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akkor  ebben  a  megközelítésben  hogy  lehet  értékelni  a  mostani
pályázatában  a  �  ha  jól  emlékszem,  a  6.  oldalon  olvasható  anyagot,
amelyik ugye hát a � részletet,  ami hát a minden egyéb értékrenddel
kapcsolatos türelmet, toleranciát, satöbbit hirdet. Vagy pedig a szakmai
részben is, tényleg, arra utaltam, hogy elt ntek azok a problémát okozó�
részletek,  amik  még  korábban  érdekesek  voltak,  és  egy  kicsit  az  a
benyomásom, ne haragudjon, de olyan felszólítást kaptunk a mai ülésünk
kezdetén, hogy a legkínosabb kérdéseket is tegyük föl, és ehhez tartanám
magam. A mostani � Tehát én azt szeretném egyedül megfogalmazni, �
(közbeszólás) � köszönöm a segítséget, hogy én úgy érzem önt, hogy egy
kicsit  olyan,  a  szolgálatot,  vagy  a  közszolgálatot  egy  kicsit  kiszolgáló
értelemben értelmezi, amikor a közszolgálatiságot elemzi az anyagában,
keveset szól err l,  de mondjuk a 26. pontban a 17. oldalon ír ilyesmit,�
akkor is azt érzem, hogy összekeveredik az, hogy a közízlés kiszolgálása,
vagy a közvélemény kiszolgálását meghaladja-e mondjuk a közszolgálat,
én úgy értem, hogy úgy érzem, hogy a közszolgálatnak van egy olyan
feladata  is,  hogy  valamilyen  bizonyos  etikai,  erkölcsi,  vagy  egyáltalán
közismereti vonatkozásban nevelje is a népességet. Nem úgy felülr l, és�
nem  ahogy  ön  fogalmazta  valahol,  hogy  arrogáns  értelmiségi
megközelítésb l,  de  azért  jó  pedagógusi  megközelítéssel.  Ezt  nem�
egészen látom.  Aztán azt  szeretném kérdezni,  hogy ugye itt  a Magyar
Rádióról  van  szó,  hangsúlyoznám  a  magyart,  ahol  magyarul  kellene
beszélni, és bár a Magyar Rádióban elharapódzóban van az idegen szavak
teljesen  felesleges  és  ötletszer  használata,  sokszor  tudományoskodó�
céllal is, most én egy kicsit az aggodalmamat szeretném kifejezni azzal
kapcsolatban,  hogy  amikor  az  ön  anyagát  elolvastam,  ebben  a  �  a
többiben is találtam b ven idegen szavakat, feleslegesen, de az öné, az�
hemzseg. Tehát a leg� egyrészt olyanok is szerepelnek benne, nagyon,
szinte dönt en, semmi indoka nincs, tehát teljesen egyértelm , közhasznú� �
és  közismert  magyar  szó  van  az  adott  problémára,  vagy  az  adott
tartalomra, de aztán van olyan is, ami a közvélemény számára teljesen
ismeretlen szavakat is írogat itt b ven, szakmai szavakat, ami engem arra�
emlékeztet, orvosi  el adásokat sokat hallottam, és ott  is valahogy az a�
véleményem alakult ki, hogy minél okosabb, minél m veltebb professzor�
tart valahol el adást, annál inkább, annál kevésbé engedi meg magának,�
hogy feleslegesen, hogy mondjam, idegen szavakkal tuningolja az ülést.
Szóval  nem  tartják  az  ilyen  professzorok  szükségesnek  azt,  hogy  ne
magyarul  beszéljenek,  anélkül  is  érthet ,  amit  mondanak.  ��
(közbeszólás) � Ez egy � szándékosan volt, azért meg is nyomtam a � A
professzor  úr  is  igen,  egyetemi  tanár,  bocsánat.  Tehát  aztán  az  a
valószín leg,  illetve  most  többféle  megközelítésb l  lehet  valaki� �
professzor,  ezt  most  �.-  nem  akarnám  az  idejét  rabolni.  Tehát  azt
szeretném még kérdezni, hogy bizonyára tudja, hogy ha ön elnök lesz,
akkor önnel egy megbízási szerz dést fognak kötni, és mi a véleménye a�
megbízási  szerz dés  kötésének  olyan  körülményeir l,  amely  szerint  a� �
megbízási  szerz dést  a  kuratórium  elnöke  gyakorlatilag  sajnálatos�
módon, az SZMSZ-ben nem szabályozottság következtében, ami sérti az
Alapító  Okiratunkat,  és  közvetve  a  médiatörvényt  is.  Gyakorlatilag  az
elnök  úr,  már  mint  a  mi  elnök  urunk  fogja  meghatározni  ennek  a
szerz désnek  a  tartalmát,  �  (közbeszólás)  �  legalább  is,  nagyon�
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szeretném,  hogy  ha  saját  magamtól  föltehetném  a  kérdést.  Tehát  a
kuratórium, a médiatörvényb l a kuratórium � következ en a kuratórium� �
dönt az ön elnökké való megválasztásáról, és � most nem akarom ezt
b vebben, de meg tudjuk nézni a médiatörvényben, akár a szünetben is,�
az Alapító Okirat is el írja azt, hogy a kuratórium képviseletében eljáró�
kuratóriumi elnök milyen feltételekkel kell, hogy képviseleti jogával éljen,
és  el írja  azt,  hogy  az  SZMSZ-ben  kell  ennek  a  részletes  tartalmát�
szabályozni,  ez  ebben  a  vonatkozásban  nem  történt  meg  sajnálatos
módon. Jelenleg, a mai napig. Arról szeretném kérdezni, hogy mennyiben
érzi erkölcsi kötelességének azt, hogy az aláírás el tt ellen rizni tudja,� �
hogy van-e az önnel kötend  szerz désben, mögött, kuratóriumi testületi� �
vélemény  is.  Különös  tekintettel  a  garanciákra,  az  esetleges  olyan
garanciákra, amivel hallottunk olyan megközelítéseket, hogy ön mellett
állítólag  azért  van  politikai  konszenzus,  mert  legfeljebb,  hogyha  a
vállalkozások  nem  jönnek  be,  akkor  a  garanciális  elemekkel  ugye
megoldható  lesz  valamilyen  módon  ez  a  kérdés.  Azt  szeretném  még
kérdezni,  hogy  hogyan  kívánja  megnyugtatni  azokat  a  rádiósokat,
amelyek, akik, bocsánat, politikai szimpátiától függetlenül meglehet sem�
tartanak az ön elnökké válásától. Nem tudom, hogy értesült-e ilyesmir l.�
Hogyha  nem,  akkor  csak  elméleti  kérdésként  vetem föl.  Továbbá,  azt
szeretném kérdezni, hogyha ön munkatársakat választ, felel s pozíciókba,�
netán pályázati úton, akkor egy pályázatra mondjuk jelentkezik 13 ember.
Akkor  az  alakiság  és  a  megfelel ség  vizsgálata  után  meghallgatná-e�
valamennyit,  abból  a  megközelítésb l,  hogy  talán  a  pályázata,  akkor�
dönthet felel sen a rádió érdekében, ha mindegyiket megismeri. És még�
egy  kérdésem lenne,  hogy  ön  többször  mondta  azt  a  mondatot,  hogy
hagyom magam zavartatni a tényekt l.  És ezt abban a megközelítésben�
szeretnék  rákérdezni,  hogy  amint  említette,  úgy  érzem,  hogy  kicsit
kiszolgálja  az  igényeket.  Hogy  ha  egy  olyan  igény  lenne,  hogy  teljes
politikai  konszenzus van,  mondjuk egy nagyon fontos, de a közérdeket
nagyon  érdekl  tény  elhallgatására,  mondok  egy  példát.  Hogyha  a�
Magyar Köztársaság elnöke, államf je, Sólyom László, egy nyilatkozatot�
ad  ki,  mondjuk  azzal  kapcsolatban,  hogy  sérelmezi,  hogy  a  politikai
pártok 1992-es alkotmánybírósági határozat ellenére nem tudnak leszokni
arról  a  rossz  szokásukról,  hogy  közvetlen  és  közvetett  eszközökkel
befolyásolják  a  közszolgálati  médiát.  És  ha  önt  teljes  politikai
konszenzussal  javasolva  megválasztjuk  elnöknek,  akkor  ezt  is,  ön  is,
mondjuk az ilyen kés bbi elvárás, mondjuk egy ilyen tény elhallgatására,�
mert  ez  sajnos  szinte  mindenhol  elt nt  a  nyomtatott  és  elektronikus�
sajtóból  ez  a  meglev  és  ellen rizhet  hír,  akkor  ezt  is  a  tények� � �
kategóriájába sorolná, vagy pedig azért átengedne egy ilyen hírt, hogy a
10 millió ember értesülhessen egy ilyen kérdésr l És még egy, bocsánat,�
több nem lesz, hogy azt mondta, hogy átnézte a 15 évvel ezel tti Magyar�
Narancs kiadványt, és ezzel kapcsolatban két megjegyzése volt az el bb.�
Az egyik körülbelül arra vonatkozott, hogy most az új pozíciójában nem a
saját értékrendje szerint kíván eljárni, hanem a közszolgálatiság szerint, a
másik meg a � jegyz könyvben azt hiszem, meg tudjuk hallgatni, hogy�
nagyjából mégis mi volt, a másik pedig az, hogy nem t nt, bár érzi ön is,�
hogy azért voltak ott problémás cikkek, de azért nem t nt nagyon direkt�
sért nek. Na most, ennek a megválaszolására ki fogok osztani egy b vebb� �
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válogatást,  ami  nem csak azt  az  egy  idézett  verset  tartalmazza,  hogy
el segítsem,  hogy  érdemi  választ  adjon,  és  még  egy  talán  kínosnak�
mondható kérdésem lenne. Az ön nyilatkozatait aláírta az egyik tanú. Ez
lehet, hogy kellemetlen kérdés, de az ügy fontosságára való tekintettel
szeretnék tisztán látni. A tanú neve Herczeg Dóra. Herczeg Dóra önnel
azonos címmel írta alá ezt a � ezeket a dokumentumokat. Herczeg Dóra
nev  hölgyet én egyet ismerek, aki a Népszavának az az újságírón je, aki� �
a legtöbbet írt az ön sajtóhírek szerinti legnagyobb esélyességér l, és aki�
a  legtöbbet  keltette  a  civilek  rossz  hírét.  És  ebben  a  vonatkozásban
szeretném  tisztán  látni,  hogy  pusztán  névrokonságról  van  szó,  vagy
rokonságról,  és  hogy  van-e  e  mögött  esetleg  valamilyen
összeférhetetlenség,  vagy  akárcsak  etikai  probléma,  vagy  nincs.  Én
kérem,  hogy  tényszer en  válaszoljon,  és  nagyon  megnyugtatna,  ha�
véletlen lenne, és névrokonság. Köszönöm. 

Gellért  Kis  Gábor: Átadom  a  szót  majd.  Mindenkit  szeretnék
emlékeztetni  arra,  hogy  az  európai  bizottság  elnökét,  aki  négypárti
színekben lett megválasztva, José Manuel Barossónak hívják, az illet  úr�
1968-ban  a  diáklázadásokon  a  barikádokon  volt.  Senki,  amikor  a
választására  sor  került,  nota  bene,  akkor  éppen  funkcionáló  portugál
miniszterelnök volt,  ezzel  kapcsolatosan kérdést  nem tett  fel  neki.  Azt
gondolom, hogy az eljárás így ésszer .  Nem volna baj,  hogy ha akkor,�
amikor ezekr l a történetekr l beszélünk, figyelembe vennénk azt, hogy� �
senki nem ugyanaz, mint 15-20-30 évvel ezel tt volt. Egyébként megadom�
a szót Such Györgynek. 

Such  György: Hát  akkor  kezdjük  az  utóbbival.  Vagy  a  legutolsóval.
Herczeg Dóra az én feleségem. A gyermekeim édesanyja, aki nem azonos
a Népszava újságírójával, aki korábban a Magyar Hírlap újságírója volt,
és akit én még életemben soha nem is láttam. Egyetlen egyszer beszéltem
vele  egy  évvel  ezel tt,  valamilyen  ügy  kapcsán  felhívott,  Népszavát�
egyébként  nem  olvasom,  úgyhogy  nem  tudom,  hogy  milyen  cikkeket
szokott írni Herczeg Dóra. És akkor próbálok sorba menni, bár elég sok
volt a vélemény elem, és ha kihagytam volna valamilyen kérdést, akkor
kérem,  hogy  segítsen,  mert  nem mindig  volt  egyértelm  a  számomra,�
hogy mi  a  kérdés.  Hogy a  pályázatom, az alkalmazkodó,  és  most már
nincs benne az a sok probléma, ami a múltkor benne volt, Tehát annak
egyfel l örülök, mert azt gondolom, hogy jogos kritika lett volna, hogy ha�
mind az, ami a múltkor elhangzott, azokat én reflektálatlanul hagyom, és
változatlanul  fenntartom  a  korábbi  véleményemet.  Én  akkor  s r n� �
jegyzeteltem,  mint  ahogy  most  is,  és  amikor  a  jelenlegi  pályázatomat
beadtam, akkor áttekintettem minden észrevételt,  és nagyon sok olyan
észrevételt  találtam,  amely  teljes  egészében,  vagy  részleteiben
megfontolandó volt,  és  ennek megfelel en korrigáltam a pályázatomat,�
úgy  gondolom,  hogy  ez  teljesen  normális.  Ett l  függetlenül,  úgy�
gondolom,  hogy  az  értékrendem,  az  stabil.  Stabilabb,  mint  bárki
gondolná.  Az  idegen  szavak  használata,  hát  ezt  sajnálom,  ez  egy
szakzsargon,  való  igaz,  lehetett  volna  nagyon  sok  idegen  médiabeli
szakkifejezésnek talán van magyar megfelel je, nem mindegyiknek, most�
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a meghallgatáson igyekeztem is, hogy egyetlen egy olyan idegen szót se
használjak, ami média szakzsargonnak tekinthet . És erre kés bbiekben� �
is  igyekszem  ügyelni,  bár  a  szakmai  közegben  ennek  hatványozott
jelenléte tapasztalható. Az esetleges elnökség, vagy elnöki megválasztást
követ  megbízási szerz dés ügyében nem nagyon tudok mit mondani, hát� �
értelemszer en  az  összes  létez  jogszabály  betartásával,  annak� �
figyelembe vételével fog nyilván létrejönni a szerz dés. Tehát ehhez nem�
nagyon tudok mit  hozzátenni. Természetesen, hogy ha ezt a jogszabály
el írja, akkor a kuratórium összes tagja látni fogja a szerz dést, ha nem,� �
akkor  nem.  Ebben  eddig  is  alkalmazkodtam  minden  szabályhoz,  jelen
pillanatban a benyújtott pályázat összes csatolmányaiba olyan személyes
adataim szerepelnek, ami egy kicsit egyébként aggodalommal is tölt el,
de  hát ha ez a  szabály,  akkor  ez a  szabály.  Úgy tudom,  hogy valóban
vannak,  akik  aggódnak,  az  én  esetleges  megválasztásomtól,  mások
megválasztásától aggódnak, általában, hogy ezeknek az aggodalmaknak
milyen  alapja  van,  azt  csak  akkor  tudnám megmondani,  ha  pontosan
tudnám,  hogy  kik  aggódnak,  de  annyit  tudok  mondani,  hogy  aki
becsülettel,  tisztességgel és a közszolgálatiság normáinak a figyelembe
vételével  készítette  a  m sorait,  azoknak nincsen aggódni  valójuk.  Akik�
meg nem, azoknak lehet,  hogy van egy kicsi.  De nem gondolom, hogy
nekem utólag ebben nagyon jelent s véleményt kéne nyilvánítanom, mert�
adott  esetben  ez  vezet i  elvárás  is  lehetett.  Bizonyos  munkatársak�
esetében, hogy mit, miért, k hogyan csináltak. Én azt szeretném azért�
alapvet en irányadónak tekinteni,  hogy az elnökségem után ki,  milyen�
tevékenységet  folytat.  Igen,  mind  a  13  pályázót  meghallgatnám.  Azt
gondolom, hogy az, hogy zavartatom magam a tényekt l, az nem jelenti�
az újságírói magatartás normáinak a felrúgását, tehát az a fiktív példa,
amelyet ön említ, azt nem nagyon tudom kezelni, tehát arra nem nagyon
tudok más választ adni, természetesen, ha valami hírérték , márpedig, ha�
a köztársasági  elnök mond valamit,  az többnyire  hírérték ,  az teljesen�
evidensen a hírekben szerepelni fog. Tehát azt a típusú konszenzust az
elhallgatásra, azt nem is nagyon tudom, hogy az a gyakorlatban hogyan
m ködne, hogyan is tudnék err l tudomást szerezni, és ez miféle sokpárti� �
konszenzust ki tolmácsolná felém, tehát, hogy nem. Tehát az újságírás, az
újságírás,  fontos  és  példamutató  szerkeszt ségek  sokkal  nagyobb�
konfliktusokat is vállaltak, és vannak egyébként nagyon-nagyon meglep�
morális  választó  vizek  is  ilyen  területeken.  De  alapvet en  én  úgy�
gondolom, hogy mint egy közszolgálati média esetleges vezet je újságírói�
szempontok  azok,  amik  leginkább  vezérelni  fognak.  Azt  hiszem,  hogy
minden kérdésre válaszoltam. 

Gellért Kis Gábor: Sütöri László, Szadai Károly, majd Marosi György

Sütöri László: Tisztelt  kuratórium.  Próbálok az  elnök jelölt  múltjában
nem felfedezni  fekete  pontokat,  mert  sajnos,  én  nem tanulmányoztam
olyan mélyen, mint néhány kuratóriumi társam, ezért inkább az anyaghoz
kapcsolódóan szeretnék kérdezni. Számomra igazából a stratégia kérdés
az, hogy sikerül-e hosszabb távon a fiatalabb generációkat megnyerni a
Magyar  Rádiónak.  Mert  ahogy  a  hallgatottsági  mutatókat  nézzük,
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igazából  a  nyugdíjasok  hallgatják  els  sorban,  és  bár  itt  az  egyik�
kuratóriumi  társam  feszegette  már  a  kérdést,  ezért  szeretném  még
egyszer ezt megkérdezni, hogy konkrétabban ezt az egy lényeges dolgot
tartom, miután gyermek és ifjúsági szervezeteket képviselek itt, igazából,
azon kívül,  hogy  kiolvasom az  anyagból,  hogy  Pet fi  adónak  ez  lenne�
igazából a f  szerepe, és módszertanilag közeledni kellene a kereskedelmi�
adókhoz,  konkrétabban  tudna-e  mondani.  Megmondom,  hogy  mire
gondolok. Tehát igazából a kevés� mert azt nézem ki az anyagból, hogy
els sorban  egy  értelmis�  tehát  olyan  m sorok,  amelyek  inkább  az� �
értelmesebb  gyerekekhez  szólnak.  Inkább  így  fogalmazok,  igazából
azoknak lenne az adója. Na most igazából én azt látom pedagógusként,
hogy azért hallgat�- tehát, hogy a zene miatt hallgatják els sorban. Tehát�
nem  annyira  igényesek  a  mai  fiatalok,  hogy  meg  lehessen  a  Pet fi�
rádiónak igényesebb m sorokkal is nyerni. Tehát én azt gondolom, hogy�
igenis,  más  módszert  kell.  Tehát  muszáj  lesz  színvonalból  bizonyos
értelemben engedni, és annak révén megnyerni a jöv  generációit, hogy�
hallgassák  a  rádiót.  Ez  az  egyik,  tehát,  hogy  erre  milyen  konkrét
elképzelése van, már említette, hogy a programigazgató feladata lesz, de
én  azt  gondolom,  hogy  a  felel sség  itt  els  sorban  a  megválasztandó� �
elnöké.  A második,  hogy ráadásul ugye azon kuratóriumi tagok egyike
vagyok, aki vidéken él, s t legtöbbet egy kis faluban tevékenykedem, és�
szeretjük, ha rólunk szól a rádió, mi, falusi emberek, és ezért kérdezem,
hogy  olvastam  a  regionális  adóknak  a  kérdéskörét  felül  szeretné
vizsgálni.  Ebben  az  is  benne  van,  hogy  esetleg  megsz nnének,  tehát�
leginkább akkor örülök, amikor a Magyar Rádiót hallgatom, hogy ha a mi
környékünkr l,  vagy  a  falusi  emberekr l,  vagy  a  helyi  ügyekr l  szól.� � �
Mindig  felidegesítem  magam,  megmondom  szintén,  mert  amikor�
elmondják a híreket, és bemondják, hogy Budapesten hány fok van. Na
most én ett l Pusztamérgesen még nem tudom, hogy mi a helyzet, meg a�
mi régiónkban se. Tehát igazából a regionális adóknak ez a felülvizsgálata
azt jelenti, hogy racionalizálni akarja, vagy megszüntetni, vagy mit takar
ez  a  dolog.  A  harmadik  dolog,  teljesen  egyetértek  azzal,  hogy  nem
rendelkezhet egy elnökjelölt részletes ismeretekkel a rádión belül, ezért
nagyon  örülök,  hogy  lényegében  stratégiai  fejlesztési  tervet  kell
elkészíteni a leend  elnöknek, amit nyilván a kuratórium hagy jóvá, tehát�
mi fogjuk tudni érvényesíteni azokat a szempontokat, amiért minket ide
küldtek  a  saját  társadalmi  szervezetink,  illetve  azok  a  rétegek,  akiket
képviselünk.  Igazából  az  lenne  a  konkrét  kérdésem,  hogy  mikorra
készülhet  el  ez  a  stratégiai  fejlesztési  terv,  tehát  mikor  tudja  a
megválasztása esetén ezt a kuratórium tárgyalni, és kimondottan abból a
szempontból,  hogy  nyilvánvalóan  milyen  mértékben  fogja  tudni  ez  a
hallgatottságot  növelni,  mert  még  egyszer  hangsúlyozom,  akkor  látom
értelmét a magyar rádiózásnak, ha erre kapunk konkrét, kézzel fogható
ígéreteket, majd illetve olyan koncepciót, amelyet tényleg megvalósíthat a
Magyar Rádió  hallgatottságának növelése,  nálunk,  ott  vidéken is,  meg
Budapesten is. Köszönöm. 

