
közös európánk
A Közalapítvány helyzete és a laptámogatás

Heizer Antal nyilatkozata

Heizer Antalt, a NEKH és a Magyarországi Nemzeti
és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (MNEKK)
elnökét a 2005. évi laptámogatásról kérdeztük, s az
alábbi tájékoztatást kaptuk:

Ismertek elõttem a nemzetiségi írott sajtó folyamatos
mûködését érintõ problémák. E gondok alapvetõen
azért alakulhattak ki, mert a kisebbségi lapok költségve-
tésének döntõ részét biztosító MNEKK Kuratóriuma a
jelenleg bejegyzett kuratóriumi tagok létszámát tekint-
ve – az Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2004. õszén végle-
gesített jelentése szerint – nem hozhat jogszerû döntéseket.
Így nem dönthetett arról sem, hogy a korábbi gyakorlatnak meg-
felelõen, az induló év elsõ hónapjaiban – az új finanszírozásról
szóló pályázat elbírálásáig – a megelõzõ évi támogatás szerint biz-
tosítson átmeneti finanszírozást a kisebbségi lapok folyamatos
mûködtetésének elõsegítése érdekében.

Az ÁSZ álláspontjának megismerését követõen ha-
tározott lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a
lehetõ legrövidebb idõ alatt megteremthetõ legyen
az MNEKK Kuratóriumának jogképessége. Figyelem-
be kellett vennünk azt a bírósági álláspontot is, mely

szerint új kurátor megbízása csak a korábbi kuratóriu-
mi tag lemondó nyilatkozatának birtokában lehetsé-
ges. E dokumentumok beszerzése azonban nem min-
den esetben volt problémamentes, illetve lehetsé-
ges..

Mindezek ellenére az a döntés született, hogy készüljön el az
MNEKK dokumentumairól szóló elõterjesztés, melyrõl a Kor-
mány 2005. január 26-ai ülésén dönthet. Ezt követõen azonnal
benyújtjuk a bíróság számára a szükséges iratokat. Ezek alap-
ján, reményeink szerint még 2005. február végén, március elején
összehívhatjuk az MNEKK Kuratóriumát. A testület elnökeként
javasolni fogom, hogy ezen elsõ ülésen döntés szülessen – többek
között – a kisebbségi lapok átmeneti finanszírozásáról, illetve a
2005. évi laptámogatási pályázat kiírásáról. Ebben az esetben, a
pozitív kuratóriumi döntést követõen azonnal utalható az
MNEKK költségvetési támogatása a kisebbségi lapok számára.

Az addigi idõszak lapfinanszírozási gondjait a követ-
kezõképpen szeretném áthidalni:

Levélben kerestem meg a kisebbségi országos ön-
kormányzatokat, hogy lehetõségeik függvényében,
nyújtsanak segítséget a szerkesztõségek finanszírozási
gondjaik átmeneti enyhítése érdekében.

A napokban kerülnek véglegesítésre a Hivatal által
kezelt intervenciós költségvetési forrás felhasználásá-
nak dokumentumai. Pályázat útján, elvben e forrásból
is nyújtható anyagi hozzájárulás a kisebbségi lapok
mûködési gondjai intervenciós támogatására. Ugyan-
akkor utalnom kell arra, hogy az intervenciós keret nagyság-
rendje sajnos nem teszi lehetõvé a fent érintett probléma meg-
nyugtató rendezését, hiszen az 50 millió forintnál is alacsonyabb
költségvetési keretnek a kisebbségi területen egész évben jelentkezõ
intervenciós gondok orvoslását kell szolgálnia. Amennyiben a je-
len helyzetben mégis e forrásból nyújtanánk lapfinanszírozási tá-
mogatást, az itt leírtakra való tekintettel javasolnom kell majd az
MNEKK Kuratóriuma számára, hogy a Közalapítvány által va-
lamely lap 2005-ös támogatásának meghatározásakor vegye fi-
gyelembe az esetleges NEKH intervenciós támogatás tényét és
összegét. Utalnom kell arra is, hogy a NEKH intervenciós
támogatás pályázati elbírálása, a szükséges igazolások
beszerzése, több hetes ügymenetet feltételez.
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Bajtai László felvétele

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

A 2005. január 1-ével megszûnt ETNONET címû internetes nemzetiségi honlap fõszerkesztõje, Várfalvi
Attila térítésmentesen átadta archívumát a Barátság honlapjának, a nemzetisegek.hu-nak, amiért ezúton
is köszönetet mondunk. Ezután tehát honlapunkon továbbra is böngészhetõ lesz az ETNONET archívuma –
addig, míg Várfalvi Attila új honlapot nem nyit, mert akkor természetesen anyagai újból az általa szerkesz-
tett weboldalon lesznek hozzáférhetõk. Akkor újból tájékoztatjuk Olvasóinkat.

További jó szörfölést kívánunk a világhálón, a nemzetisegek.hu weboldalon is! A szerkesztõség