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm szépen.  Miel tt  átadnám a  szót.  Az  én�
listámban Szadai Károly, Marosi György, és Lásztity Péró szerepel még,
mint akik kérdezni akarnak. Van-e még. Ha nincsen, akkor Lásztity Péró
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után,  illetve  a  kérdésére  adott  válasz  után  lezárom  a  vitának  ezt  a
szakaszát, elmegyünk ebédelni, visszajövünk, és akkor már nem a jelölt
jelenlétében folytatjuk a vitát. A válaszadás joga Such Györgyé.

Such György: Hát  nagyon  egyetértünk  abban,  hogy  a  Magyar  Rádió
szempontjából  stratégiai  kérdés  a  fiatalok,  vagy  a  fiatal  hallgatók
megnyerése,  mert  ahogy  én  is,  meg  nyilván  mások  is  írták,  meg  az
adatokból  egyértelm en kiderül,  hogy folyamatosan öregszik  az összes�
adó hallgatói tábora, és alapvet en 50 év felettiek hallgatják, hát ehhez�
kell arculat. Tehát úgy gondolom, hogy a Pet fi abban a formájában, hogy�
könny zene  megy  rajta,  hol  magyar  nóta,  az  nem  az  az  adó,  amit  a�
fiatalok  hallgatni  fognak,  akár  Pusztamérgesen,  akár  Budapesten.  És
abban is egyetértünk, hogy könny zenét kell adni, abban is egyetértünk,�
hogy a zenének nagyobb arányúnak kell lenni, mint az eddigiek, és azt is
gondolom  egyébként,  hogy  a  magyar  kultúra  védend  értékei  közé�
tartozik a magyar populáris zene, vagy rock kultúra számtalan olyan, s t,�
inkább számolatlan olyan együttese, zenei produkciója, amely egyébként
joggal népszer , és amelyeket egyébként a kereskedelmi rádiók jelent s� �
része nem is játszik egyáltalán. Tehát számtalan együttest tudok magam
is,  amelynek  a  koncertjein  ezrek,  tízezrek  rjöngenek  vidéken  és�
Budapesten, ugyanakkor nem nagyon van olyan kereskedelmi adó, amely
játssza ket, de Cseh Tamástól kezdve számtalan egyéb olyan, hát ha a�
hagyományos  értelemben  vett  könny zene  képvisel i  tartoznak,  de� �
mindenesetre olyan magyar szerz k, magyar el adók, nagyon is magyar� �
alkotásai,  amelyek  kiszorulnak  teljes  mértékben  a  hangzó  magyar
kultúrából,  hogy  ha  nincs  olyan  adó,  amely  ezeket  játssza,  és  úgy
gondolom, hogy a Pet finek mindenképpen ide kellene, hogy tartozzon.�
És  még  egy  fontos  garancia,  hogy  a  fiataloknak  szóló  m sorokat�
fiataloknak kell készíteniük. Tehát ez nem nagyon megy másképpen, mert
k beszélik azt a nyelvet, amellyel a mai fiatalokat meg lehet szólítani. Én�

magam is szeretem magamat nagyon fiatalosnak gondolni, de hát a 19
éves  lányomnak  mégis  csak  egy  kövület  vagyok,  egy  sember,  és�
nyilvánvaló, hogy nem � próbálom tartani a ritmust, de nem én vagyok az

 adekvát beszélget  partnere, és a � egyébként a kereskedelmi adók is� �
folytatnak olyan gyakorlatot, amit nem gondolom, hogy az ördögt l való,�
hogy  vidéki  emberek  problémáit  vidéki  emberek  tudják,  a  fiatalok
problémát  a  fiatalokat  megszólítani  a  fiatalok  tudják,  nem  akik
fiataloskodó negyvenesek, ötvenesek, akik olyan nyelvet beszélnek, ami
30 éve biztos  nagyon fiatalos  volt,  de  mindenki körbe neveti  ma ket.�
Tehát ezt mindenképpen egy fontos kérdésnek tartom, hogy a Pet fiében�
a fiataloknak sokkal nagyobb szerepet kell kapniuk a mikrofon el tt is, és�
a szerkeszt i munkában is. A regionális adók meg-, átgondolása, szerepek�
újra  gondolása,  nem  gondolom,  hogy  a  megszüntetést  kellene,  hogy
jelentse,  semmiképpen,  azzal  teljesen  egyetértek,  én  magam is  vidéki
vagyok egyébként, és sose érettem, hogy miért mond a reggeli krónika
pesti közlekedési híreket, mert én attól nem tudtam meg, hogy Szegeden,
vagy Szegedr l, Pusztamérgesr l a mez gazdasági munkára hogyan kell� � �
kimenni, meg hogyan nem. Tehát, én ezt abszolút értem ezt a dolgot, és
nyilvánvaló,  egy csomó olyan adó van már manapság, amely budapesti
körzeti adó, például az Info rádió teljesen adekvát, megfelel , helyénvaló�
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dolog, hogy csak budapesti közlekelési hírek, id járás jelentés, satöbbi,�
satöbbi, van, mert az nem nagyon fogható vidéken, valamelyest igen, de
mégis  csak  egy  f városi  adó,  amely  a  politikai  elitnek  szól.  Tehát�
regionális  adók,  úgy  gondolom,  hogy  igen  fontosak,  itt  az  egész
szervezetben  betöltött  szerepük  az,  ami  átgondolást  igényel,  és  a
szerkesztési  elvei,  pontosan azok mentén,  ami elhangzott.  A  stratégiai
fejlesztési terv, hát én úgy gondolom, hogy ebb l valószín leg többre is� �
szükség van, különféle absztrakciós szinteken, de � tehát egy átfogó, a
jelenlegi  teljesen  jogos  kérdésekre  részletesebben  is  választ  adó  vagy
kell  részletességgel  választ  adó stratégiai  tervet  szerintem körülbelül�
egy három hónap alatt lehet elkészíteni. Ennél elnagyoltabbakat, de már
a mostaninál konkrétabbakat azt valószín leg egy-másfél hónap után is�
lehet már készíteni. De a � csak ezt az értelmes gyerek szókapcsolatot
írtam le, tehát ez a fejembe valami ilyesmi van, tehát, hogy az értelmes
gyerekeknek  kéne,  hogy  szóljon  a  Pet fi,  és  kérdés,  hogy  mi  az  a�
hangvétel, mi az a zene, szöveg arány, mik azok a szövegek, amelyekt l ez�
a bizonyos értelmes gyerek kategória, ami közé mindenki  saját  magát,
meg a saját gyerekét mindenképpen szeretné beleérteni, hogy ez � hogy
k hallgassák, és átszokjanak, és valóban azt gondolom, hogy a zene erre�

a  legmegfelel bb,  és  természetesen  itt  is  hozzátéve,  hogy  értelmes�
gyerekek nemcsak Pesten, hanem vidéken is vannak. 

Gellért Kis Gábor: Szadai Károly.

Szadai Károly: Két dologról engedjék meg, hogy röviden � nem fogom
itt  álcázni  magam,  nem kérdést  fogok föltenni,  el  kell  mondanom két
dologról a véleményemet. Azért mert, az egyik, hogy igaztalanul kérnek
valamit a jelölt úron számon, a másik dolog pedig csak a meglátásom egy
bizonyos kérdésr l. Amit igaztalanul, szerintem igaztalanul kérnek a jelölt�
úron  számon,  az  a  székház  kérdés,  szerintem  azt  nekünk  kellene  a
kérdéseket  föltenni,  tehát  az  elnökségnek kellene  ezeket a  kérdéseket
irányítani.  Mert az elnökség volt  az korábban,  amelyik az úgynevezett
telephely változtatással kapcsolatos problémát három éven keresztül, ha
jó számolom, napirenden tartotta, és ténylegesen eljutott, két és fél lehet.
Ténylegesen eljutottunk a döntésig, ahol pontosan azért nem hoztuk meg
azt a  döntést,  hogy  akkor eredményt hirdetünk,  és  alakit  kiválasztunk
arra, hogy építse meg a rádió új székházát, mert nem volt elnök. És nem
akartuk  abba  a  helyzetbe  hozni  sem  az  el z ,  sem  a  kés bbi� � �
menedzsmentet, hogy az általunk determinált keretekkel kelljen hát neki
szembe  néznie,  miközben  azért  azt  el  kell  mondanom,  hogy  a
felel sségünket a mai napig büszkén vállalom, azt kell,  hogy mondjam,�
mert  ebben  a  média  katyvaszban,  ami  a  közszolgálati  médiumokat
jellemzi,  egyedülálló  módon,  öner b l,  a  rádió  saját  erejéb l,  saját� � �
eszközeit,  szellemi  és  egyéb  t kéjét  felhasználva  úgy  tudtuk  volna�
megvalósítani, hogy a jelenlegi ingatlan vagyont sem vesztettük volna el.
Nagyon fontos, mert ugye a szóbeszédek, amelyeket én is hallok, most
nem szórakoztatom önöket azzal, hogy még milyen szóbeszédeket hallok
ennek  kapcsán,  ingatlan  kapcsán,  de  ezek,  tehát   az  alapvet�
peremfeltétel volt, és a Kulturális Bizottságot is megjárta a kérdés, hogy a
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jelenlegi  ingatlan  vagyontól  nem  válik  meg  a  Magyar  Rádió.  Azt
megtartja, ingatlan gazdálkodással ebb l, a jelenlegi ingatlan együttesb l� �
ami hasznosítható, abból bevételt próbál generálni, hogy a felépített új
ingatlan költségeit tudja finanszírozni. Tehát a lényege az, hogy maradt
volna  ez  az  épületegyüttes,  még  egyébként  azok  is,  amik  ezen  kívül
vannak,  és  közben  épülhetett  volna  egy  új  telephely.  Csak  zárójelben
jegyzem meg, hogy emlékeznek ugye, hogy van egy olyan közszolgálati
intézmény,  amelyik  azt  hiszem,  hogy  kétszer  adta  el  már  a  saját
székházát. Az államnak. Tehát � mondhatjuk erre, hogy ügyes, de mi egy
másik utat választottunk volna. Fogalmazzunk finoman. A másik kérdés,
ez a � azóta gondolkodom rajta, hogy egyáltalán beszéljek-e err l, amióta�
Pós úr ezt szóba hozta, ez a morális kérdés,  meg mennyire becsületes
ember ön. Mennyire morális ember ön? Ez a kérdés. Na most. Egyrészt
azt  szeretném mondani,  hogy  nagyon óvakodjunk a kérdést l  magától.�
Mert hogy ha a törvény által ide delegált szervezetként magunk kiálljuk
azokat a próbákat, amelyeket máson számon kérhetünk, még akkor sem
vagyunk  abban  a  helyzetben,  hogy  számon  kérjük  mások  moralitását.
Mégpedig azért nem, mert alá és fölé rendeltségi viszony van. Mert az
elnök  a  kuratórium  alá  rendelt.  Mi  választjuk  meg,  mi  mondjuk  ki  a
programjára az igent, vagy a nemet, és ilyen értelemben könnyen abba a
csapdába  eshetünk,  hogy  magunkat  azért,  mert  a  médiatörvény  egyik
pontja  azt  mondja,  hogy  idedelegálhat  egy  civil  szervezet  jelöltet,  mi
magunkat  a  nemzet  panteonjába,  és  morális  piedesztáljára  képzeljük.
Ett l  szerintem  tartózkodni  helyes.  Csak  akkor  nem,  ha  magunk�
egyébként sz kebb, tágabb, családi, baráti emberi viszonyainkban állandó�
visszajelzéseket kapunk arról, ez is persze nagyon sikamlós terület, hogy
másokon  ilyesmit  számon  kérhetünk.  És  hogyha  idáig  eljutunk,  akkor
máris fölmerül mindenkiben a kérdés, hogy akkor bocsánat, talán, talán
egy icipicit  érdemesebb � hogy mondjam, körültekint bbnek lenni.  És�
ennek egy alkérdése az,  amit � a teremben lényegében azt  kell,  hogy
mondjam, hogy  egyetlen  szervezet van,  akinek nem hogy joga,  hanem
hogy  morális  joga,  de  kifejezetten  kötelessége  a  jelöltnek  föltenni,  az
pedig  Szerdahelyi  Csongor,  a  Magyar  Katolikus  Püspöki  Konferencia
képvisel je, hogy a jelölt úr hogyan gondolkodik egy bizonyos kérdésr l,� �
amely egyébként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szempontjából
kulcskérdés.  Egyetlen  ilyen  szervezet  van,  mindannyian,  akik  akár
tartozunk  valamilyen  egyházhoz,  akár  nem,  akár  ehhez  a  konkrét
egyházhoz  tartozunk  akár  nem,  ezt  a  kérdést  ilyen  módon,  ahogy  a
kurátor úr föltette, és  a jelölt  úr pedig válaszolt rá,  és hogy ha én jól
értettem, de cáfoljanak meg, hogy ha ezt rosszul  hallottam, bocsánatot
kért  egy 15 év el tti aktusból,  amiben egyébként nem vett  részt,  de a�
bocsánatkérés  megtörtént,  ilyen  módon  nem  hiszem,  hogy  pápábbak
lehetünk a pápánál. Engedjék meg, hogy ezzel a szójátékkal éljek. Nem
tehetjük meg. Mert a dolgot ilyen módon a � hát majdnem azt mondtam,
hogy a  lovagiasság  szabályai,  de  talán  ezen túlmen  bizonyos morális�
szabályok  szerint  a  dolgot  elintézettnek  és  megtárgyaltnak  vehetjük.
Köszönöm szépen.

Gellért Kis Gábor: Marosi György és aztán Lásztity Péró.
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Marosi György: Tisztelt kurátorok. Az Ellen rz  Testület tagjaként önök� �
felé mondok három olyan definíciót, vagy olyan kérdést, amit én föltennék
akkor, hogy ha egy tulajdonom igazgatását kívánnám valakire rábízni úgy,
hogy közben felel sségem is van a döntésért. A választásért. Az egyik az,�
hogy  vállalja-e,  hogy  megoszt  bizonyos  döntéseket  a  tulajdonossal,  a
másik  az,  hogy  vállal-e  folyamatos  és  h  beszámolásokat,  a  harmadik�
pedig  az,  hogy  ígér-e  bizonyos  tartalmakat,  vagy  ha  úgy  tetszik,
eredményt. A három kiszúrt példám egyikét Karcsi jószerével lel tte, de a�
székház kapcsán annyit mondanék, ez tipikusan tulajdonosi döntés, ami a
lehet ségek  és  az  igények  pontos  ismeretében  lehet  jó,  ennek�
el készítése és a döntés megvalósítása az elnök dolga, a kitalálása nem.�
Tehát ezt  nem kell  t le számon kérni,  azért, ami okok elhangzottak. A�
másik, a beszámolás, és annak az eszköze, a SAP. A SAP, az nagyon sok
iparágban és üzemágban vált be, itt is használható, a SAP-pal az a baj,
hogy a rendre kényszerít, és világos képet ad, és ezt sokan nem szeretik.
Lehet vé teszi a mérést, és lehet vé teszi a tervezést, és ez az elnöknek� �
és  a  mindenkori  tulajdonosi  testületnek  egyaránt  érdeke  is  meg
felel ssége is. Tehát aki ezzel élni tud, az a maga munkáját megkönnyíti.�
A harmadik  a  tartalom kérdésében els re  berzenkedtem,  másodszorra�
elfogadtam  Szerdahelyi  Csongor  úr  megszólalását  a  15  évvel  ezel tti�
dolgokért, az a véleményem 57 évesen lassan, hogy a dolgok utolérik az
embert,  nincs  meg  nem  történt  múlt,  azzal  kapcsolatban  állást  kell
foglalni,  a  véleményalkotásban  viszont  nem  napi  érdekek  szerint  kell
kihasználni  valakinek  egy  korábbi,  nagyon  is  érint leges  részvételét�
valamiben, amit nem jegyzett eltér en a kiosztott papírtól, hiszen ezzel a�
rágalmazás tényállása is megvalósul, hiszen itt az van, hogy egy szerz i�
jogilag is vitatható összeállításban egy elkövetett b nnel vádolnak meg�
valakit,   valamilyen  min ségében,  amely  min séget  akkor  nem viselt.� �
Tehát  ezzel  óvatosságot  ajánlok.  Az  elfogulatlanság  és  a  jó  ízlés
kérdésében viszont tökéletesen jogos azt számon kérni, hogy ez minden
oldalról és folyamatosan biztosítható lesz-e abban a rádióban, amelyben a
tájékoztatás  teljessége  a  gondja,  illetve  az  egyén  megalapozott
véleményalkotását kell biztosítania. Én azért lettem félig kálvinistaként,
másrészt lutheránusként liberális, hogy más meg az lehessen, ami  akar�
lenni.  Tehát énnekem az a véleményem, hogy a közszolgálati  rádió azt
biztosítsa, hogy mindenki képes legyen jól dönteni. Saját magáról. Ennek
a döntésnek vagy munkának a helye a székház, az egyik eszköze a SAP.
Köszönöm. 

Gellért Kis  Gábor: Úgy gondolom, hogy Marosi  György megszólalása
nem igényli a jelölt reflexióját, részint mert Ellen rz  Testület-i tagként� �
intelmei a kuratóriumnak szóltak. szintén köszönjük. Lásztity Péró. �

Lásztity Péró: Köszönöm a lehet séget, hogy kérdést tegyek fel a jelölt�
úrnak.  Az  eléggé  ismert  tény,  hogy  a  Magyar  Rádióban  nemzetiségi
m sorok készítésének a problémái elég súlyosak, és krónikusan jelenlev ,� �
mégis  úgy t nik,  hogy akut szakaszba jutottunk, több területen sürg s� �
döntésekre  lenne  szükség,  és  el relépésre  annak  érdekében,  hogy�
nemzetiségi  m sorok  valóban  eljussanak  a  hallgatókhoz,  és  megfelel� �
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színvonalon és az igényeknek megfelel en készülhessenek. Itt a pályázat�
78.  pontja  foglalkozik  az  egyik  problémával,  az  a  kérdés,  hogy milyen
frekvencián  történik  a  nemzetiségi  adások  sugárzása.  Tudjuk,  hogy
jelenleg  a  nemzetiségi  adások  jelent s  része  OIRT  frekvencián  kerül�
sugárzásra, amely többszöri hosszabbítás után  jöv  év február elsején jár�
le, ha nem tévedek. És ugye itt a pályázat arról szól, hogy egy megfelel�
CCIR  frekvenciát  kellene  ehhez  találni,  amin  a  nemzetiségi  adásokat
sugározni lehetne. Ez egy szimpatikus elképzelés számunkra, hiszen egy
korszer  megoldás  mellett  szól,  mégis  ugye  annyi  fejlemény  van,�
valószín leg a pályázat megírása óta, hogy az ORTT egy olyan döntést�
hozott, hogy gyakorlatilag egy középhullámú frekvencia készleten, tehát
nem  egy  frekvencián,  egy-két  frekvencián,  négy  helyr l  történne  az�
ország lefedése, nagyjából a lefedése, amin ezek a nemzetiségi m sorok�
készülhetnek,  gyakorlatilag  külön  csatornán,  hogy  így  mondjam.  Az
nyilvánvaló,  hogy  ennek  a  lehet ségnek  a  kihasználása  és  gyakorlati�
megvalósítása  február  elsejéig  rendkívül  ütemes  döntéseket  és  gyors
eljárást igényel. Egy másik probléma, ami szintén krónikusnak mondható,
az pedig az, hogy a nemzetiségi m soroknak a helye a jelenlegi SZMSZ-�
ben  igen  nehezen  föllelhet ,  és  gyakorlatilag  annak  ellenére,  hogy  a�
nemzetiségi rádiózás, rádiókat,  nemzetiségek kulturális autonómiájának
részét képezik, semmilyen önállósággal nem rendelkeznek, nem alkotnak
nemhogy szerkeszt séget ezek a m sorkészít k, hanem még rovatot sem.� � �
Na most, a pályázatban szerepel egy SZMSZ, ami �

(Vége az ötödik résznek)

Lásztity Péró: � azonban szintén nem nevesíti a nemzetiségi m sorokat.�
Ugyanakkor a kisebbségi törvény módosítása, amely tavaly novemberben
lépett  hatályba,  el írja  azt,  hogy  önálló  szervezeti  egységben  kellene�
ezeket a m sorokat készíteni. Külön problémát jelent az is, és ez is egy�
krónikus  probléma,  hogy  a  nemzetiségi  m sorok  készítésének  anyagi�
feltétele,  pénzügyi  feltételei  nem különülnek  el,  rendkívül  kedvez tlen�
körülmények között készülnek ezek a m sorok, és talán erre is reflektál a�
kisebbségi törvény módosítása, mikor el írja, hogy pántlikázott pénzeket�
kell,  hogy kapjon a Magyar Rádió a nemzetiségi m sorok készítéséhez.�
Úgy  gondoljuk,  hogy  ehhez  is  a  rádió  leend  vezetésének  intenzíven�
dolgoznia  kell,  hogy  �  és  együttm ködve  a  kisebbségekkel  és  a�
kuratóriummal,  hogy  a  költségvetési  törvény  a  megfelel  összeg  a�
megfelel  helyen  megjelenjen.  Én  az  Országos  Kisebbségi�
Önkormányzatok delegáltja vagyok,  számunkra az a  minimális  feltétele
annak,  hogy  egy  jelöltet  támogatni  tudjunk,  illetve  akkor  találjuk
megnyugtatónak  a  döntését  a  kuratóriumnak,  hogyha  a  leend  elnök�
vállalja  azt, hogy gyakorlatilag jöv  év február elsejéig megoldja ezt  a�
sürg s problémahalmazt, ami azt jelenti, hogy végül is külön frekvencia�
készleten,  önálló  szervezeti  egységbe  elkülönített  pénzekb l  készülnek�
majd a nemzetiségi m sorok. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni  a�
jelölt véleményét, álláspontját.
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Such György: A � való igaz, a nemzetiségi m sorok tekintetében három�
f  csomópont  a  probléma,  az  egyik  a  pénz,  a  másik  a  szervezet,  a�
harmadik pedig a frekvencia, vagy a m szaki típusú problémák. Én úgy�
gondolom, hogy az � tehát az általam jelzett struktúrában a f szerkeszt� �
alá rendelt egyik szerkeszt ség a nemzetiségi m sorok szerkeszt sége, és� � �
azon  belül  nyilván  nyelvenként  lebontva  szerepelhetnek  újabb
alegységek,  tehát  a  jelenlegi  ilyen  senki  földje  állapotot,  azt
mindenképpen szeretném úgy felszámolni, hogy alapvet en a regionális�
m sorokhoz,  a  regionális  stúdiókhoz  vannak  csapva,  de  azon  belül�
nincsen  önálló  szervezeti  egységet  nem  képeznek,  ezáltal  a  pénzügyi
probléma,  legalább  is  technikai  értelemben megoldódik,  mert abban a
pillanatban,  hogy van egy szervezeti  egység,  akkor annak tudhat lenni
kerete,  amely  részben  a  rádió  saját  kerete,  részben  pedig  ezek  a
pántlikázott  pénzek  oda  értelemszeren  becsatornázhatók,  és  err l  a�
frekvencia  problémáról  is  tudomásom  van,  amit  mindenképpen,  úgy
gondolom,  hogy  az  adott  határid k  miatt  együtt  m ködésben,  szoros� �
együttm ködésben  a  kisebbségi  önkormányzatokkal,  erre  egy�
konszenzusos megoldást kell találni, hiszen nem � tehát az én számomra
tágabban  ez  egyházi  m sorokra  is  vonatkozik,  itt  az  érdekelt  felek�
bevonásával kell kölcsönösen el nyös megoldást találni, tehát, hogy egy�
másik példával élve, az ember a vakembert nem akarja átrángatni az út
túloldalára, ha nem akar menni. Tehát olyan m sor kell,  amit az adott�
közösség szeretne látni  mindenképpen,  de hogy �egyébként pedig ezt
egy teljesen természetes igénynek tartom, a Magyar Rádió egész korai,
azt  kell,  hogy  mondjam,  hogy  kezdetekt l  szóló  hagyománya  a�
nemzetiségi  m sorok,  ha  valaki  kinyit  egy  1930-as  rádióm sort,  akkor� �
láthatja,  hogy  akkori  nagy  Magyarország  összes  fontosabb  nyelvén
sugárzott  a  Magyar Rádió  híreket  például,  és  nemcsak rövidhullámon,
akkor a f bb m sor, tehát a rendes középhullámon is voltak még ruszinul� �
is hírek, tehát ezt mindenképpen, ez egy fontos kérdés. Hát alapvet en�
nyilván egy ilyen módon a regionális adók problemtikájával átgondolva
kell  ezt  megoldani,  noha  ismereteim szerint  ugye a legtöbb  kisebbség
azért  annál  szórtabban  helyezkedik  el,  mint  sem hogy olyan egyszer�
megoldásokat lehessen találni, hogy a � csak most itt muszáj vagyok egy
� vagy hát végül is nem, tehát hogy egy kis adó, vagy hatótávolságú adó,
amit említek a pályázatomban is, hogy Amerikában egyre inkább divat,
tehát  lehet,  hogy egy-egy csoport  tekintetében ez megoldást  jelenthet,
nyilván az ORTT-vel is, és a Hírközlési Hatósággal karöltve lehet ilyesmit
kipróbálni, egyebekben pedig nyilván az internetes tartalom szolgáltatást
is lehet fejleszteni, illetve hát távlatosan természetesen az általam azért
nem  túlságosan  fetisizált  technológiai  fejl dést  is  figyelemmel  kell�
kísérnünk, nevezetesen, 2010 körül a jelenlegi országos földi sugárzású
frekvenciák  helyett  elvileg  valami  digitális  földi  m sorszórásra  kell�
áttérni, ahol ugye a frekvencia sz kösség a jelenlegi formájában nem lesz�
érvényes, tehát azt gondolom, hogy addig kell kibírnunk az éhezést, és
akkor  egy  sokkal  nagyobb  lehet ség  nyílik  arra,  hogy  teljesebb  és�
hosszabb  idej  m sort,  m sorid t  kaphassanak  a  magyarországi� � � �
nemzetiségi kisebbségek. 
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Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Szente Péter jelentkezett. Bocsáss
meg Péter, el tte látom, hogy Pós Péter reflektálni akar és Sz cs Katinak� �
is van még egy kérdése. Pótlólag. Utána lezárnám a vitát, mert gondolom,
hogy mindenkinek kopog a szeme, én ugyan bírom még, csak senkit nem
akarok éheztetni, mert ezt akkor rosszul értelmeznék. Tehát Kati fölteszi
a  kérdését,  és  utána  a  vitának  ezt  a  szakaszát  lezárom.  Lesz  még
lehet ség visszatérni. Szente Péter.�

Szente  Péter: Megkérdezném elnök  urat,  hogy  ennek  az  ütemezését
hogyan gondolja,  mert  már  nem tudom. Azt  kellene  esetleg föltenni  a
jelenlev knek, hogy ha most elmegyünk ebédelni, egy- másfél óra, akkor�
hányan fognak visszajönni utána. Ezt jó lenne tudni. Ha mindenki, akkor
természetesen �.Ezt jobb lenne tisztázni. 

Gellért Kis Gábor: Bocsássanak meg, csak jelzem, hogy ezt 40 perc alatt
letudhatjuk �

Szente Péter: De nem ezért kéretem szót különben. Nem ezért kértem
szót. Két kérdésem lenne. Such Györgyhöz. Mi is tegez dünk, úgy hogy�
nem  fogok  formalitásból  másként  beszélni.  Az  egyik  az,  hogy  habár
Szadai Károly kérdésére már válaszoltál a pártatlanságot illet en, én egy�
olyan formában szeretném ezt a kérdést föltenni, amire nagyon röviden,
egy mondatban is  lehet válaszolni. A pártatlanságot szerintem jelenleg
kétféleképpen értelmezik, az egyik értelmezés a kiegyensúlyozottságnak
egy  olyan  formáját,  ami  azt  mondja,  hogy  ha  a  különböz  politikai�
er knek,  mindnek  van  saját  lehet sége,  és  ez  a  lehet ség  a  magyar� � �
médiában  általában  egy  szerkeszt séget,  vagy  több  szerkeszt séget� �
jelent,  egy  m sort,  vagy  több  m sort,  akkor  egész  addig,  amíg  ezek� �
kiegyensúlyozzák  egymást,  addig  rendben  vagyunk.  Tehát  nagyon
sokszor,  amikor  én személy szerint  a  Vasárnapi  Újsággal  kapcsolatban
föltettem kérdéseket, akkor az akkori rádió elnök azt mondta, hogy na jó,
de mi van a 16 órával.  A pártatlanságnak van egy másik értelmezése,
amelyik azt mondja, hogy se ilyen irányba, se olyan irányba nem szabad
elfogultnak lenni, annak vannak szabályai szabályokat minden m sorban�
be  kell  tartani,  és  akkor  nincsen  egy  olyan  m sor,  amelyik�
kiegyensúlyozná  a  másikat.  Én  azt  szeretném  els  kérdésként�
megkérdezni, hogy te a kett  közül melyiket óhajtanád követni? A másik�
pedig � vagy esetleg egy harmadikat, ha van ilyen. A másik kérdésem
pedig  az,  hogy  tudom,  és  értékelem,  hogy  különböz  okokból,  és�
elmondtad  az  okokat,  nem akarsz  neveket  mondani.  De  ugyanakkor  a
pályázatnál  a  küls  embernek  és  a  bels  embernek  egyaránt  vannak� �
el nyei és hátrányai. A bels  ember hátrányairól elég sokat beszéltünk� �
magunk között, amikor beszéltünk, hogy ki lenne jó, nagyon nehéz bels�
embert alapvet  reformra rávenni. A küls  ember hátránya az, amit te� �
elmondtál  itt  egy  jó  néhányszor,  hogy  ez  az  információ  nem  áll  a
birtokodban.  Tehát  itt  nem  dolgoztál,  teljesen  elfogadható,  teljesen
racionális. De azért, éppen ezért meg kell, hogy kérdezzem, hogy amikor
bejössz, és azt mondod, hogy három hónap múlva lesz egy stratégiai terv,
akkor azért valami gondolatod kell, hogy legyen arról, hogy ki az, akit l a�
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bels  információt, és a bels  gondolkodást meg tudod kapni. Hát erre a� �
két kérdésre szeretnék választ kapni. 

Such György: Ami az els  kérdést illeti, ott hosszabb rávon és elviekben�
az általad adott második állásponttal vagy nézettel, vagy filozófiával értek
egyet. Rövid távon én is a jelenlegi rádió m ködési hagyományait tekintve�
úgy gondolom, hogy egy darabig valószín leg be kell rendelkeznünk az�
els  számú variációra. Tehát az egyik napról a másikra ez a fajta átállás,�
nem gondolom, hogy megvalósítható. Tehát értékválasztás szempontjából
karakteresebbek a mai  m sorok,  azért  persze gondolom, hogy minden�
m sornak  önmagában  meg  kell,  hogy  feleljen  a  közszolgálatiság�
követelményeinek,  és  csak  hosszabb  távon  tudom azt  egy  bizalomteli,
kell  tapasztalat  és  m ködés  birtokában  kialakított  bizalomteli  légkör� �
teremthet esélyt arra, hogy apró lépésekben átálljunk arra a m ködésre,�
amelyben különféle nézeteket valló szerkeszt k alapvet en újságíróként� �
gondolkodnak,  és  ilyen  értelemben  együtt  tudnak  dolgozni.  Külföldi
lapokban  nyilvánvalóan,  mondjuk  a  New  York  Times  egyik  vezet�
publicistája Nixon elnök beszédírója volt, aki nem olyan nagyon szerette a
New  York  Times-t,  egyéb  más  példákat  is  tudok  hozni,  ahol  nagyon-
nagyon ellentétes politikai nézet  emberek egy szerkeszt ségben tudnak� �
dolgozni,  egy  lapszámot,  egy  m sorszámot  tudnak  elkészíteni,  mert�
els sorban újságírók,  és  csak  másodsorban  politikai  nézeteiket  tartják�
fontosnak,  vagy  másodsorban  állampolgárok,  akik  szavaznak.  Ami  a
második  kérdést  illeti,  hát  �igen.  Akkor  próbáljunk  kiegyezni  egy
döntetlenben. A � Tehát alapvet en azt gondolom, hogy a m soralelnök� �
jobb  volna,  ha  bels  ember  lenne,  a  gazdasági  hatékonyságért,  a�
megszorításokért jobb, ha egy küls s felel, mert  jobban tud szívtelen� �
lenni, viszont az empátia, a ház ismerete, a szerkeszt i tudás ismerete,�
satöbbi,  satöbbi,  az  egy  fontos  tudás,  és  ott  túl  nagy  veszteség lenne
valakit  hozni  kívülr l,  akinél  id be  telik,  amíg  megismeri  a� �
munkatársakat. És hát látom, hogy ez nagyon kulcskérdésnek t nik, én�
azt gondolom, hogy a � csak hogy lássák ennek a fonák helyzetét, tehát
azt gondolom, hogy azok közül, akik jelentkeztek velem együtt, többször
is  akár  elnöknek,  azok  közül  van  olyan,  akivel  szívesen  dolgoznék
alelnökként. De hát mégis csak furcsa volna, hogy két pályázó közül az
egyik odamegy a másikhoz, hogy figyelj már � én szerintem iszonyatosan
jó  alelnök  lennél,  hát   meg elmondhatná  ugyanezt  nekem,  hogy  hát�
szerintem meg te lennél jó alelnök, tehát hogy ez egy teljesen abszurd
helyzet, ezzel együtt is például, azt gondolom, hogy a Szayly József egy
kiváló m sorelnök tudna lenni.  De nem tudom, hogy egyáltalán akar-e�
alelnök lenni, nem mondja-e azt, hogy ha  nem tud elnök lenni, akkor�
mást nem akar leni. De lehet, hogy egyéb okokból nem tudjuk egyeztetni
az álláspontunkat. Én t szakmai közegb l ismerem valamennyire. Lehet,� �
hogy nem tudjuk a nézeteinket egyeztetni, végül is én nem olvastam az �
pályázatát, lehet,  hogy olyan mértékben távol  állnak az elképzeléseink,
hogy ez eleve reménytelen. De lehet, hogy együtt tudunk dolgozni, de ez
mindenki másra vonatkozik, és hát ilyen körben nehéz ilyet mondani, de
nem szeretném, ha  a déli híradásokból, az esti krónikából tudná meg,�
hogy elhangzott a neve. 
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Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Pós Péter.

Pós Péter: Köszönöm szépen.  Szadai  kurátortársunk,  illetve  elnökségi
tag reagálására, aki végül is megszólított, szeretnék reagálni, hogy én ezt
a megközelítést eddig még csak Karácsony Mihálytól hallottam, hogy a
kurátoroknak  nem kötetlen  mandátumuk  volna,  a  média  törvényb l  a�
médiatörvényb l ez utóbbi vezethet  le, hanem mindig a mögöttes küld� � �
szervezettel kellene bármilyen kérdésben egyeztetnünk, és akár erkölcsi
kérdésben, ezt meg elképzelhetetlennek tartom. Én a közösségeknél nem
is  tudom  értelmezni,  hogy  hogyan  lehet  erkölcsiségr l  beszélni,  bár�
vannak  ilyen  markánsak,  tényleg,  egy  ilyen  egyháznak  lehet
véleményünk,  de egyébként hát ez már majdnem a kollektív  b nösség�
vagy b ntelenség megközelítése, tehát én ezt egyszer en nem is tudom� �
értelmezni. Azt viszont, én hadd � engedtessék meg nekem, hogy a saját
egyéni  döntésemnél  figyelembe  vehessem azt,  egy  érdekl désre  adott�
választ, én nem mondtam elitél  véleményt a jelölt úrral kapcsolatban,�
hanem  csak  kérdéseket  tettem  föl,  illetve  azt  mondtam,  hogy  a
megsértette az adott média, az adott, illetve a sajtótermék a hitéletbeli
érzékenységét bizonyos lakossági köröknek. Err l sem mondtam viszont a�
személyre  nézve  elitél  véleményt,  kérdeztem,  és  a  még a  Marosi  úr�
hozzászólásával kapcsolatban még csak azt szeretném fölvetni, hogy én
kiosztottam egy papírt, azért, és abban a reményben, hogy a pályázó úr,
jelölt úr erre reagálhasson, és reagáljon. Én nem azt állítottam, hogy ezt
feltétlenül   írta  volna.  Én  azt  mondtam,  hogy  az   szerkeszt ségi,� � �
szakmai önéletrajzából is láthatóan abban az id szakban keletkeztek ezek�
a  termékek,  és  kiadványok,  és  versecskék  és  egyebek,  amikor   ott�
szerkeszt ként  és  rovatvezet ként  és  publicisztikai  rovatvezet ként� � �
dolgozott, és az  válaszadási lehet sége volt, hogy erre válaszoljon. Hogy� �
konkrétan nem válaszolt, az egy dolog, attól ez még nem lesz rágalmazás,
és egyébként állok elébe, hogy ha rágalmazásért  akár Marosi  úr, vagy
bárki  be  akar  perelni,  akkor  legfeljebb  tovább  kell  boncolgatni,  hogy
akkor most az adott id ben melyik napon, ki szerkesztett, és egyáltalán a�
szerkeszt ségnek  milyen  felel ssége  van,  én  ezzel  nem  akarok� �
foglalkozni, egy nagyon jó barátom hozta ezt  az anyagot tegnap azzal,
hogy talán egy ilyen  fontos kérdésnél ezzel kapcsolatos kérdés fölteend .�
És  bizonyára  lehet  ezt  tovább boncolgatni,  nem akarom én,  remélem,
hogy kapok választ,  hogyha nem kapok,  az is  egy döntést  alátámasztó
szempont. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Jó, egy mondatot kért Such György.

Such György: Csak egy fél mondat, mert tényleg igazán ez félrevisz. De
hogy � én csak egyetlen egy dolgot furcsállok, hogy én ebben a számban
kett  cikket írtam. Egyik sem szerepel  ebben az összeállításban. Pedig�
hátha valami a nézeteimet tükrözhette volna, az nem a mások által írt
cikk, hanem az én általam írt cikk. Köszönöm szépen.

Gellért Kis Gábor: Kérem szépen. Jó.  Mindenkinek a személyes ügye
ítéletet  alkotni  akár  err l,  akár  más  számról,  figyelembe  véve  az�
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id múlást  is,  mert  az  ilyenfajta  döntések  a  döntéshozóról  is  szólnak.�
Inkább, mint arról, akir l szól. Kati.�

Sz cs Katalin:�  Egy kérdést elfelejtettem, elnézést. Itt  szól,  leginkább,
mint tájékoztató, illetve információs médiumról volt az eddigiekben szó,
és tulajdonképpen a pályázat is els sorban érthet  módon erre helyezi a� �
súlyt.  Ugyanakkor  az  ugye  nyilvánvaló  a  pályázatban,  hogy  a  Bartók
Rádiót tekintené a m vészeti csatornának, a kérdésem tulajdonképpen az�
volna, hogy itt azért van a rádióban egy olyan m vészeti alkotó m hely,� �
mint például a dramaturgia. És hatalmas hagyománya volt a rádióban a
hangjátékoknak, és nagy hallgatói rétege. Az utóbbi években ez teljesen
elsorvadt, tehát gyakorlatilag alig készül ilyesmi, illetve ismétlésekb l áll�
a  dolog.  Én  azt  szeretném  kérdezni,  hogy  van-e  erre  nézvést  valami
elképzelése,  hogy  ez  az  alkotóm hely  hogyan  tudna  tovább  dolgozni,�
tudna-e  tovább dolgozni,  és  a  másik  tulajdonképpen ezzel  függ  össze,
hogy ez nem kérdés, hanem állítás, hogy én azt gondolom, hogy talán
nemcsak  a  fiatalokat  kéne  megpróbálni  a  rádióhoz  hódítani,  hanem
visszahódítani  például  az  id sebbeket  is.  Id södvén  nyilván  egyre� �
érzékenyebb vagyok arra, hogy miért csak a fiatalokat akarják megnyerni.
Tehát  azt  gondolom,  hogy  például  ez  a  terület  az,  ami  az  id sebb�
korosztály számára kedves volt, vagy fontos volt. Nota bene, az irodalmi
osztályon és a dramaturgián bekebelez dött a régi gyerekosztály, akik a�
gyerekek számára készítettek hangjátékot,  irodalmi összeállításokat,  és
így tovább. Tehát azt hiszem, hogy itt van egy olyan problémakör, amir l�
a pályázat nem nagyon szólt, de szeretném, ha egy picit mondana valamit
az elképzeléseir l.�

Such György: Én ezt nagyon fontosnak tartom, részben azért is, mert én
nagy  fogyasztója  voltam  is,  meg  részben  vagyok  is,  Mikrobin,  meg
ilyeneken n ttem fel, gyerekkoromba nem nagyon volt tévé, meg akkor�
még nem volt annyi m sor, rendszeresen hallgattam Pet fin, Kossuthon� �
irodalmi  játékokat,  dramatizált  el adásban,  és  ezt  egy  �  Tehát  ezt�
kulcsm fajnak tartom. Ennek nincs más terepe a magyar médiában, és�
hogy  összekapcsoljam  egy  másik  dologgal,  kortárs  irodalmi  m vek�
dramatizálását is fontosnak tartom. Mindenképpen. Tehát, hogy ezt � ez
megint,  tudja,  az  a  határterület,  amire  sok  kritikát  kaptam az  utóbbi
néhány órában, hogy miért nincs elég részletesen kifejtve. Nem tudom,
hogy erre  mennyi  pénz van,  nem tudom, hogy hány ember foglalkozik
vele, egy csomó dolgot nem tudok, de én ezt nagyon fontosnak tartom, és
nyilván lesz egy konfliktus a klasszikus zenerajongókkal is, mert k pedig�
minél  vájtfül bb  klasszikus  zenét  szeretnének,  ott  is  valamilyen�
kompromisszumra  kell  jutni,  részben  a  népszer bb  klasszikus  zene�
arányát illet en, a kortárs zene arányát illet en, illetve az egyéb irodalmi� �
m fajok arányát illet en, de ezt mindenképpen, ha tetszik, akkor nekem� �
szívügyem, hogy ilyen legyen. 

Gellért  Kis  Gábor: Miel tt  tovább  megyünk,  és  Szadai  Károly�
jelentkezett,  remélem,  hogy  be  tudjuk  fejezni.  Csak  Lásztity  Pérónak
mondom, ha  ez  jelent  egyáltalán  valamit,  err l  ugyan nem szólt  Such�
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György, de  maga is a származását illet en kisebbségi. Úgy hogy � Ha� �
ez a nevéb l nem tetszett volna ki. �

Lásztity Péró: Szabad identitás  megvallás,  és  amit   maga mond,  azt�
hiszem el. 

Gellért Kis Gábor: Jó, csak � de a környék, ahonnan  való, az rendes
szlovák vidék. Károly.

Szadai  Károly: Igen.  A  vita  lezárultával  én  lényegében  csak  egy
ügyrendi, vagy ügyrendi kérdést tennék fel. Vagy nem tudom� Tehát azt
gondolom, hogy elnök úr, amit a Szente Péter is mondott, meg többekkel
váltottam szót, talán érdemes volna véleményt kérni a civil kuratóriumtól,
elnök úrnak, hogy akkor most mi legyen. Akkor próbáljunk meg dönteni,
szavazzunk,  vagy  el bb  ebédeljünk,  vagy  hogyan legyen,  mert  � nem�
akarnám a szavazást az ebédeléssel szembe állítani semmiképp se, csak
� azért, mert szavazunk, attól még ebédelhetünk értelemszer en. ��

Gellért Kis Gábor: Jó. A javaslatom, az úgy szólt, természetesen, hogy
most  lezárulván  a  vitának  ez  a  szakasza,  elmenjünk-e  ebédelni.  Mert
föltételezem  �  Nem?  Én  akkor  azt  szívesen  megkérdezném  a
kuratóriumot. Ki az, aki ebédelni kívánna inkább? 

Böhm  Géza: Ha  szabad,  akkor  én  most  szintén  ügyrendi  javaslatot
tennék, én azt gondolom, hogy mivel a másik kuratóriumban részt vettem
elnökválasztáson, és a technikai lebonyolítást ismerem, én azt gondolom,
hogy  az  lenne  a  legcélszer bb  és  biztonságosabb,  hogy  ha  most�
megtörténne a szavazás, és az ebéd alatt a szavazatszámláló bizottság,
közjegyz , satöbbi, el tudná végezni a munkáját, az ebédid  egy részében,� �
ez egy id takarékos, és még egyszer mondom, hogy biztonságos lenne,�
mert  mindenki  megígéri,  hogy  visszajön  az  ebéd  után,  de  eléggé
el rehaladott az id , én úgy gondolom, hogy jó célt szolgálna, ha most,� �
amíg együtt vagyunk, a szavazás procedúráját lebonyolítanánk. 

Gellért  Kis  Gábor: Igen ez  ésszer nek hangzik,  csak  jelzem,  hogy  a�
vitának van egy olyan szakasza, ami már nem a jelölt jelenlétében zajlik,
viszont a kuratórium maga között próbál valamire jutni. Tehát a szavazás
csak  eztán  következnék  be.  Azért  bátorkodtam  javasolni,  hogy  akkor
esetleg mégis más megoldás. � Parancsolj, Makó János.

Makó János: Én is  azt  szeretném, ha el ször ebédelnénk,  nem azért,�
mert  nagyon éhes vagyok,  hanem azért,  mert  ugye lassan öt  órája itt
vagyunk, és azért fáradékony az ember gondolkodása, és hogyha mi még
el tte szeretnénk vitatkozni, akkor ha az elnyúlik, szóval úgy érzem, hogy�
az nagyon korlátok közé szorítaná a vitát, és ezért én az elnök úrnak az
eredeti  javaslatát  támogatom,  hogy  menjünk  ebédelni,  és  hát  jöjjünk
vissza. Hát azért jöttünk ide, hogy válasszunk. És nem azért, hogy három
órakor hazamenjünk. � 
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Gellért  Kis  Gábor: magam  is  arra  gondoltam,  hogy  nem  túl  s r n� �
választunk elnököt, és hogyha egy nap erre rámegy, akkor az kinek-kinek
belefér. Csak szeretném tudni, hogy van-e olyan kurátor társunk, aki ebéd
után nem tud visszajönni, mert ugye határozatképesség, az elég fontos.
Ha nincs ilyen, akkor most felfüggesztem a kuratórium ülését, bocsánat,
igen, miel tt még befejezem a mondatot, ��

Novák Gergely: Csak meg akartam kérdezni a jelölt úrtól, hogy esetleg
egy összefoglaló �

Gellért Kis Gábor: Lesz rá lehet ség, akkor, majd a végén. Ebéd után.�
Tehát most háromnegyed három, átmegyünk az étterembe, legkés bb egy�
óra múlva folytatjuk, de lehet, hogy 50 percbe beleférünk. 

Ebédszünet

Gellért Kis Gábor: Tisztelt kuratórium. Remélem, mindenki elütötte az
éhségét,  azt  nem  mondtam,  hogy  gasztronómiai  élvezetekben  volt
részünk, de legalább csillapítottuk az éhségünket, jó volt az ebéd � Jó,
rendben  van  Örülök  neki.  Folytatjuk  az  ülésünket,  megszámolnám
magunkat,  határozatképesek  vagyunk,  és  annak  megfelel en,  ahogy  a�
szünet  el tt  mondtam,  most  a  zárszóra  megadom a  lehet séget  Such� �
Györgynek. Akár összefoglalandó, akár ars poétikát el vezetend  � tegye� �
meg az észrevételeit. 

Such György: Mindenek  el tt  köszönöm a  kérdéseket,  a  tudományos�
módszertanban van egy olyan módszer, vagy van egy olyan megközelítés,
sajnos megint angolul ismert inkább, ez a � error, tehát, hogy az ember
állandóan próbálkozik, hogy ha hibát vét, akkor újra próbálkozik, tehát,
hogy alapvet en azt látom, hogy a kérdések túlnyomó többsége jogos volt,�
jó szándékú volt, és olyan kérdésekre vagy olyan területekre vonatkozott,
amelyeknél nekem sem árt, hogyha újra és újra rákényszerülök arra, hogy
átgondoljam  a  válaszaimat,  átgondoljam  a  terveimet,  átgondoljam  az
elképzeléseimet,  és  ez  a  meghallgatás  b séges  terepet  nyújtott  erre.�
Sajnos nem vagyok olyan jó szónok, mint Martin Luther King, aki a híres
beszédét, az egyik leghíresebb beszédét arra a sémára építette föl, hogy
van  egy  álmom,  de  hogy  alapvet en  zárszóképpen  azt  szeretném�
mondani, hogy nekem is van egy álmom a közszolgálati Magyar Rádióról,
és  ez az az  álom, ami  miatt  tavaly már egyszer próbálkoztam, és  úgy
gondoltam,  hogy  ez  az  álom  megér  annyit,  hogy  még  egyszer
próbálkozzam,  meg  tudjam  valósítani,  ez  az  álom  arról  szól,  hogy  a
közszolgálati  rádió  kiemelkedik  a  jelenlegi  pártpolitikai  koordináta
rendszerb l,  kiemelkedik  a  magyar  újságíró  társadalom  és  értelmiség�
megosztottságaiból, és egy viszonyítási pont tud lenni, egy új fejezetet tud
nyitni, részben a magyar közbeszédet illet en, illetve a magyar újságírás�
egész  szemléletét  illet en,  és  mindamellett  egy  hatékony  gazdasági�
m ködés mentén elégedett és versenyképes fizetéssel rendelkez  alkotó� �

62



gárdája egy olyan szellemi légkör megteremtésén munkálkodhat, amely
mintaadó lehet a teljes magyar médiapiac számára, és igazodási pont is,
és  én  ezért  szeretnék  tevékenykedni  megválasztásom  esetén  az
elkövetkezend  négy  évben.  És  azt  kell,  hogy  mondjam,  garanciát  is�
tudok vállalni arra, hogy ez így fog történni. Kezdetben sokan érezhetik
úgy,  bármelyik  politikai  oldalról  is,  hogy  konkrét  intézkedések  adott
esetben  az   oldaluk  pillanatnyi  érdekeit  sértik,  de  hosszútávon  úgy�
gondolom, hogy mindenki jól fog járni, és büszkén vállalhatja most azt a
döntését, hogy rám szavaz. Köszönöm szépen. 

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm  szépen.  Tisztelt  kuratórium.
Valamennyiünk  nevében  megköszönöm,  hogy  eljött,  válaszolt  a
kérdéseinkre, a kitartását, állóképességét, erre egyébként is mindig nagy
szükség van. Úgy hogy, köszönjük szépen. � Jó, akkor tájékoztatásul a
Népszabadság, a Magyar Hírlap és a Nemzeti Sport, ez a három lap volt
az  ajánlatban.  �  Nos.  Kedves  kurátortársak.  A  további  vita  elé
engedjenek meg néhány mondatot.  S r  hetek vannak mögöttünk,  sok� �
tekintetben,  amíg eljutottunk idáig.  Én a vita  elején szándékosan nem
említettem,  noha  mások  bele-bele  sz tték  a  szövegükbe,  hogy  itt  az�
elmúlt napok, egy-két hét során mindenki igen nagy forgalmat bonyolított
le,  zömmel  mobil  telefonján,  többnyire,  máskor  meg  vonalason  is.  És
különféle helyekr l kaptak, kaptunk lobbizó telefonokat. Nyugodtan lehet�
ezt így  nevezni.  Mert  ez  a  tevékenység  önmagában sem törvénysért ,�
még erkölcsileg sem kifogásolható. Amir l viszont beszélnem kell itt és�
most, az egy olyan vonatkozása ennek a történetnek, amely nyilvánvalóan
sokkal  nagyobb  súllyal  esett  a  latba  a  többinél.  És  ez  a  rádiósok
szereplése. Tudvalév , aki elolvasta figyelmesen a pályázatokat, a legjobb�
min ség  pályázatok  mindegyike  olyan  strukturális,  gazdasági� �
változásokat ígér, igényel, amelyek egy más pályára állítják a közrádiót.
Hogy  megállja  azt  a  versenyt,  ami  a  médiapiacon,  sz kebben  véve  a�
rádiós piacon rá vár. Függetlenül egyébként a mi döntésünkt l. Ebben a�
versenyben el lehet vérezni, fenn lehet maradni, és nyerni is lehet. Tehát
a pályázatok mindegyike radikális változásokat ígér.  A rádiósok jók,  és
átlagosok,  gyengébbek,  tehetségesek  és  kevésbé  tehetségesek.
Természetesen egzisztenciálisan vannak érintve. Érthet , hogy ha minden�
változás,  pláne  olyan  változás  el tt,  amelynek  a  tartalmáról  közelebbi�
ismereteik nincsenek, csak felületes ismereteik vannak, hát félnek. Ez az
egzisztenciák  is  motiváció,  állásféltést l  kezdve  pozícióféltésen  át  sok�
minden  lehet.  Nos,  ez  a  félelem  sok  minden  megnyilvánulást
megmagyaráz,  azokat  a  hangsúlyokat  is,  amelyek  a  tárgyi  valóságtól,
adott  esetben  a  pályázatokban  foglalt  szándékolt  változtatásoktól
mer ben  eltér en  értelmezik  a  leírtakat.  Ezt  azért  tartom  fontosnak� �
elmondani, hogy tudják, én mindenkivel, aki felhívott, 40 perct l 5 percen�
keresztül  id korlátok  nélkül  szinte,  beszéltem,  meghallgattam,  és  nem�
reagáltam,  mert  természetesnek  tartom.  Ez  a  normális.   A  rádiósok
részér l.  De  egy  percig  nem  lehet,  legalább  is  az  én  helyzetemben�
bizonyosan nem lehet eltekinteni attól, hogy mi is a cél. Ezt a rádiót a
XXI.  század  elejének  irtózatos  éteri  versenyében  fenntartani,  ez  a  mi
felel sségünk.  És  azt  szeretném,  hogy  ha  a  további  vitában  ennek  a�
felel sségnek a tudatában mérné meg ki-ki a mondandóját, és végül is a�
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szavazatát.  És  ennek  el re  bocsátásával  szeretném  folytatni  a  vitát.�
Hozzászólások. Makó János f orvos úr. �

Makó  János: Elméleti  kérdéshez  szeretnék  hozzászólni.  Ugye  Szadai
alelnök úr mondta, hogy erkölcsileg egyedül a Katolikus Püspöki Karnak a
küldötte  nyilváníthat  véleményt.  Engem  a  Keresztény  Orvosok
Magyarországi Társasága küldött ide, nem katolikus, hanem a történelmi
egyházak,  a  baptisták,  adventisták,  sok  mindenki  tartozik  ebben  a
társaságba.  Engem  azért  küldtek  ide,  hogy  a  keresztény  erkölcsöt
képviseljem itt,  nem az orvosi  részt,  mert  az orvosi  rész,  az az orvosi
kamarára vonatkozik, ami köztestület. Tehát én úgy gondolom, hogy én
akkor  felelek  meg az  elvárásoknak,  a  táraság  részér l,  ha  én erkölcsi�
kérdéseket vetek fel, és eddig is ezekr l beszéltem els sorban, és azért is,� �
mert  ez  az  én  területem,  egyetemen  orvos-etikát  oktatok
negyedéveseknek,  és  évek óta ezen a területen dolgozom. Tehát azért
gondolom,  hogy  kompetenciám  van  erkölcsi  kérdésekben,  hiszen,
mondjuk ezért küldtek. Ennek el re bocsátásával néhány dolgot szeretnék�
mondani.  Ugye  az  elején  azt  kérdeztem  a  jelöltt l,  hogy  az  etikai�
nevelésbe  mit  tart  fontosnak,  konkrétan.  És  én  erre  a  kérdésre
egyáltalában nem kaptam konkrét választ. Nem kaptam arra választ, hogy
a rádió hogyan akar a társadalomnak ebb l az erkölcsi válságából kiutat�
keresni, vagy hogyan segítené a társadalmat abban, hogy erkölcsi, most
nem csupán szexuális erkölcsr l beszélek, nem els sorban arról, hanem� �
arról  az  értékrendr l,  amit  �  hogy  nem  a  pénz  az  els ,  hanem  az� �
emberek, a munka, és � tehát most nem akarom, mert ez nem annak a
területe.  És ennek jegyében,  tehát  én � hiányérzetem van,  mert  nem
kaptam választ.  Azonkívül.  Itt  elhangzott  az,  hogy  a  fiataloknak  szóló
m sort a fiatalok szerkesszék. Ezzel nagyrészt egyetértek. De azt, hogy�
csak,  azt  nem.  Mert  a  fiataloknak szükség  van valami  útmutatásra  is.
Tapasztalatra, az id sebbek tapasztalatára. Tehát ebbe a rádió m sorba,� �
amit a fiatalok szerkesztenek, igenis az lenne jó, ha id sebb emberek is�
empátiával rendelkeznek, mert a többségnek gyereke van, unokája van,
és azoknak a gondolkodását is ismeri, tehát nem azt jelenti, hogy egy 70
éves ember csak olyan dolgokat tud mondani,  ami egyik fülükön be,  a
másikon  ki.  Lehet,  hogy  ilyen  is  van.  Tehát  a  feladata,  úgy  érzem,  a
Magyar Rádiónak az egyik feladata az erkölcsi nevelés. És ennek, ezek
kapcsán én  mégis  egy  aggályom van a jelölt  úrral  kapcsolatban,  nem
tudom szó  szerint  idézni,  hogy  nem azonos az  kedvence,  mármint a�
m sora, az  közszolgálatiságról alkotott véleménye. Tehát  benne, saját� � �
szavaival,  bizonyos  ellentét  van,  így  mondta,  kedvencem,  jó  lenne
visszahallgatni, � tehát � ezt mondta, amikor a Szerdahelyi Csongornak
a véleménye, vagy kérdezte, tehát  benne, ha én rosszul értettem, akkor�
örülök  neki.  Nem  tudom,  hogy  hogyan  lehetne  visszahallgatni,  tehát
benne  nem  azonos  az  az  elképzelés,  ami  az   erkölcsi,  vagy� �

világszemléleti vagy irodalmi, vagy nem tudom, ami neki kedvenc, és a
kedvenc  szót,  ezt  szó  szerint  használta,  biztos,  igen  és  az,  ami  a
közszolgálatiságról vall. Nyilvánvaló, hogy aki ilyen pozíciót vállal, akkor
neki alkalmazkodni kell ahhoz, amit a közszolgálatiság megkíván. Igen,�

igen, de énbennem egy aggály van, hogy  alkalmazkodik, de benne, belül�
más  van.  Tehát  egy  ellentét  van,  és  ez  az  ellentét,  ez  az  id k  során�
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konfliktusokat  okozhat,  és  biztos  okoz,  mert  énnekem,  ha  mást  kell
hivatalból  csinálnom,  mint  ami  bennem  van,  az  el bb-utóbb�
konfliktusokat fog el idézni, és hogy a konfliktusok milyen megoldáshoz�
vezetnek azt én nem tudom. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy ez a kétség
viszonylag gyorsan eloszlatható, a helyzet röviden annyi, hogy a jelölt azt
a  saját  ízlésvilágát,  amelyet  a  kedvenc  jelz vel  írt  le,  nem  óhajtja�
ráer ltetni a köznek szóló m sorra. És az helytelen is volna. Voltaképpen� �
erre  �  Itt  nincs  konfliktus,  mindannyiunknak  vannak  különböz�
m fajokban  kedvencei,  nem lehet  azt  reggelt l  estig  rádióban  leadni,� �
nincs itt igazán bels  konfliktus, a megjegyzés err l szólt, nem többr l,� � �
nem kevesebbr l. Sütöri László. Aztán Szadai Károly. �

Sütöri László: Igazából kérdésem lenne az elnök úrhoz, hogy most mi
lesz  a  célja  a  mostani  vitánknak,  mert  igazából  én  azt  látom,  hogy
mindegyikünkben  kialakult  nyilván  egy  elképzelés,  hogy  hogyan  fog
szavazni. Na most az a kérdés, hogy még tudjuk-e még egymás döntését
befolyásolni,  mert  csak  akkor van értelme ennek,  mert itt  még órákat
beszélgethetünk most majd arról, hogy mi hogyan hangzott el, mert én,
megmondom szintén, tudom, hogy hogyan fogok szavazni,  tehát ha ��
nem hiszem, hogy komoly érvek el fognak hangzani, az ellen, hogy most
megváltoztassam a szavazatomat, akkor viszont nincs értelme hosszasan
beszélni.  Tehát  igazából  vagy  gyorsan  fussunk  körbe,  és   mindenki
mondja  el  nagyon  tömören  a  véleményét,  ha  akarja,  mert  igazából
másnak nem nagyon látom az értelmét. Hogy gy zködjük most egymást�
valamir l. �

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm  szépen.  Megmagyarázom.  Én  arra
gondoltam, hogy ilyen, és ehhez hasonló kérdések azért megmaradhattak
kurátortársaimban.  És  ha  ezt  magunk  között  tudjuk  tisztázni,  és  ez
hozzájárul  a  tisztánlátáshoz,  akkor  érdemes  erre  egy  kis  id t  áldozni.�
Ennyi volt a cél, nem kell ezt túlbecsülni. Még egy gondolat, bocsánat,
hogy most itt egy kicsit magamhoz ragadtam a szót. Szóval, az etikához,
f orvos  úr.  Azért  érdekes  ez  a  dolog,  mert  2400  évvel  ezel tt  már� �
Szókratész  súlyosan  panaszkodott  az  erkölcsök  romlására,  a  fiatalabb
generációk  hajlíthatatlanságára,  nagykép ségére,  miegyéb,  és  ez  a  �O�
tempora, o mores� ez a latin mondás is pont err l szól, tehát itt igazán�
újdonság nincsen, mi, feln tt korban szembesülünk valamivel, amivel már�
ezel tt néhány ezer évvel ezel tt szembesültek, Egyébiránt pedig, és ez� �
viszont  már  a  mostani  döntésünkhöz  fontos.  Tudnunk  kell,  hogy  mire
alkalmas,  és  mire  nem alkalmas  a  média,  ezen  belül  a  rádió.  Persze
nagyon fontos,  hogy  erkölcsileg  mit  nyújt.  De  a  direkt  erkölcsi,  etikai
nevelésben  a  médiának  nincs  szerepe,  csak  közvetett  módon  van,  ott
azonban súlyos szerepe van. Err l meg ��

(Vége a hatodik résznek)
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Gellért Kis Gábor: � egy jelölt, de egy aktív elnök se mondjon, ha lehet,
szerintem ez a m sorkészít k és a szerkeszt k feladata. Nem az elnöké.� � �
Az elnöké azért, hogy azért felel sséget vállaljon. Bocsánat. Károly.�

Szadai Károly: Alapvet en és els sorban is elnézést kérek mindazoktól,� �
akik  � f orvos  úr  nem tartozik  ezek  közé,  akik  úgy  élték  meg az  én�
hozzászólásomat,  mint valamiféle � hát kioktatást,  vagy egy kioktatási
kísérletet arra vonatkozóan, hogy kinek van joga a morális kérdésekben
hozzászólni,  vagy  nem.  Alapvet en  az  én  hozzáállásom  inkább  arra�
vonatkozott,  hogy  ebben  a  vonatkozásban  sokkal  inkább  el ször  az�
önvizsgálatot  és  az  alázatos  megközelítést  tartom  célravezet nek.�
Másfel l fontosnak tartottam elmondani azt, hogy nyilvánvalóan a média�
törvény úgy rakta össze a konstrukciót, hogy vannak a körünkben az igen
tisztelt  Metodista  Egyház  képvisel je,  és  a  Magyar  Katolikus  Püspöki�
Konferencia  képvisel je,  akik  hivatalból  ilyen  típusú megközelítéssel  is�
kell,  hogy  a jelölt  felé  közelítsenek,  nem mondtam,  de  értelemszer en�
mindazon  szervezetekre,  illetve  személyekre  vonatkozik  ez,  akik  ezt
egyébként  maguk,  a  csoport  szervez  elvet  fontosnak tartják  a maguk�
számára. Én magam nem tartozom egy ilyen szervezethez, hát legalább is
nem abban a min ségemben ülök itt,  maradjunk ennyiben, ezért aztán,�
mondom  még  egyszer,  nem  merném  a  bátorságot  venni,  hogy  bárkit
kioktassak.  Ugyanakkor  azt  fontosnak tartottam elmondani,  hogy  fejre
állítva  sem m ködik  a  dolog,  csak  pusztán  azért,  mert  valakit  a  sors�
szeszélye,  vagy  pedig  a  történelmi  véletlen  egy  más  típusú  szervezet
jelöltsége,  jelölése,  vagy  delegálása alapján ide  ültetett,  nem kerülünk
abba  a helyzetbe,  hogy  morális  ítéletet  mondhassunk,  vagy  akár  csak
kérd re is  vonhassunk másokat.  Mert ez els sorban személyes kérdés,� �
másodsorban  � nem akarnék  itt  különbséget  tenni,  de  egy  közösségi
probléma, mondom még egyszer, meg kell hagynunk mindenkinek azt a
jogot,  hogy  ezt  magában  eldöntse,  és  utána  tegyen  föl,  akár
megleckéztet leg,  akár  felel sségre  vonólag  kérdéseket.  Nem  is  �� �
félreértés ne legyen, egyáltalán nem is szeretnék se pro, se kontra a jelölt
mellett, vagy ellene a jelölt mellett nyilatkozni, vagy támogatólag ebben a
szegmensében  a  beszélgetésnek,  mert  ezt  mindenki  el  tudja  maga
dönteni.  Én,  ha  megengedik,  egy  más  aspektusból  közelítem meg,  és
közelítettem meg korábban is  ezt a kérdést, abból az aspektusból, hogy
hogyan  tudunk  �  valahogy  elkerülhetetlen,  hogy  ilyen  szavakat
használjak,  hogy  hogyan  tudunk  segíteni  ennek  az  intézménynek,  a
rádiónak. Úgy értem. És a magam feladatát igyekszem így megközelíteni,
és  így  elvégezni.  Az  én törekvésem arra irányult,  hogy mindannyiszor,
ahányszor erre  lehet ségem volt,  vagy elnökválasztásban vegyek részt,�
tev legesen, vagy a jelölésben, akkor is, ha azt a kuratórium elutasította,�
igyekeztem ilyen módon megközelíteni. Én ebben a pillanatban azt kell,
hogy mondjam önöknek, az egy év tanulságai alapján, az elmúlt egy év
tanulságai alapján, hogy lefelé megy a rádió, és csak azért akadok meg
egy pillanatra,  mert nem vagyok benne biztos,  hogy itt  nem megint a
morális  kérdések területére  evickélünk-e  vissza,  de mindenképpen úgy
érzem,  hogy  lefelé  megy a  rádió.  Már pedig,  ha  így van,  akkor  azt  a
felel sséget  kell  nekem  magamra  vállalni,  hogy  ezt  megpróbáljam�
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megállítani. És ennek a lehet sége most a számomra adott, azzal,  hogy�
van egy elnök jelölt, akire én a szavazatomat tudom adni. És erre kérek
egyébként  mindenkit,  hogy  ebben  legyen  a  segítségemre.  Vagy  a
segítségünkre, vagy hát a rádió segítségére. A � ilyen hosszas bevezet�
után  csak  azt  akarnám  mondani,  hogy  bár  lehet,  hogy  ennek  a
beszélgetésnek abból a szempontból nincs sok értelme, hogy tényleg nem
tudjuk egymást meggy zni, nem tudom, hogy így van-e, hogy meg tudjuk-�
e egymást gy zni, talán tudunk érveket fölsorakoztatni az elnökválasztás�
mellett, én szívesen meghallgatom azokat is, akik azt mondják, hogy ne
válasszunk elnököt, semmilyen körülmények között, és próbáljunk meg új
pályázatot kiírni, hátha akkor harmincan jelentkeznek, és akkor majd jobb
lesz,  Csilla.  Hát én ebben nem hiszek,  Szívesen hallgatom a mind  két
típusú  érveket,  valahogyan  azt,  azt  viszont  szintén  gondolom,  hogy
érdemes  volna  talán  véleményt  nyilvánítanunk  ebben  a  kérdésben.
Próbáljuk  meg akkor  azt  eldönteni  el ször,  hogy  akarunk-e  egyáltalán,�
képesek  vagyunk-e,  akarunk-e  elnököt  választani,  vagyunk-e  abban  a
helyzetben,  hogy  elnököt  válasszunk,  és  ha  igen,  akkor  viszont
szavazzunk róla. Azt javaslom, hogy efelé menjünk. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Sz cs Kati.�

Sz cs Katalin:�  Egy rövidet szeretnék csak. Szeretnék emlékeztetni ezzel
a dologgal kapcsolatban mindenkit, ha már itt  az erkölcsi  kérdés ilyen
fontos szerepet játszik. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az
els  ciklusban volt a parlamentben egy fiatalember, aki csuhásozott. Úgy�
hívták,  hogy  Orbán Viktor.  És aztán  megválasztották  néhány év múlva
miniszterelnöknek. Tehát valahogy kezeljük ezt a dolgot is. 

Gellért Kis Gábor: Köszönjük szépen. Csongor.

Szerdahelyi  Csongor: Én  nagyon  örültem  az  elnökjelölt  mostani
válaszának,  sokkal  átgondoltabb,  valószín leg  a  múlt  évben váratlanul�
érte  ez  a  felvetésünk,  úgy  érzem,  hogy  egy  átszenvedett,  kiérlelt
gondolatsor  végén  mondta  ki  azt,  hogy  bizony,  egy  igen  intoleráns
médium  volt  az  az  akkori,  amibe  dolgozott,  tehát  számomra,  én  jó
érzéssel  nyugtáztam ezt.  Még  azt  szeretném hozzátenni,  hogy  nem  a
Katolikus Egyház, hanem a Történelmi Egyházak képviseletében vagyok
kurátor. 

Gellért Kis Gábor: Hankiss Ági.

Hankiss  Ágnes: Szóval  én  csak  egyetlen  szempontot  szeretnék
mindenkinek és minden oldalon a figyelmébe ajánlani,  és egyben ezzel
alátámasztani,  hogy  én  miért  változtattam meg a véleményemet,  mert
nem  titok,  hogy  a  múltkor  az  elnökségen  belül  én  voltam,  aki
tartózkodtam.  Legalább  három oka  volt,  amiért  én  most  úgy  éreztem,
hogy jó lelkiismerettel meg tudom szavazni Such Györgyöt, nem akarok �
Bárkinek szívesen elmondom, tehát nem titok, csak nem akarok untatni
senkit,  meg  az  id t  húzni,  mindegyik  fölsorolásával,  ha  igény  van  rá,�
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akkor  szívesen  elmondom  természetesen.  De  egy  dolgot,  és  itt  a
szünetben, meg az ebédid ben ugye az ember beszélgetett, és úgy látom,�
hogy van egy  dolog,  van  egy  dolog,  ami  egyfel l  abszolút  közhely,  de�
valahogy mégis mintha sokan ezt nem realizálnák. Nevezetesen azt, hogy
a  médiatörvény, amit természetesen lehet kritizálni, csak most ebben a
körben semmi értelme, mert nem tudjuk megváltoztatni, de ugye amikor
a  médiatörvény  két  dolgot  egyértelm en  kimond,  az  egyik,  hogy  az�
elnökség  kétharmadának a javaslata kell,  ez  az  egyik,  amit  kimond,  a
másik pedig, hogy az elnökségnek egy jelöltet kell a nagykuratórium elé
terjeszteni, ez két kritikus pont. Ugye nagyon sokan érzik joggal, tehát én
azokat a társaimnak a rossz érzését abszolút emberileg, vagy érzelmileg
osztani tudom, akik úgy érzik, hogy hát nekik nincs megadva igazán a
választás  szabadsága,  mert  az  elnökség  által  ajánlott  jelöltre  lehet
bólintani  vagy  nem.  Most  azért  én  arra  kérném ket,  hogy  itt  � hát�
megint, a média örvény ilyen. Ezt mondja ki, ennek nyilván van egyfajta
logikája,  tehát  én  azt  hiszem,  hogy  amikor  egy  ember  egy  testületbe
belépett,  ez  rám,  magamra  is  és  mindannyiunkra  vonatkozik,  akkor
körülbelül  tudta,  hogy milyen szerepet  vállal.  Tudta egyébként a  saját
szerepének a határait, és ennek tudtában vállalta el a tagságot. Tehát azt
én nem érzem túlságosan igazságosnak, vagy jónak, hogy ha ezt mindig
konkrét  pályázatok  és  konkrét  személyeken akarjuk  leverni,  amibe  k�
ártatlanok, ami a médiatörvény és készít inek a hibája. Ez az egyik dolog.�
A másik  pedig,  és  ami  tán  a  legfontosabb,  hogy  amikor  kétharmados
többség  kell  az  elnökségben,  és  ezt  kellett  mindannyiunknak,  minden
politikai oldalon realizálni, akkor nincs arra lehet ség, amit itt most több�
kurátortársunk is fölvetett, hogy miért a legkisebb rosszat és miért nem a
legjobbat választjuk, erre nagyon egyszer  válasz van, mert soha a büdös�
életben,  egyik  oldal  sem  tudná  az  általa  a  legjobbnak  tartottat
megválasztani. És én nagyon szívesen mondok konkrét példát is azért,
mert itt sokkal, akikkel beszélgettem, fölmerült, hogy mondjuk inkább az
egyik politikai oldalon, az enyémen, sokan kérdezték, hogy hát miért? Ott
van a Balogh Gábor, milyen jó lenne. Én Balogh Gáborra mindig igennel
szavaztam. Az én maximális támogatásomat bírná, csak soha az életben
rádióelnök  nem  lenne.  Tudniillik,  aki  azért  egy  picit  végig  gondolja,
egyrészt  azt  a  formális  kitételt,  hogy  kétharmados  javaslat  kell  az
elnökségben, és azt, hogy a magyar politikai élet viszonyai milyenek, és
szerintem a következ  négy évben nem is fognak semmiképpen sem, vagy�
nincs semmilyen alap arra azt gondolni, hogy az oldalak közelednének,
vagy változnának, ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy a rádiónak
vagy  nem lesz  elnöke,  vagy  csak  olyan  elnöke  lehet,  akit  a  politikai
oldalak,  ha  egyébként  a  szakmai  kritériumnak  megfelel,  tehát  amit
mondok, az nem azt jelenti, hogy szakmailag meg  nem felel  ember, mert�
azokat  nyilván  els körben  kiejtettük,  de  a  szakmailag  megfelel k� �
halmazából, most bocsánat, hogy ezt a szót emberekre, tehát jelöltekre
használom, csak azok indulhatnak eséllyel az elnökségért, igen, sajnos ez
így  van,  akit  a  politikai  oldalak  a  legkisebb  rosszként  vagy  hogy  is
mondjam,  kisebb  jóként,  most  ez  már  ezen  nyilván  lehet  vitatkozni,
elfogadnak. Tehát a döntés, az nagyon egyszer . Lehet arról ábrándozni,�
hogy jó volna a legnagyobb jót választani, én nagyon tisztelem azt, aki
ebb l az idealista és morálisan vegytiszta álláspontból nem tud engedni,�
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csak  annak  nem  volt  helyes  elvállalni  a  civil  kurátorságot,  vagy  az
elnökségi tagságot, tudniillik, erre lehet ség nincs. Egyik politikai oldal�
sem fog soha megszavazni olyan embert, aki a másik oldal szemében a
legnagyobb jó. Hát miért hazudjunk itt egymásnak? Ez mindannyiunkra
igaz. Hát lehet az akármilyen jó jelölt szakmailag, ha az egy elkötelezett
baloldali, akkor a jobboldal nem fogja megszavazni, ha egy elkötelezett �
most egyszer sítek, szándékosan jobb oldali, akkor a baloldal nem fogja�
elfogadni, ergo, aki ehhez a tiszteletreméltó erkölcsi kívánalomhoz tartja
magát, az ezzel nézzen szembe, hogy ezzel azt mondja ki, hogy a Magyar
Rádiónak  soha  a  büdös  életben,  lehet,  hogy  húsz  év  múlva,  ezt  nem
tudom, belátható id n belül elnöke nem lesz. Tehát ezt azt hiszem, hogy�
nagyon fontos világossá tenni, mert amikor döntünk a szavazó fülkében,
akkor nem érdemes olyan dolgokban gondolkozni, ami irreális. Tehát ami
nagyon tiszteletre méltó, de akkor nem szabad ide ülni, akkor otthon kell
maradni,  és  akkor  az  ember  nem  kerül  olyan  helyzetbe,  hogy
kompromisszumot  kelljen  kötni.  Tehát  énnekem  ez  egy  olyan
önellentmondás, bármelyik oldalon bukkanjon föl, ami � hogy mondjam,
hát  �  és  ebb l  a  szempontból  hiába  volt  több  pályázó,  ezt  a  Karcsi�
nagyon jól mondja, volt olyan id , amikor harmincvalahány pályázó volt,�
abból  körülbelül  az egyharmada gyakorló elmebeteg,  tehát azt  hiszem,
hogy ez nem számszer , nem most, tehát az el z  menetekben, úgy hogy� � �
most  nem  személy  szerint  utaltam  bárkire  is,  tehát  önmagában  a
számszer ség semmire nem ad garanciát, egy strukturális dolog van itt,�
én szerintem ehhez mérje mindenki adott esetben Such Györgyöt is, vagy
bárki  mást,  a  strukturális  dolog  pedig  az,  hogy  mindig  csak
kompromisszumos  figurából  lehet  elnök,  mert  ilyen  a  struktúra  és  a
törvény. Na most hát ezen belül kell azt mérlegelni, hogy az ember Such
Györgyöt  elfogadja,  vagy  nem,  én  a  magam  részér l  az  elmondott�
szempontok  alapján,  plusz  ezt  kiegészítve  azzal,  hogy  az  egy  évihez,
korábbihoz képest a Magyar Rádió tényleg katasztrofális állapotban van,
ha most elnök nem lesz, akkor azt, hogy itt milyen garázdálkodás indul
be, és milyen olyan szétesési folyamatok, ami utána senkinek nem lesz jó,
és befejezésül ezt az egy mondatot engedjék, vagy engedjétek meg, hogy
én, amikor kétségkívül megváltoztattam ebben a véleményemet, akkor az
például  nagy  mértékben  szerepet  játszott,  ami  a  helyzet  változásából
fakad, nevezetesen, hogy felel sséggel az ember nemcsak azért tartozik,�
ha most valakit megszavaz, aki egyébként esetleg nem,  számára nem a
legnagyobb  jó,  hanem  a  legkisebb  rossz,  hanem  felel ssége  ahhoz  is�
f z dik,  hogy  ha  most  nem  lesz  elnök,  és  utána  a  Magyar  Rádióban� �
beindul  egy  rombolási,  szétesési  folyamat,  hát  azért  is  felel sséggel�
tartozik majd önmaga meg a nyilvánosság el tt is. Én azt hiszem, hogy ez�
van a két serpeny ben, bocsássák meg,  ha hosszabb voltam, csak már�
azért  is  el  kellett  ezt  mondanom,  miután én vagyok az egyetlen olyan
elnökségi tag, nem az egyetlen, mert ön is változtatott, de ellenkez leg,�
aki megváltoztatta. Körülbelül ezek az indokaim játszottak benne szerepet
Köszönöm szépen. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm. Böhm Géza, Agárdi Péter.
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Böhm  Géza: Köszönöm  a  szót.  Én  egy  más  aspektust  szeretnék
felvillantani, mint lehet séget a kurátortársaim, és a kuratórium egésze�
el tt.  Azt gondolom, hogy olyan kurátort valószín leg nem ismerhetek,� �
mivel hogy nincsen, aki ne azt a képet látná, hogy a Magyar Rádió leend�
elnöke  rendkívül  komoly  és  nehéz  feladatok  el tt  áll.  Egy  igen  nagy�
problémával  küzd  intézményt kell  nagyon jól  fazonírozni.  Én abszolút�
nagyra  becsülöm  és  értékelem,  a  tartalmát  megalapozottnak  tartom
annak,  amit  kompromisszumnak  nevezünk,  a  politikai  konszenzus
problematikáját  az  elnökség  tagja,  Hankiss  Ágnes,  most  rendkívül
plasztikusan, és nagyon meggy z en adta el .  Én azt  hiszem, hogy ha� � �
döntünk,  és  nem akarom megel legezni,  de pozitív döntés  születik,  én�
nagyon  rossznak  tartanám,  ha  ez  úgy  menne  ki,  és  úgy  kellene  az
intézmény elnökének kezdenie  a munkáját,  hogy  az lenne  a startköve,
hogy egyébként  a  legkisebb rossz,  meg csak  azért,  mert  nincs  más,�
szóval én ezt egy rendkívül rossz start helyzetnek nevezném, hiszen, ha
már  választottunk,  akkor  biztos,  hogy  minden  kurátor  a  rádió,  mint
közintézmény sikerét akarja. A sikerhez biztos nem járul hozzá, hogy ha
egy ilyen � hogy mondjam, interlanddal, hagy háttérrel , start helyzettel
indulna az elnök. Úgyhogy én abban reménykedem, hogy ha lesz döntés,
eredményhozó döntés, akkor lesz annyi emelkedettség a kuratóriumban,
egészében és minden tagjában, hogy ezt a döntést akkor elvállalja, emellé
kiáll, és egyéb, hogy mondjam, a döntés megszületésének körülményeit és
meggondolásait hát megtartja magának. Köszönöm szépen. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm. Agárdi Péter, aztán Gráf Csilla.

Agárdi  Péter: Tisztelt  kuratórium.  Egy  dologban  hadd  vitatkozzam
Sütöri Lacival, mert én nem érzem fölöslegesnek ezt, annyiból, hogy bár
bennem megvolt a döntés, de nagyon sokat adott a végs  szavazatomhoz�
az  itteni  vita.  Pro-kontra.  Nagyon  sok  érv,  ellenérv,  és  a  válaszok  is
nagyon  hasznosak  voltak.  Azt  kell  elmondjam,  hogy  egy  relatíve  új
szempontot  is  bedobjak.  Elnökünk  adott  tájékoztatást  az  elnökségi
ülésr l, én annyit hadd tegyek hozzá a magam véleményét illet en, hogy� �
az elnökség több fordulóban szavazott ma reggel. És volt egy olyan els�
forduló,  amikor túl  a  szimpátiaszavazáson,  amir l  elnökünk beszélt,  de�
amikor a két szóba került elnökjelöltre szavazott az elnökség nyolc tagja,
és ebben az els  fordulóban 4:4 volt a szavazás eredménye. Én az els� �
fordulóban  Szayly  Józsefre  szavaztam.  Azonban  valóban  meg  kell
állapodnunk.  És  ennyiben  vissza  tudom  igazolni  azon  elnökségi
tagtársaimnak  a  véleményét,  akik  a  megegyezési  kényszert,  és  nem a
legkisebb rossz, már-már cinikus érvét hangoztatták, meg kell tudnunk
egyezni, és a második fordulóban én is ezért szavaztam Such Györgyre,
tudva, hogy minden új elnökben van kockázati tényez . De minden elnök�
visszahívható. Nagyon nagy a felel ssége az elnökségnek is, és a teljes�
kuratóriumnak is,  hogy  ha választ  elnököt,  ellen rzi-e,  számonkéri-e  a�
pályázatot, az ígéreteket, és a többit. De le kell zárni, és ez az én végs�
érvem önmagam számára, mert nagyon sokat tépel dtem. Le kell zárni�
egy olyan id szakot,  amely � most lehet,  hogy meghökkentek néhány�
kollegát, és nem is értenek velem egyet, de nem érdemes történeti vitát
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folytatni, de szerintem 1998 óta törvénysért  helyzetben van a Magyar�
Rádió.  Különböz  okokból.  És a  pillanatnyi  helyzetben is  legitim elnök�
nélkül folyamatosan törvénysért  szituációk elé kerülünk,  amelyeket az�
elnökség, vagy a kuratórium igyekszik valahogy kezelni. Le kell zárni ezt
a periódust, és ennek a lezárásnak a lehet sége az, hogy törvényesen, egy�
nagyon alapos vita nyomán elnök mellett döntünk. Egyébként elolvasva
valamennyi  pályázatot,  azt  kell  mondjam,  természetesen   szövegezni
sokan  tudnak,  az  írástudás  és  a  vezet i  képesség  nem feltétlenül  jár�
együtt,  de  intellektuálisan  is  számomra  a  Such  pályázata  volt  a
legígéretesebb,  a  legvonzóbb,  miközben,  hallották  a  kérdéseimben,
nekem is van számos kételyem, számos tépel dni valóm, és hogy ha Such�
az ígéretét betartja, hogy nem tekinti szent szövegnek a pályázatot, és
képes  a  sz kebb,  vagy  tágabb  kollektíva  véleményét  megfontolva�
kialakítani a végs  szervezeti és egyéb elképzeléseit, akkor azt kell, hogy�
mondjam, tépel dve, se jó szívvel dönthet úgy a kuratórium, hogy legyen�
elnöke ma kora este a Magyar Rádiónak. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Gráf Csilla.

Gráf  Csilla: Köszönöm.  Hát  én  szeretnék  vitatkozni  néhány  olyan
dologgal,  ami  eddig  elhangzott,  illetve  ehhez  hozzáf zni  a  magam�
véleményemét.  Én  úgy  gondolom,  hogy  amit  az  Ági  mondott  a  civil
kurátorok lehet ségeire és felel sségére nézve, az igazából azt támasztja� �
alá, amit én az els  vagy a második felszólalásban ma mondtam, hogy�
valójában, azt hiszem, az els ben, hogy valójában ezek szerint számunkra�
nem adatik más lehet ség, eszerint a felel sség szerint, mint az, hogy ha� �
van egy megegyezés, azt jóváhagyjuk. Tehát teljességgel felesleges az a
törvényalkotói szándék, hogy kétharmados kuratóriumi döntéshez kötötte
az  elnök  megválasztásának  az  ügyét.  Mert  hogyha  ezt  mi  kiüresítjük
azáltal,  hogy elfogadjuk az az egyébként a gyakorlatban már majdnem
hogy  szükségszer nek  t n  megoldást,  illetve  ezt  a  szemléletet,  hogy� � �
nekünk  kutyakötelességünk,  s t,  már  majdnem  hogy  erkölcsi�
kötelességünk,  hogyha  egyszer  így  szól  a  törvény,  az  elnökség  által
kétharmadosan  végre  valahára  kompromisszumosan  jelölt  pályázót
megválasztani, mert  ha nem, akkor soha nem lesz,  vagy csak ugyanez
lesz,  vagy  összed l  a  rádió,  vagy  széthordják  a  rádiót,  akkor  tényleg�
semmi értelme ennek az egész mostani eljárásnak, semmi értelme annak
a törvényalkotói  szándéknak,  hogy kétharmados kuratóriumi döntéshez
kötötte az elnök megválasztását. Én azt gondolom, hogy ez tényleg nem
jó,  ez az eljárás,  amit  a törvény tartalmaz.  Ezt  a  gyakorlat  igazolja  és
bizonyítja. De a felel sségünk szerintem ebben a kérdésben nem az, hogy�
a  rossz  helyzetet  szentesítsük,  hanem  a  felel sségünk  az  az,  és  ez�
szerintem a tavalyi  évben is megmutatkozott, hogy ha már így van, és
nincs jó jelölt, és nem tudjuk elfogadni sem erkölcsileg, sem szakmailag
azt  a  jelöltet  akiben  valamilyen  legkisebb  rossz  alapján  sikerült  egy
politikai  kompromisszumot  hozni,  akkor  legalább  rávilágítsunk arra,  a
saját  intézményünket  nem  kiüresítve,  hogy  ez  számunkra,  vagy
számomra,  vagy  sokak  számára  nem megfelel ,  ez  a  rádiónak nem a�
felemelkedését,  a  rádiónak  a  rendbetételét  jelenti,  hanem  egy  rossz
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politikai  alku,  ami  ki  tudja,  hogy  hova fogja a  rádiót  vinni.  A  Magyar
Televíziónál  ez a  helyzet egyszer már  el fordult,  ezel tt  néhány évvel,� �
amikor hasonló módon egy elnök megválasztására sor került, és meg kell
nézni,  a  Magyar  Televízió  azóta  a  közszolgálatságát  tekintetében,  és
minden  egyéb  tényez ,  gazdálkodása  tekintetében,  pénzügyi  helyzete�
tekintetében,  hova  került.  Tehát  én  azt  mondom,  hogy  itt  ez  a
felel sségünk,  és  tudom,  hogy  borzasztó nehéz  belátni,  hogy  nem egy�
épít  jelleg ,  vagy  jelleggel  alkalmazható  felel sségünk  van,  de� � �
felel ségünk  az,  hogy  a  törvényalkotó  végre  valamilyen  formában�
rákényszerüljön arra, hogy akkor ezt az intézményt valamilyen formában
módosítsa, változtassa meg. Tegye lehet vé azt, hogy ha az elnökség nem�
tud  adott  id n  belül  jelölni  olyan  valakit,  akit  a  kuratórium�
kétharmadosan, jó szívvel meg tud választani, akkor el bb-utóbb szálljon�
át a jelölésnek, vagy � ez a jelölési el joga sz njön meg az elnökségnek.� �
És akkor nyíljon meg ez a lehet ség a teljes kuratórium számára. Vagy�
legyen  valamilyen  olyan  korlát,  ami  mondjuk  a  köztársasági  elnök
megválasztásánál van. Egyébként egy érdekes párhuzamot szeretnék erre
mondani, és ez egy nagyon rossz iránya szerintem a mai magyar politikai
élet, és általában, ugye ennek kihatása  van a társadalmi élet alakulására,
hogy itt a legf bb ügyész esete. Soha az életben nem lesz megválasztva a�
legf bb  ügyész,  ugye  politikai  kompromisszum  kell  hozzá,  nem  lesz�
megválasztva a legf bb ügyész abban az esetben, hogy ha a köztársasági�
elnök nem fog konzultálni a politikai pártokkal, és el bb-utóbb nem akar�
olyat jelölni, vagy nem fog olyat jelölni, aki mondjuk a politikai pártok
számára megfelel .  Hiába van a szakmai múlt mögötte, hiába jó jelölt,�
nem lesz bel le � Ez egy fordított helyzet, mint ami most van, de akkor�
is,  mutatja  annak  a  tarthatatlanságát,  amilyen  módon  ezek  a
demokratikus  intézmények  Magyarországon  felépültek,  vagy  ahogyan
m ködnek. Tehát itt én azt gondolom, hogy egyszer en nem lehet ezt a� �
kérdést tisztán csak egy ilyen kényszer alapján szemlélni, hogy mi most
itt vagyunk beszorítva egy sarokba, és nincs más megoldásunk, mert ez a
törvény,  jól,  rosszul,  rossz  szabályozást  tartalmazva  hogyan  szól.  Ha
egyszer  ez  a  lehet ség  számunkra  megadatik,  akkor  ennek,�
természetesen  egyébként  a  következményeit  is  mérlegelve,  de  ezt  a
lehet séget  akkor  is  ki  kell  használni,  vagy  pedig  senki  nem vonható�
felel sségre  azért,  mert  mondjuk  most  ennek  az  alkunak  ilyen�
értelemben, a jó lelkiismerete ellenére nem válik részesévé. Tehát én azt
gondlom,  hogy  igen,  végig  kell  gondolni  azt,  hogy  akkor  mi  a  másik
alternatíva.  Az,  hogy  marad  a  két  alelnök,  marad  a  rádiónak  az  a
struktúrája,  és  maradnak azok a problémák a rádióban,  amelyek most
fennállnak. Csak az a helyzet, hogy ez, ezel tt nekünk nem kell feltartott�
kezekkel állnunk, és azt gondolom, hogy az elnökségnek f ként ebben a�
helyzetben a felel ssége nagy, és azt gondolom, hogy az elmúlt fél évben�
kihasználatlan maradt.  Tehát  a  két  alelnök nem garázdálkodhat!  A két
alelnöknek a jogköre,  az nem terjed ki egy csomó olyan dologra,  amit
hallgatólagosan megtesznek.  És akkor  fölteend  a  kérdés,  hogy  akkor�
miért  teszik  azt  meg?  Az  elnökségnek  lehet sége  van  egy  csomó�
kérdésben, akár jogi útra terelni a dolgot, akár a cégbíróságon, ugye az
rt. esetében a cégbírósághoz kell fordulni, hogy ha az alelnökök túllépik a
jogköreiket,  elbocsátanak  úgy  embereket,  felvesznek  úgy  embereket,
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módosítják a struktúrát olyan irányba, ami mondjuk a széthordást okozza,
vagy  bármilyen olyan intézkedést  hoznak,  ami  a  rádió  vagyonának  az
elpazarolását,  és  az  elherdálását  jelenti,  lehet  büntet jogi  feljelentést�
tenni,  lehet  hanyag  kezelés,  h tlen  kezelés  miatt  az  alelnököket�
felel sségre  vonni,  de  feltenni  a  kezünket,  és  azt  mondani,  hogy  az�
alelnökök irányában nem lehet tenni lépéseket, ez nem igaz. Az alelnökök
korlátozott  jogkörrel m ködnek. A rádió abban a struktúrában,  amiben�
van egyébként, tudna m ködni. Tehát a m ködésképtelenség nem igaz,� �
hogy ilyen értelemben fenyeget nagy veszély.  A másik meg az,  hogy a
szerz déseknek a kérdése, ami ugye most lejár, az egy olyan fenyeget� �
veszély,  amelyet  már  egyszer  a  kuratórium közös  döntéssel  elhárított,
hiszen decemberben precedens volt arra, hogy akkor lejárt szerz désekre�
vonatkozóan hozott egy olyan döntést a kuratórium, amelyet semmi nem
zár ki,  hogy  most  júliusban újra  megismételjünk,  és  a  rádió  m ködik.�
Tehát  azért  meg  lehet  találni  azokat  a  formákat,  amelyekben  a  rádió
tovább  tud  m ködni.  Tehát  itt  nincs  ilyen  értelembe  vett  katasztrófa�
helyzet.  Viszont,  ha  egy  elnököt  rosszul  választunk meg,  azért  erre  is
mindig gondolni kell, hogy most a legjobb hiszem  módon tényleg bízunk�
abban,  hogy amiket az elnökjelölt ígért, azok megvalósulnak, és eleget
teszünk annak az elvárásnak, hogy ha végre született egy politikai alku,
hogy  mi  azt  szentesítsük,  de utána  rájövünk egy  három hónap múlva,
vagy egy fél  év múlva,  stratégiai  terv  beterjesztésekor,  vagy  bármikor
arra, hogy gyakorlatilag ez a program nem az a program, hát azért ezzel
már szembesültünk az elmúlt két hónapban, három hónapban, hogy azért
el fordulnak ilyen dolgok, hogy valamit ígérnek, és nem az következik be,�
mert  hogy  annál  nagyobb  a  probléma  a  rádióban.  Mert  hogy  most
hullottak  ki  a  csontvázak  a  szekrényb l,  és  millió  ilyen  érvet  majd�
hallhatunk a következ  hónapokban, és nem akarjuk azt a fajta  irányt,�
amit mondjuk, egy stratégiai terv számunkra kínál, vagy mondjuk azt az
irányt, amibe mondjuk az elnök úr majd vezetni kívánja a rádiót, akkor mi
a  helyzet?  Akkor  az  a  helyzet,  hogy  20  ember  kell  hozzá,  20,  20
kurátornak  kell,  tehát  a  teljes  kuratórium  kétharmadának,  nem  a
jelenlev k � úgy hogy a jelenlev k egyharmada képes arra, hogy ha azt� �
mondja, hogy ez neki nem felel meg, akkor adott esetben nem ez az elnök
vezeti a rádiót a jöv ben. De hogy ha megszavazzuk utána a kétharmada�
kell a teljes testületnek ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy na, ezt már így
nem tovább. Az azt jelenti, adott esetben, hogy ha azt mondjuk, hogy az
elnökségi tagok nem fogják revidiálni a nézeteiket, hiszen k jelölték, k� �
meggy z déssel és utána járva, és a dolgok mögé látva azt mondják, hogy� �
igen,  ez  így,  sajnos,  ez  az  egyetlen  kompromisszum  létezik.  k�
elképzelhet ,  hogy  nem  fogják,  s t,  valószín ,  hogy  nem  fogják� � �
megváltoztatni  a  véleményüket.  Viszont  a  civilek  húszan,  mind  az
összesen, egyöntet en kellünk ahhoz, huszonegyen vagyunk, de egy civil�
nem szokott részt venni, tehát húszan kellünk ahhoz, egyöntet en, hogy�
azt mondjuk,  hogy ezt  ne így tovább,  ne tovább. Tehát ez azért  óriási
felel sség,  hogyha  most  azt  mondjuk  valamennyien,  egyébként�
lelkiismeretünk, legjobb tudásunk és minden egyéb elképzelésünk szerint
nem jó,  hogy  mert  egy  ilyen  kompromisszum van,  hogy  ennek  akkor
alávetjük  magunkat.  Igen.  És  még  egy  dolgot  szeretnék  Ági  neked
mondani, hogy a múltkor, amikor a múltkori, az egy évvel ezel tti jelölés�
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volt, akkor ugye a te indoklásodban szerepelt az, hogy a kifogások között
alapvet en az  alkalmasság  azért  szerepelt,  és  te  mondtad  azt  hiszem,�
hogy  az  lenne  a  kívánatos,  és  jó  lenne,  és  arra  kéne  várnunk,  és
azirányban kéne dolgoznunk, hogy egy fajsúlyos személyiség, tehát egy
olyan � igen. Tehát jó, csak � tehát egy olyan személyiség legyen az, aki
adott  esetben  elképzelhet ,  hogy  pályázik  a  Magyar  Rádió  elnöki�
posztjára, aki ilyen értelemben nehezen tudja, tehát aki esetében nehezen
lehet elfogadni azt, hogy a politikai alku nem tud körülötte megszületni..
Hát ugye itt van egyébként a Horányinak az esete, csak pont ekkor jutott
eszembe ez a példa, és azt kell, hogy mondjam erre, hogy ha Such György
csak megközelítené ezt, akkor azt mondom, hogy igen, el kell gondolkodni
azon, hogy egyáltalán ebben az alkuban, mert ez egy alku most, amiben
nekünk is részt kell vennünk, részt akarunk-e venni, vagy nem. De a Such
György meg se közelíti. Nem hogy nem közelíti meg, hanem ténylegesen
az elmúlt egy évben nem egy, nem két, nem három olyan pályázat volt,
amely sokkal-sokkal  megalapozottabb volt,  és sokkal  jobb jöv t  ígért  a�
rádiónak,  mint  amilyen  a  Such  György  pályázatából,  vállalásaiból,
elképzeléseib l kiderül. És ez most is igaz. Köszönöm.�

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. �

Gráf  Csilla: Hogy  módosítani  kell  a  törvényt  � Ki  kell  kényszeríteni
valamit�

Gellért Kis Gábor: Tisztelt kuratórium. 1995 decemberében, amikor a
sokat szidott médiatörvény vitája volt, egy valaki állt föl a parlamentben,
és  azt  mondta,  hogy  ez  a  törvényjavaslat,  akkor  még  javaslat  volt,  a
kölcsönös politikai bizalmatlanság manifesztuma. Jog, gazdasági, szakmai
és politikai szempontból alkalmatlan azoknak a funkcióknak a betöltésére,
amelyekre megalkották. Az illet nek igaza lett,  akkor nem aratott nagy�
sikert ezzel a megállapítással. Ezt azért mondom, mert körülbelül annyi
az esély most megváltoztatni ezt a törvényt, mint akkor megakadályozni
az elfogadtatását. Jó, rendben van, azok számára, kik most néznek rá, én
voltam ez a valaki, aki az Országgy lésben ezt mondta. Tehát velem ��
nem  kellett  nagy  ész  hozzá,  csak  kérem  szépen.  Itt  ennek  a
kuratóriumnak  nem  feladata,  hogy  a  törvény  akármilyen  módon  �
javasolhatjuk,  hogy  változtassák  meg,  aztán  a  törvényalkotó  ezt  vagy
megteszi,  vagy nem, teljesen értelmetlen  azzal  foglalkozni,  hogy  mi  ki
tudjuk kényszeríteni a törvényalkotóból � Nem tudunk kikényszeríteni,
sem ezt, sem mást, ennél súlyosabb dolgokat sem. Tehát ez a nyom, azt
gondolom, hogy járhatatlan. A felel sségünk változatlanul megáll, egy év�
alatt mindenki, most akár az elmúlt két hónap alatt megtapasztalhatta,
mennyit  romlott egy év alatt  a  rádió helyzete, akár a  bels  gazdasági,�
pénzügyi  helyzetét  tekintjük,  akár  a  média  piacon  elfoglalt  helyét,  én
önmagában egyáltalán nem tartom elítélend nek azt, hogy itt egy alkuról�
van  szó.  Igen,  az  alku,  szebb  nevén  kompromisszum,  a  demokrácia
természetes  velejárója.  A  jogszabályok  általában,  a  normális,  a
demokratikus  viselkedési  formák  pedig  etikai  értelemben  el írják  a�
kompromisszum készséget. Aki erre nem hajlandó, aki úgy gondolja, hogy
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abszolút  kategóriákban  képes  meghatározni  a  létezést,  valószín leg  a�
demokrácia  természetével  nincsen  tisztában.  Igen,  kompromisszumot
találtunk,  megkötöttük  ezt  a  kompromisszumot,  és  én  ezt  a
kompromisszumot  önmagában is  értéknek tartom. Annak tekintem.  Ha
figyelembe  veszzük,  hogy  a  mai  közéletünk  ugyan  mennyi
kompromisszumot tud felmutatni? És milyen jelleg  kompromisszumok,�
ha egyáltalán létrejöttek ezek? Ehhez képest ez az egy éven keresztül
hordott,  kihurcolt,  megszenvedett  kompromisszum,  igenis  érték.  Ezt
kérem,  hogy ne felejtsék el.  Ez a kompromisszum,  még miel tt  valaki�
félremagyarázná,  nem arról  szól,  hogy  itt  a  politika  valamilyen  hátsó
irányítással  kier ltetett  egy  megegyezést.  Ha  úgy  tetszik,  ez  a�
kompromisszum a politika ellenére jött létre. De létrejött. Ez sem nem
tesz  hozzá,  sem nem vesz  el  az  értékéb l,  csak  jó,  hogy  ha  tudják  a�
jelenlev k.  Végezetül  pedig.  Ennek  a  testületnek  kötelezettsége,  és�
egyszersmind  joga  a  megválasztott  elnököt  bármir l  bármikor�
beszámoltatni.  Nem  igaz  az,  hogy  itt  bárki,  akit  itt  megválasztanak,
szabadon  garázdálkodhat  itt  négy  éven keresztül.  Nem.  Ez  a  testület
ezért felel s, és azért, hogy a részvénytársaság végre rákerüljön arra a�
pályára, ahonnan van felfelé, mert a maiban nincs ilyen, ez nem hordozza
ezt a lehet séget. Elnököt kell választani. Nem gondolnám összefoglalni a�
vitát, mindenki lesz rheti a maga számára a szükséges tanulságokat. Azt�
gondolom, hogy elérkeztünk egy olyan pontra, amikor már valóban sok
újat  nem tudunk egymásnak mondani,  ezért,  tisztelt  kuratórium,  most
figyelmet kérek, az elnökség nevében, immár hivatalosan javaslom, hogy
titkos  szavazással,  2006.  augusztus  elsejét l  2010.  július  31-ig  terjed� �
id szakra  a  testület  válassza  meg  Such  Györgyöt  a  Magyar  Rádió�
Zártkör  Részvénytársaság  elnökének.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  a�
szavazást megtartsuk, azt kérem, most kézfelemeléssel jelezze. 25 igen.
Tartózkodott?  2.  Nemmel  szavaz?  0.  Az  27  f�.  A  létszám
megállapítására azért volt szükség, mert ett l kezdve mindenkit kérek, ne�
hagyja el a termet, a szavazás ugyanis titkos, és csak az vehet részt a
szavazáson, aki mostantól itt van a teremben � (közbeszólások) � Egy
pillanat. Egy pillanat, még � Ja, hogy éppen kint voltál. Értem. Remélem,
hogy a kuratórium elfogadja Frisch  Oszkár jelenlétét.  Akkor  igen 28-n
vagyunk.  Ezek  szerint  � Igen.  Tisztelt  kuratórium.  A  szavazást  akkor
lehet  megtartani,  az  SZMSZ-ünk  szerint,  hogy  ha  az  Ellen rz� �
Testületnek  legalább  egy  tagja,  illet leg  a  közjegyz  jelen  van,  Reg s� � �
Sándor személyében az Ellen rz  Testület egyik tagja itt van, más sincs� �
itt  a  testület  részér l,  a  közjegyz  asszony  itt  van.  Javaslom  tisztelt� �
kuratórium,  hogy  a  szavazatszed  bizottságba  a  hivatal  munkatársait,�
Takács  Anna  hivatalvezet t,  Tömösvári  Andrásné  gazdasági  vezet t,� �
illetve Újfalvi Annamária jogtanácsost, aki pillanatokon belül megérkezik,
válasszák meg. Aki egyetért a javaslattal, az kérem, jelezze. Jó, köszönöm
szépen.  Volt-e  tartózkodás?  Ellenszavazat?  Egy  nem  szavazattal,  27
ellenében  a  szavazatszed  bizottság  tagjainak  a  személyét  a�
kuratórium  elfogadta. Tisztelt  testület.  A  szavazok  megszámlálása
érdekében � egy pillanat, szavazat számlálóbizottságot kell választanunk.
Illetve nem választanunk, kisorsoljuk. A szavazat számláló bizottságba a
kuratórium elnöke és elnök helyettese kivételével minden név szerepet
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kap,  tehát  mindenki  kisorsolható,  és  ugyancsak  három  személy  lesz.
Közjegyz  asszony a listát végignézte? Megállapította, hogy � Köszönöm�
szépen. Akkor kérem, hogy húzzon ki három nevet. 

Dr. Ligeti Erika: Sütöri László�

Gellért Kis Gábor: Sütöri László. Egy pillanat türelmet. 

Dr. Ligeti Erika: Pós Péter � 

Gellért Kis Gábor: Pós Péter.

Dr. Ligeti Erika: Hecker Walter doktor.

Gellért  Kis  Gábor: Hecker  Walter  doktor.  Megállapítom,  hogy  a
szavazatszámláló  bizottság  tagjai:  Sütöri  László,  Pós  Péter  �  Nem.
Hecker  Walter,  Pós  Péter  és  Sütöri  László,  abc  sorrendben.  �  Mivel
kapcsolatban kíván szólni? 

Pós  Péter: Én  csak  azt  szerettem  volna  megjegyezni,  hogy  a
szavazatszámláló  bizottság  létrehozása,  és  a  ha  egyáltalán  �  azért
tartózkodtam, vagy elleneztem a szavazatszed  bizottságnál, mert hogy�
ha majd egyszer ráérünk, és átnézzük az ezzel kapcsolatos szabályozást,
akkor látható, hogy nagyon sajátosan, nem igazán biztosítja a megfelel�
létrehozását  ezeknek  a  testületeknek,  és  ezt  is  jó  lenne  korrigálni,
egyébként  nem  sorsolásról  van  szó,  hanem  létrehozásról.  De  nem
kifogásolom ezt a gyakorlatot, f leg azért, mert véletlenül jól sikerült, ez�
most egy kicsit furcsán is hangozhat az én számból, de én hozzáteszem,
hogy  ez  nem  elégít  engem  ki,  hanem  sokkal  fontosabbnak  tartanám,
hogyha  a  szavazat  számlálás,  az  nem  egy  sarokban,  a  mostani
szabályzatban  leírt  körülmények  között  történne  meg,  hanem a  teljes
kuratóriumi  nyilvánosság  el tt,  mint  hogy  ennek  semmi  normális�
akadálya nem lehet. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen. Egy pillanat türelmet. A szavazás
menetér l az els  pillanattól kezdve a szavazat számlálásig a Szervezeti� �
és  M ködési  Szabályzat  intézkedik.  Nem  én  találtam  ki  az  eljárás�
menetét,  ha  valaki  meg  akarja  változtatni,  tegyen  az  SZMSZ
módosítására  javaslatot,  de  ha  kérhetem,  ne  most  és  itt.  Jó?  Tisztelt
kuratórium.  Megalakult  a  szavazatszed ,  illetve  a  szavazatszámláló�
bizottság, ennek utána az SZMSZ-ünk úgy rendelkezik, hogy 45 percben
bonyolítjuk  le  a  szavazást.  Tisztelettel  kérem,  hogy  járuljon  hozzá  a
testület,  hogy  az  SZMSZ-ben meghatározott  45 percen belül  is,  tehát,
hogy ha rövidebb id  alatt tudunk a végére járni,  végére járhassunk a�
szavazásnak, és ne kelljen a 45 percet minden körülmény között kivárni.
Ha  egyetért  a  testület  ezzel  az  eltéréssel,  akkor  kérem,  ezt
kézfelemeléssel jelezze. Négyötödös többségre van szükség. 28 igen. 28?
Tartózkodás  volt-e?  Ellenszavazat?  Egyhangúlag  elfogadta  ezt  az
eltérést a kuratórium. Tisztelt kuratórium. Akkor most a következ kben�
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szétosztjuk  a  � (közbeszólás)  � ja,  igen.  Most  akkor  a szavazatszed�
bizottság � akkor most átadom a szót a jogtanácsos asszonynak, hogy
részletesen ismertesse a dolgok további menetét. 

Újfalvi  Annamária: Köszönöm  a  szót  elnök  úr.  A  kuratórium  az
elnökválasztási  eljárást  a  következ képpen  bonyolítja  le  az  SZMSZ�
vonatkozó  rendelkezései  szerint.  A  szavazatszámláló  bizott�  a
szavazatszed  bizottság  elfoglalja  a  helyét  a  szomszédos  teremben.  A�
kurátorok,  a  szavazásra  jogosult  valamennyi  kurátort  kérjük,  hogy
fáradjon a szavazatszed  bizottsághoz, ahol aláírás ellenében átveheti a�
szavazólapot.  Ezt  követ en  minden  kurátor  egyesével  fáradjon  be  a�
szavazófülkébe, és a szavazólapon az általa meghatározott igen vagy nem
választ  két  egymást  keresztez  vonal  elhelyezésével  adja  meg.  Ennek�
során tollat szíveskedjenek használni. Érvénytelen az a szavazat, amelyet
ceruzával töltöttek ki, amelyb l nem állapítható meg egyértelm en, hogy� �
igennel, vagy nemmel válaszolt a kurátor, vagy amelyre egyáltalán nem
adott  le  szavazatot.  Amikor  minden  kurátor  �  amennyiben  valaki
véletlenül  elrontja  a  szavazólapot,  akkor  a  közjegyz  asszonynál,  a�
közjegyz  asszonynak visszaadhatja, és helyette másikat kérhet. Amikor�
valamennyi kurátor leadta a szavazatát, akkor szavazatszámlálási szünet
következik,  ez alatt  önök kávéznak,  vagy pihennek,  a szavazatszámláló
bizottság,  amelynek a  tagjait  a  közjegyz  asszony  az  imént  kisorsolta,�
valamint  a  közjegyz  asszony  együttesen  megszámlálják  a  leadott�
szavazatokat,  és  err l  jegyz könyvet  vesznek  föl.  Ezt  követ en  a� � �
közjegyz  asszony, illetve az Ellen rz  Testület jelenlev  tagja nyilatkozik� � � �
arról, hogy a szavazási eljárást szabályszer nek ítélik-e. Ezt követ en a� �
szavazatszámláló  bizottság  ismerteti  az  általa  megállapított  szavazási
eredményt. Köszönöm szépen.

Gellért Kis Gábor: Tisztelt kuratórium. Remélem, hogy nincsen kérdés,
ett l kezdve a szomszédban, kérem szépen, mindenki vegye át a szavazó�
céduláját, és az elsoroltaknak megfelel en járjon el. �

(Vége a hetedik résznek)

Gellért  Kis  Gábor: Tisztelt  kuratórium.  Ismét  körünkben  vannak  a
szavazatszámláló  bizottság  tagjai,  valamint  a  közjegyz  asszony,�
szeretném megkérdezni, hogy a közjegyz t, illetve az Ellen rz  Testület� � �
tagját, nyilatkozzanak arról, hogy a szavazás a szabályoknak megfelel en�
zajlott-e le? Közjegyz  asszony? �

Dr. Ligeti Erika: Akkor én ismertetném a szavazás eredményét. 

Gellért Kis Gábor: Még ne, még ne, csak annyit, hogy szabályos volt-e a
szavazás? 

Dr. Ligeti Erika: Szabályos volt természetesen. 
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Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm.  Ellen rz  Testület  tagja?  � Szabályos� �
volt. Köszönöm szépen. Nem történt tehát szabálysértés, akkor azt kérem
, hogy a szavazás eredményét ismertesse a közjegyz  asszony. �

Dr.  Ligeti  Erika: Az  urnában  található  szavazólapok  száma  28.  Az
érvényes szavazatok száma 27,  és egy vitatott,  arra majd még kitérek.
Érvénytelen  szavazat  nem  volt.  Érvényes  igen  szavazat,  ami  teljesen
egyértelm , 18, érvényes nem szavazat 9, és van egy szavazólap, amely a�
következ  módon lett kitöltve, a többi igen és a többi nem szavazat, az�
teljesen egyértelm en karikával lett bekarikázva az igen, vagy a nem szó.�
Ennél az egy szavazatnál az igen szó, de mutatom is, tollal ily módon lett
bejelölve.  És  akkor  a  szavazatszámláló  bizottság  a  következ ket�
rögzítette. Leadott szavazólapok száma 28, ebb l egyértelm en érvényes� �
27, és egy szavazólap kitöltésének értékelhet sége vitatott, az alábbiak�
miatt.  A  szavazólapon  az  igen  x-szel  került  áthúzásra,  illetve  került
megjelölésre. A 27 leadott, nem vitatott szavazólap közül 18 szavazólapon
bekarikázott  szavazat  szerepel,  míg  9  szavazólapon  bekarikázott  nem
szavazat szerepel.  És  akkor  egyenként  nyilatkoztak a szavazatszámláló
bizottság  tagjai.  Sütöri  László  a  vitatott  szavazatot  az  SZMSZ szerint
érvényesnek,  és  igen szavazatnak tekinti.  Dr.  Hecker Walter  a  vitatott
szavazatot félreérthet nek tartja, Pós Péter a vitatott szavazatot a kívánt�
válasz  bekarikázásának hiányában,  és  az  igen felirat  áthúzottként  való
értelmezhet sége miatt érvénytelennek tartja. Reg s Sándor, az Ellen rz� � � �
Testület tagja megjegyzi, hogy fültanúja volt, amikor a szavazás módjáról
való kérdésre a kuratórium jogtanácsosa azt a választ  adta,  hogy akár
bekarikázva, akár áthúzva, de egyértelm en kell szavazni. Tehát ezek a�
nyilatkozatok születtek. 

Gellért Kis Gábor: Sütöri László.

Sütöri  László: Szeretnék  pontosítani  a  jegyz könyvhöz,  mert  nyilván�
közben  az  SZMSZ-t  át  kellett  olvasnom.  És  a  tisztánlátás  érdekében
pontosan felolvasnám, hogy mi az érvénytelen szavazat. Érvénytelen az a
szavazat, amelyet nem a hivatalos szavazólapon adtak le, vagy amelyb l�
nem lehet  megállapítani,  hogy  a  szavazó  a  jelöltre  szavazott-e.  Ha  a
szavazólap  nincs  lepecsételve  a  kuratórium  bélyegz jével,  illetve,  ha�
ceruzával töltötték ki a szavazólapot. Ez az SZMSZ. Miután ezek közül
egyik  feltétel  sem  felelt  meg,  ezért  kértem,  hogy  rögzítsék,  hogy  ez
szerintem  ez  érvényes  szavazat.  Tehát  én  az  álláspontomat  tartom,
szerintem  28  érvényes  szavazat  van.  A  következ .  Az  eredmény�
megállapítása, az egy második kérdéskör. Az eredmény megállapításába a
médiatörvény  61.  §,  3.  bekezdése  van  idemásolva,  ami  a  következ t�
mondja  ki.  Azért  lényeges,  hogy  a  kuratóriumi  tagtársaim  értsék  a
helyzetet.  A  szavazatok  megszámlálását  követ en  az  érvénytelen�
szavazatok  figyelmen  kívül  hagyása  után  a  szavazás  megkezdésekor
jelenlev k  számához kell  viszonyítani  az igen szavazatok  számát,  majd�
ennek  alapján  meg  kell  állapítani  az  eredményét.  A  szavazatok
érvényessége,  vagy  érvénytelensége  vonatkozásában  a  közjegyz�
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véleménye  a  meghatározó.  A  forduló  akkor  eredményes,  ha  a  jelöltre
leadott  igen  szavazatok  száma  eléri,  vagy  meghaladja  a  szavazás
megkezdésekor  jelenlev  kuratóriumi  tagok  számának  kétharmadát.�
Ennek a, ezek alapján én kértem a közjegyz  asszonyt, hogy nyilatkozzon�
az érvényességr l, mert számomra ez derült ki, hogy neki kell nyilatkozni,�
a közjegyz , és ezért kérem én azt, hogy a kuratóriumi jegyz könyvben� �
kerüljön rögzítésre, hogy a közjegyz  asszony viszont azt mondta, hogy�
neki nincs felhatalmazása erre a kérdéskörre, ezért  nem nyilatkozott.�
Ugyanakkor nyilván meg tudnak er síteni a jelenlev  Felügyel bizottsági� � �
tag,  hogy  a  közjegyz  asszony  igen  szavazatnak  fogadta  volna  el  a�
szavazatot. Tehát �

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm szépen.  Mindenkinek megadom a  szót,
csak azt gondolom, hogy a közjegyz  asszony nem teheti meg, hogy kitér�
a válasz el l. Tehát a törvény maga fogalmaz egyértelm en, érvényesség,� �
érvénytelenség  vitás  kérdésében  a  közjegyz  dönt,  tehát  kérem,  hogy�
nyilatkozzék,  a  szavazatot,  a  vitatott  szavazatot  érvényesnek,  vagy
érvénytelennek kell elfogadni. 

Dr. Ligeti Erika: Rám els sorban a közjegyz i törvény vonatkozik. Na� �
most a közjegyz i törvény szerint nekem az el ttem folyó, hallott, látott� �
tényeket  kell  rögzíteni.  Ez  meg  is  fog  történni,  természetesen
jegyz könyv  formájában.  Tehát  ez  az  els dleges  feladatom.  Döntési� �
jogköröm  nekem  természetesen,  ebb l  következ en  szavazás  ügyben� �
nincsen. Ha a véleményemet kérdezik meg, hogy ezt a szavazatot, ezt az
egy  vitatott  szavazatot  én  igennek,  vagy  nemnek  tekintem,  akkor  a
válaszom az, hogy ez szerintem egy igen szavazat. 

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm  szépen.  Ha  így  van,  már  pedig  ez  a
helyzet,  azt  gondolom,  hogy  a  kuratórium  a  közjegyz  véleményét�
legalább egy szavazással el kell, hogy � Parancsolj Sándor, vagy Károly.
� Tehát, hogy a kuratórium a közjegyz i véleményt akkor elfogadja-e a�
törvény értelmében olyannak, mint amely az érvényesség, érvénytelenség
dolgában dönt. Ha elfogadja a kuratórium a közjegyz i véleményt, akkor�
kérem, hogy szavazzunk. � Igen. Mit óhajt? � Nyilvánuljon meg Pós úr.
� Ja, bocs. Szadai Károly.

Szadai  Károly: Csak  azt  akartam  javasolni,  hogyha  a  felolvasott
rendelkezés  alapján  közjegyz  asszonynak  nyilatkozni  kell,  de  ennek�
kapcsán itt kételyek merülnek föl,  szerintem azt a kérdést kéne föltenni
akkor,  hogy  a  kuratórium  akar-e  még  egyszer  szavazni  ebben  a
kérdésben, még egyszer véleményt nyilvánítani ebben a kérdésben, mert
hogyha a kuratórium úgy dönt, hogy a kés bbi, ennek a megtámadását,�
nem tudom én minek, elkerülése okán inkább szavaz még egyszer, akkor
inkább zárjuk le az egészet, és szavazzunk még egyszer, és készen van.
Egyébként az elnök úrnak különben is joga van arra, ha úgy ítéli meg,
hogy a választási forduló eredménytelen volt, vagy a jelen esetben vitatott
az  eredménye,  akkor  talán  az  a  leghelyesebb,  hogy  akkor  arról
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megkérdezzük  a  kuratóriumot,  hogy  szavaz-e  inkább  még  egyszer.  És
akkor ezt a vitát szerintem zárójelbe �

Gellért Kis Gábor: Ugyanaz az eredménye, mint az általam javasolttal
lett volna, de én elfogadom. Parancsoljon Pós úr. 

Pós Péter: Én csak azt szeretném mondani, hogy a � idézni szeretném
az SZMSZ 32. oldalát, tehát a kiegészített, pontosított, nem az a hibás,
ami  még  mindig  a  honlapon  van,  hanem az  elvileg  jónak elfogadható
SZMSZ-ünk, amit azért jó lenne tényleg használhatóvá és egyértelm en�
értelmezhet vé tenni, elnök úr nem teszi meg, ezt a lehet séget nem adja� �
meg nekünk,  egy  fél  éve körülbelül,  de  azért  felolvasnám.  A szavazás
módja. Szavazni  a szavazólapon szerepl  szavazásformula tollal történ� �
megfelel  kitöltésével lehet. A szavazási formula szövege a következ . A� �
Magyar  Rádió  Közalapítvány  kuratóriumának  tagjaként  X  Y  jelöltet  a
Magyar Rádió Rt. elnökévé megválasztom. Igen,  nem. A kívánt választ
tollal be kell karikázni. Ennek alapján véltem én úgy, hogy ha ezt kell, ez
az érvényes formula, akkor valószín leg nem érvényes. Köszönöm szépen.�

Gellért Kis Gábor: Köszönöm szépen.  Tovább kellett  volna olvasni  az
SZMSZ-t  ahol  az  érvénytelenségre  vonatkozóan,  már  itt  a  kuratórium
számára  idézett  bekezdés  meglehet sen  árnyalja  az  iménti  feladatot.�
Ezen mindenki túl van. Nem gondolnám azt, hogy ebbe a felolvasóköri
vitába  kellene  bocsátkoznunk,  ellenben,  megkérdezem a  kuratóriumot,
hogy  akar-e  újra  szavazni  ebben  a  kérdésben.  Ja,  bocsánat,  Péter,
parancsolj. 

Szente  Péter: Nem  tudom  magamba  folytatni  a  következ�
megfigyelésemet.  Bekarikázni,  egy keresztet  rakni  � Tudjuk pontosan,
hogy  mi  történt.  Tehát  nincsen  senkiben,  Pós  Péterben  sem  lehet
semmilyen  kétség  afel l,  hogy  mi  történt,  a  jogtanácsos  asszony�
véletlenül  azt  mondta,  hogy  bekarikázni,  vagy  pedig  áthúzni,  egy
kurátortársunk erre áthúzta, és nem bekarikázta, tudjuk, hogy ez történt,
a  jó  szándékúnak  és  a  demokratizmusnak  talán  kellene  annyi  helyet
engedni, hogy ha tudjuk, hogy itt 28 ember szavazott, akik közül 19-nek
az  volt  az  akarata,  hogy�,  akkor  vegyük  figyelembe,  hogy  most  egy
demokratikusan  meghozott,  lehet,  hogy  formailag  valamilyen
szempontból  kifogásolható,  de  a  szándékot  tudjuk.  Tehát  a  szándékot
tudjuk,  és  ha  a  demokratikus  akarat  érvényesül  meg,  akkor
természetesen  tudjuk,  hogy  mi  ennek  mit  kellene,  vagy  ennek  mi  a
következménye. 

Gellért Kis Gábor: Egy pillanat. Balázs Gábor jelentkezett, aztán Dobák
Lívia. 

Balázs Gábor: Bocsánat,  csak nagyon röviden szeretnék.  Nekem nem
jogász  a  végzettségem,  így  nagyon  félnék  olyan  jogi  dolgokban  állást
foglalni, akár szavazás, akár bármi más formában, amiben nem tudom,
hogy igazam van-e, vagy nem. Tehát én a továbbiakban tartózkodni fogok
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minden ilyen jelleg  szavazástól, a jóhiszem séget el tudom fogadni, az� �
kétségtelen, de utólag akkor vállaljuk azt, hogy bárki jogilag, bíróságon
megtámadhatja ezt a döntést, ami szerintem sokkal kellemetlenebb. Én
azt gondolom, így józan paraszti ésszel, hogyha 20 érvényes szavazat volt,
akkor ez a szavazás érvénytelen, érvényes, így, ahogy van, azon az egyen
kell  vitatkozni,  hogy  mi  van  azzal  az  egy  szavazattal,  hogy  az  vajon
érvényesnek  tekinthet -e  vagy  nem,  ami  természetesen  a  szavazás�
végkimenetelét eldönti. De az, hogy a szavazás érvénytelen, vagy nem, az
szerintem nem kérdés, mert 20 érvényes szavazat volt. � (közbeszólás) �
Most mindegy, csak azt mondom, hogy a 20 a minimum, ami kellett. Most
én attól félek, hogy hozhatunk mi mindenféle döntéseket, de ha valaki ezt
a bíróságon megtámadja, az szerintem nagyon kellemetlen lesz az egész
kuratóriumnak. Köszönöm.  

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm.  Megadom  a  szót,  csak  egy  dolgot
szeretnék mondani. 28 érvényes szavazat volt. 28 érvényes szavazat volt,
ebb l  27  megállapíthatóan  egyértelm ,  pontosabban  nem  vitás  27� �
szavazó akarata, egynek az akarata vita kérdés, de ett l a szavazat maga�
nem érvénytelen. Dobák Lívia.

Dobák  Lívia: Tisztelt  kurátortársak.  Még  egyszer  megismétlem  azok
számára, akik nem voltak itt, amikor elmondtam azon kurátortársaimnak,
akik  itt  vártak  a  végeredményre,  hogy  amikor  a  szavazás ügymenetét
elmondta a jogász, a  jogtanácsos asszony,  én azt követve,  nem tudom,
hogy ki emlékszik rá, ki nem, de van, aki emlékszik rá, úgy tudom, hogy
az Ellen rz  Bizottságból  is,  én azt  az utasítást  követve tettem meg a� �
szavazásomat. És természetesen úgy szavaztam, ahogy  mondta, és ez�
annyit  jelent,  hogy két vonal keresztezze egymást.  És arra a szóra, az
igen és a nem közül arra a szóra tettem rá ezt a két vonalat, amely két
vonal  keresztezi  egymást,  amelyikre  én  szavazni  akartam.  Egyébként
hozzáteszem, hogy akár, amikor az MTV-ben voltam, akár a Duna Tévében
voltam, mindig így szavaztam, és soha nem volt egyik szavazatom sem
érvénytelen,  s t,  ha  tovább  megyek,  de  ez  egy  másik  kérdés,  akkor�
bármikor tettem eleget állampolgári kötelességemnek, mindig érvényes
volt a szavazatom. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Pós Péter.

Pós Péter: Köszönöm szépen a szót. Azt  szeretném mondani,  hogy én
nem vitatom,  a  legkevésbé  sem,  hogy  a  mellettem ül  kurátortársam�
kifejtette, hogy a szándék, s t, hogyha elismerte a szavazó,  hogy  így� �
gondolja a szavazást, a szándék, az nem vitatható. Csak pontosan ilyen
irányban volt egy elmozdulás a választási törvénnyel kapcsolatban, hogy
korábban az országgy lési és önkormányzati  választásokon elismerhet� �
volt a vélhet  szándék, hogy ha az � most viszont, a szigorítás óta csak az�
x-szel,  ott  egy  karikában elhelyezett  x  vagy  +  jellel  lehet  érvényesen
szavazni, és semmiféle szándék elismerésre nincs lehet ség. Én nem azt�
mondom, hogy ez � mert én se vagyok jogász. Hát én, még egyszer azt
mondom, hogy én nem akarok ebben állást foglalni, hogy ez jó vagy nem
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jó,  én  azért  írtam  le,  hogy  vitatható  az  én  álláspontom  szerint,  és
pontosan  úgy,  ahogy  a  Balázs  Gábor  kollégám,  nagyon  rossz  a
névmemóriám,  elnézést,  ha  tévednék,  mondta,  én  sem  akarok  ebben
állást foglalni, nem tartom szerencsésnek sem azt,  egyébként még egy
problémája van ennek a szabályzatnak, hogy abban is vita volt közöttünk,
hogy a 28-ból elég-e a, mert így is egy a kett  arány megvan a maradék�
szavazatoknál is, de abban is vita volt közöttünk, hogy kell értelmezni. A
rontott szavazat nélkül kell értelmezni, vagy � mert itt az van írva, hogy
a rontott szavazat figyelembevétele nélkül. Tehát az is vitatható, hogy itt
mi a jelenlev . Sütöri kollégám azt mondta, hogy anélkül is érvényes és�
eredményes  a  szavazás,  én  pedig  úgy  értelmezem,  hogy  anélkül  nem
érvényes,  illetve  érvényes,  de  eredménytelen  a  szavazás.  Tehát  ideje
lenne ezt a választási szabályzatot bizony rendbe rakni, a magyar nyelv
szabályai szerint. Ahogy az elnök úr nem engedi. Köszönöm. 

Gellért Kis Gábor: Parancsolj. 

Szadai Károly: Talán meglep ,  amit  fogok mondani,  de � nem, nem,�
szavazni  sem  kell,  azt  akartam  mondani.  Tehát  amit  a  Pós  Péter
elmondott,  amit  a  kurátortársunk  elmondott,  abból  teljesen  világosan
következik, hogy egyetlen testület van, amelyik ebben a kérdésben állást
foglalhat,  hogy  az  a  bizonyos  szavazat  érvényes,  vagy  érvénytelen,  a
szavazatszámláló bizottság. Legyen kedves a szavazatszámláló bizottság
összeülni, állapítsák meg, hogy az a szavazat érvényes, vagy érvénytelen,
hozzanak  err l  egy  döntést,  és  legyenek  kedvesek,  ezt  ismertessék�
velünk. És kész. És a közjegyz  asszony � és a józan ész is, meg minden,�
hát most tehetünk úgy, mintha nem így lenne, de mindenki tudja, hogy így
van,  a  szavazat  számláló  bizottságnak  az  a  dolga,  országgy lési�
választáson,  minden  választáson,  azt  mondja,  hogy  ez  a  szavazat
érvényes,  ez meg érvénytelen, és err l egyébként többségi szavazással�
döntenek.  Én  arra  kérem  a  tisztelt  kuratóriumot,  hogy  küldjük  el  a
szavazatszámláló  bizottságot,  és  jöjjenek  nekünk  vissza  azzal,  hogy
mondják  meg,  hogy  ez  egy  érvényes  szavazat,  vagy  egy  érvénytelen.
Megjegyzem, azon kurátor társunk,  a  szavazatszámláló bizottság tagja,
aki  esetleg  ezzel  nem ért  egyet,  az  nyugodtan fordulhat  észrevétellel,
panasszal, én nem tudom,  � bírósági beadványt fogalm� nyugodtan ezt
megteheti, hiszen a jogorvoslat mindenki számára adott, az országgy lési�
választásokon is ez így van, a szavazatszámláló bizottság állapítsa meg,
hogy az a szavazat érvényes vagy nem. Én ezt szeretném kérni. 

Gellért Kis Gábor: Elnézést kérek, ritkán fordul el , hogy SZMSZ-beli�
kérdésekben  vitába  merek  bocsátkozni  bárkivel,  de  �  egy  pillanat
türelmet.  Törvény,  és  az  SZMSZ egyértelm en fogalmaz.  Érvényesség,�
érvénytelenség  dolgában  a  közjegyz  véleménye  a  mérvadó.  A�
szavazatszámláló bizottságnak ebben a kérdésben nincs kompetenciája,
megállapíthatja, hogy vitatható egy szavazat, vagy sem, az érvényesség
körül  egyértelm ségek  vagy  kétértelm ségek  vannak,  dönteni  az� �
érvényesség,  érvénytelenség  dolgában  a  felhatalmazás  szerint  csak  a
közjegyz  tud. Tehát nem kéne olyan fajta kompetenciákkal felhatalmazni�
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egy testületet, amelyet nem hatalmazza fel a jogszabály. Mondjad Károly,
aztán Sándor. Sándor, mondd! 

Csillag Sándor: Két kérdésem van. Ha 28-an szavaznak, és ez érvényes,
ha ez az egy szavazat vitatott, akkor marad 27. Ha jól emlékszem, akkor
18-an  igent  mondtak  9-en  nemet.  Nálam  a  háromszor  kilenc,  az
huszonhét. I

Gellért  Kis  Gábor: Igen  de  a  leadott  szavazatokhoz  kell  mérni  a
kétharmadosságot.  �  (közbeszólások)  �  Tehát  ne  vitatkozzunk,
egyértelm  a jogszabály, a leadott szavazatok száma dönt. Nem a leadott�
érvényes szavazatok, hanem a leadott szavazatok száma. 

Csillag Sándor: Ez megnyugtat. A következ  kérdésem az, ami már itt�
elhangzott,  hogy  ahányan  most  itt  vagyunk,  megismételhetjük-e  a
szavazást, az elnök úr elrendelheti-e a szavazást vagy nem. Ez okoz-e jogi
problémát a kés bbiekben, vagy nem. Ha ez nem okoz, de az okoz, hogy�
most egy szavazat igen, vagy nem, vagy nemigen, vagy ez most mi lesz,
ha megcsináljuk, akkor ne húzzuk egymás idejét. .. ha jogszer , miután itt�
két  jogvégzett  ember  úgy  nyilatkozott,  hogy  ez  is  érvényes,
magánvéleményként  a  közjegyz  asszony  is  elmondta,  hogy  az  is�
érvényes. Most innent l kezdve mi vitatkozhatunk bármin, a kérdésem az,�
elnök úr. Ha lehet, ezt az egészet fölfüggesztheti, befejezheti, tudomásul
veheti, és elrendelhet egy új szavazást. Ha igen, akkor menjünk tovább.

Gellért Kis Gábor: Jó. A sorrend, Hankiss Ági, Szadai Károly, Pós Péter.
Nem tudok mást. 

Hankiss Ágnes: Számomra ott válik a helyzet teljesen abszurddá, hogy
ugye a jogtanácsos asszony elmondta a szavazás el tt,  hogy X-et, tehát�
két ferde vonallal kell bejelölni azt, amire az ember szavaz. Na most, ha
akkor senki nem szólalt meg, hogy ez valami SZMSZ, vagy nem tudom én,
hogy  minélfogva  nem  helyes,  vagy  érvénytelen,  akkor  az,  aki  a
jogtanácsos  nyilvános  utasításának megfelel en  szavaz,  azt  hogy  lehet�
utólag érvénytelennek nyilvánítani, mert akkor én most megkérdezem, a
következ  szavazásnál  Annamária  elmondja,  hogy  a  helyes  irány  a�
bekarikázás, bemegyek, bekarikázom, mi véd meg akkor attól, hogy azt
valaki  utólag  érvénytelennek  nyilvánítja?  Számomra  ez  nem
megkérd jelezhet ,  hogy  valaki  egy  nyilvános  utasítás  szerint  szavaz,� �
amit  el tte  senki  nem  kérd jelezett  meg,  azt  hogy  lehet  utólag� �
érvénytelennek nyilvánítani. Én ezt egyszer en nem értem. �

Gellért Kis Gábor: Pós Péter.

Pós Péter: Köszönöm szépen. Két dologért szeretnék tiltakozni, az egyik
az, hogy elnökhelyettes úr azt fejtegette, és itt oldalról is hallottam olyan
megjegyzést, hogy a szavazatszámláló bizottság végezze el a munkáját.
Én  kikérem  magamnak  ezt  a  stílust,  a  szavazatszámláló  bizottság
elvégezte egyértelm en a munkáját, és az elnök úrnak köszönöm, Gellért�
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Kis Gábor elnök úrnak, hogy megvédte a szavazat számláló bizottságot,
nem  feladatunk.  És  ami  nem  feladatunk,  abban  nincs  kötelességünk
dönteni. Ugye ezt a döntést az eggyel magasabb fórum is megteheti,  a
teljes  kuratórium,  ha  dönteni  akar.  És  egyszer en nem arról  van  szó.�
Nekünk  ilyen  feladatunk  nincs.  Mi  becsületesen  minden  véleményt
rögzítve, jegyz könyveztünk. A közjegyz  asszonynak pedig a közjegyz� � �
törvény alapján vannak feladatai, annak megfelel en teljesen jogszer en� �
eljárt.  Azt  pedig  Áginak  szánom,  hogy  a  jogtanácsos  asszony,  akármit
mond,  az  el ször  is  nem  utasítás,  hanem  legfeljebb  tájékoztatás.�
Másrészt, egy országgy lési választás. Eddig még minden országgy lési� �
választáson  is,  és  önkormányzaton  is,  �  pillanat,  ha  befejezhetném
segítség nélkül, részt vettem, és ott sem indok az, hogy bárki a jelenlev k�
közül,  akár választási bizottság elnöke, hogy ha rossz információt mond
valakinek,  arra  nem  lehet  hivatkozni,  hogy  érvénytelen  szavazásnál.
Egyszer az állampolgári tudatot, el kell jutni odáig, hogy valaki el tudja
olvasni 8 általános végzettséggel az itt leírtakat, a szerint kell szavazni,
és körül kell nézni, elnézést, és felel sen kell eljárni. Hogy ha nem tudjuk�
értelmezni  �  egyébként  új  szavazási  kört  is  akkor  tarthatunk,  ha
egyértelm en tudjuk,  hogy most megkapta, vagy illetve, ha nem kapta�
meg, ha nem tekintjük érvényesnek. Ez is egy állásfoglalás, és egy teljes
kuratóriumi  felel sségi  állásfoglalás.  Egyszer en  csak  arra  szeretnék� �
rávilágítani, hogy itt nagyon sok hiba van, a jogtanácsos asszonynak is
felel sséggel  kéne  nyilatkozni,  hogy  legalább   ismerje  az  itteni� �
szabályzatokat,  meg  a  média  törvényt,  és  ez  egyszer en  nem  lehet�
kifogás.  És  még  egyszer  megismétlem,  a  jegyz könyv  számára,  hogy�
elnök úr  fél  éve  nem engedi  meg,  hogy  átnézzük  és  rendbe  rakjuk  a
vonatkozó szabályzatainkat, és ennek az eredménye, hogy idejutottunk.
Köszönöm.

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm  szépen.  Szeretnék  �  egy  pillanat,
emlékeztetni  az  Országos  Választási  Bizottságnak  egy  igen  fontos
állásfoglalására, épp a vitás szavazatok ügyében. Ez az állásfoglalás úgy
szól, hogy amennyiben a szavazólapról egyértelm en megállapítható az�
állampolgári akarat, akkor azt a szavazatot érvényesnek kell  elfogadni.
Károly. Szadai Károly.

Szadai  Károly: Én  továbbra  is  azt  az  álláspontot  képviselném,  hogy
mindazokkal  egyetértve,  akik  azt  mondják,  hogy  lehet  itt,  tarthatunk
második fordulót, de ennek föltétele az,  hogy az els t  le kell zárni. Az�
els t  szerintem  úgy  lehet  lezárni,  a  szavazatszámláló  bizottság�
megmondja nekünk, hogy az érvényes, vagy érvénytelen. Utána a lezárt
els  forduló után, ha szükséges, tudunk egy másodikat tartani. Ez ugye�
világos. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy folyamatban van egy szavazás,
és csinálunk egy másikat, szerintem a szavazat számláló bizottság legyen
olyan  kedves,  és  üljön  össze,  és  mondják  meg  nekünk,  hogy  az  egy
érvényes  szavazat  volt,  vagy  �  (közbeszólás)  �  bocs,  hogy  tehát
megállapítható,  és ha igen hogy akkor az egy igen szavazat volt,  vagy
nem, ebben nagy segítségünkre van a hölgy, aki egyébként megmondta,
hogy  hogyan szeretett volna szavazni. Tehát azt gondolom, hogy � csak�
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egy rövid id re szeretném a figyelmüket kérni. Hogy egy � arra viszont�
igenis  lehet  egy  kuratóriumi  határozatot  hozni,  hogy  állapítsa  meg  a
szavazatszámláló bizottság a szavazatnak a � tehát,  hogy az micsoda.
Igen, nem, vagy érvénytelen. Szerintem err l egy kuratóriumi határozatot�
lehet hozni. A szavazatszámláló bizottság állapítsa meg, hogy � 

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm  szépen.  Hárshegyi  Jánosnak  ügyrendi
javaslata  van.  

Hárshegyi János: Én ügyrendi javaslatot akartam tenni, de amit most a
Károly  elmondott,  ennek  alapján  nincs  értelme,  le  kell  zárni  a  vitát.
Énbennem réges-rég lezáródott,  a közjegyz  asszony nyilatkozott  arról,�
hogy a szavazat érvényes szerinte, miután mindenféle jogszabályban ez�
rögzült, úgy gondolom, hogy elfogadtuk, köszönjük szépen, köszönjünk el
egymástól, és menjünk haza. 

Gellért  Kis  Gábor: Köszönöm  szépen.  Tisztelt  kuratórium.  Az  imént
elhangzott  javaslat  értelmében nyilatkoznia kell a kuratóriumnak,  hogy
elfogadja-e  a  közjegyz  asszony  nyilatkozata  alapján  kurátortársunk�
további  véleménye  alapján  az  egy  vitatott  szavazat  hovatartozását,  és
ezáltal érvényességét. Egyértelm ségét. Nem tudok mást tenni, mert a�
szavazatszámláló bizottság e tekintetben nem kompetens, Pós Péter maga
is  azt  mondta,  hogy  e  tekintetben  dönthet  a  kuratórium,  én  ezzel
egyetértek, nyilatkozott a közjegyz  asszony, és szeretném, hogy ha ezt a�
döntést meger sítené a testület. Parancsolj Károly.�

Szadai  Károly: Ügyrendi  javaslatom  van  elnök  úr.  Az  az  ügyrendi
javaslatom  van,  hogy  el bb  legyen  egy  olyan  szavazás  is,  hogy  a�
szavazatszámláló  bizottság  megállapítsa  annak  az  egy  szavazatnak  a
sorsát  �  (közbeszólások  )  �  Dehogynem  �  Hát  a  szavazatszámláló
bizottság �

Gellért  Kis  Gábor: Bocsánat,  Károly,  itt  nagyon  nehéz  lesz  zöldágra
verg dnünk, mert ha nincs ilyen, sem a törvényben, sem az SZMSZ-ben�
nincs  ilyen  hatáskör,  s t,  feladatkör  el írva  a  szavazatszámláló� �
bizottságnak, ennél fogva, és az érvényesség, érvénytelenség dolgában a
közjegyz  véleménye  a  mérvadó,  akkor  nem  tudok  más  eljárást�
legitimálni a mostani helyzetet, mint azt � Tehát, hogy világos legyen.
Most abban dönt a kuratórium, hogy elfogadja-e érvényesnek az egyetlen
vitatott szavazatot, ha igen, akkor nincs tovább, befejezzük az ülést, mert
eldöntötte a kuratórium. Ha nem, ebben az esetben új szavazási fordulóra
kerül sor. Tehát � Parancsolj, Sütöri László.

Sütöri  László: �  nagyon  lényeges  pontosítást  javaslok,  mert  én  �
el ször  arról  döntsön  a  kuratórium,  hogy  elfogadja-e  érvényesnek,�
másodkörben pedig arra, hogy elfogadja-e igennek. Mert az is vitatott volt
a  szavazat  számláló  bizottságban.  �  (közbeszólás)  �  Jó,  de  a
szavazatszámláló  bizottságban  három  f b l  kett  nem  fogadta  el� � �
érvényesnek. Na most. Én elfogadtam érvényesnek. Ezek után kértem a
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közjegyz  asszonyt, hogy az SZMSZ szerint nyilatkozzon, és Pós Péter azt�
is vitatta, hogy egyáltalán igen szavazat-e? Hát �

Gellért Kis Gábor: Világos, elfogadom. Elfogadom a javaslatot. Tisztelt
kuratórium.  Tehát.  Kérem  szépen.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  vitatott
szavazat  érvényes,  és  elfogadja  érvényesnek,  az  kérem,  hogy
kézfelemeléssel  jelezze.  19  igen.  Nem  ért  egyet  vele?  1.
Tartózkodott? 7. Köszönöm szépen.  A második körben azt kérdezem,
elfogadja-e  az  érintett  nyilatkozata  alapján  is  és  az  elhangzott  érvek
alapján igen szavazatnak a kuratórium  a vitatott  szavazatot. Aki ezzel
egyetért,  az  kérem,  hogy  kézfelemeléssel  jelezze.  16  igen.  Nem ért
egyet  vele?  Tartózkodott?  11  tartózkodás.  Tisztelt  kuratórium.
Megállapítom, hogy a vitatott szavazatot a közjegyz i vélemény alapján,�
többségi  döntéssel  a  kuratórium  érvényesnek  és  igennek  elfogadta.
Ennek  alapján  kérem  a  közjegyz  asszonyt,  hogy  a  végeredményt�
ismertesse a kuratórium el tt. �

Csillag  Sándor: Bocsánat,  hadd  kérdezzek  valamit,  mert  én  el ször�
vagyok itt, és nemigen tudom. Ha ilyen eset van, akkor itt nem aktuális a
kétharmados  ugyanúgy,  mint  egyébként?  Mert  itt  tizenegyen  nem
mondtak semmit, a többség igent mondott. 

Gellért  Kis  Gábor: Nem,  nem.  Mert  itt  egy  nyilvánvalóan
véleménynyilvánító álláspontról van szó. Tehát � 

Csillag Sándor: Én csak a viták, a kés bbi jogi viták elkerülése végett�
hadd kérdezzem, hogy ha ez most ez egy véleménynyilvánító volt, a másik
pedig egy dönt , ügydönt , ez a kett  összehozható-e? Vagy ez a kett� � � �
ilyenkor kompatíbilis-e? Er síti, vagy gyengíti egymást. �

Gellért Kis Gábor: Én nem tudok � Tekintettel arra, hogy erre nézve az
SZMSZ semmiféle kitételt nem tartalmaz, ezért az egyszer  többség, az�
nyilvánvalóan  elég,  a  min sített  többséget  igényl  döntésekkel� �
kapcsolatosan a törvény, illetve az SZMSZ egyértelm en fogalmaz. Ami�
nem ebbe a körbe tartozik, ott az egyszer  többség elve alapján m ködik� �
a  kuratórium.  Kérem  akkor  a  közjegyz  asszonyt,  hogy  ismertesse  a�
végeredményt. 

Dr.  Ligeti  Erika: Akkor  a  mostani  szavazás  eredménye,  28  érvényes
szavazat, ebb l 19 igen, 7 tartózkodott, és 1 nem. A második körnek ugye�
az  volt  a  kérdése,  hogy  ebb l  hányan  tekintik  úgy,  hogy  ez  egy  igen�
szavazat  volt,  16  igen,  és  11-en  tartózkodtak.  Ez  volt  a  második  kör
eredménye. 

Gellért  Kis  Gábor: És  ezeknek  az  ismeretében  a  szavazás
végeredménye?  �  (közbeszólás)  �  Igen.  A  választás  végeredménye?
Tehát az elnökre, a jelöltre leadott szavazok megoszlása? 
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Dr. Ligeti Erika: Hát a 28-ból 19-en akkor Such Györgyre, és akkor azt
hiszem, hogy ez pont a kétharmad. 

Gellért  Kis  Gábor: Tisztelt  kuratórium.  Megállapítom  a
végeredményt.  A  kuratórium  19  igen  szavazattal,  9  ellenében
doktor  Such Györgyöt  megválasztotta  a  Magyar  Rádió  Zártkör�
Részvénytársaság elnökének.  Mindenkinek köszönöm az egész napos
hosszú, fáradságos és felel sségteljes munkát, annyi türelmet kérek még,�
hogy köszöntsük a megválasztott elnököt, aki kint várakozik. � Tisztelt
kuratórium. Immár valamennyiünk nevében szeretném köszönteni doktor
Such  Györgyöt,  a  Magyar  Rádió  Zártkör  Részvénytársaság  imént�
megválasztott elnökét, gratulálok, � azt gondolom, hogy nagyon nehéz
hetek,  hónapok  elé  nézünk,  ehhez  az  id szakhoz,  és  ennek  a�
megoldásához nagyon nagy türelmet, irtózatos munkabírást,  és sok-sok
empátiát kívánok, és kérek az elnök úrtól, és valamennyiünkt l, akik itt�
körben  ülünk,  Mert  lesz  dolgunk,  ne  legyen  kétség,  akkor,  amikor
folyamatosan kérdéseket teszünk neki fel. Még egyszer gratulálok, és azt
kérem, hogy közösen menjünk át a szomszédba, ahol a sajtó képvisel i�
várnak bennünket. Hosszú, hosszú id  után, évek után � el ször jó hírt� �
tudunk  mondani  a  rádióról  Ez  is  valami.  Még  egyszer  mindenkinek
köszönöm a részvételt. 

Such György: Egy fél  mondat erejéig � Köszönöm szépen a bizalmat
mindazoknak, akik rám szavaztak, és köszönöm azoknak is a részvételt, és
a kritikát, akik nem szavaztak rám, igyekszem a bizalmat megszolgálni, és
azon  leszek,  hogy  mindazon  személyek,  akik  itt  most  szavaztak,  azok
végül  úgy  gondolják,  hogy jó döntés született  a  mai  napon.  Köszönöm
szépen.

A kuratóriumi ülésnek vége.
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