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Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Novák Előd (Jobbik)
Pörzse Sándor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Gulyás Dénes (Fidesz) L. Simon Lászlónak (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Koleszár Katalin osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Morvai András osztályvezető (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)

Elnöki megnyitó

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság
2010. szeptember 13-i ülésén! Remélem, hogy a rövid nyári szünet után mindenki nagy
alkotókedvvel vág neki az őszi ülésszaknak.

Szeretettel köszöntöm a kormány képviselőit, az Állami Számvevőszék képviselőjét,
vendégeinket, a sajtó képviselőjét, a parlament munkatársait és természetesen bizottsági
alelnökeinket és bizottságunk tagjait! Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Az
előzetesen kiküldött napirendi javaslatot mindenki megkapta: két napirendi pontot terveztünk.

Megkérdezem, hogy van-e esetleg a napirendhez valamilyen hozzászólás. (Nincs
jelentkező.) Akkor szavazzunk!

A napirend elfogadása

Aki elfogadja az előzetesen kiküldött napirendi sort, az kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen.

Nézzük meg, hogy hányan szavazunk helyettesítéssel! Ki szavaz helyettesítéssel?
Kérem, hogy csak az tegye fel a kezét! (Dr. Gyimesi Endre és L. Simon László jelentkezik.)
Tehát akkor mi ketten szavazunk helyettesítéssel.

14 igen, egyhangúlag elfogadtuk.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám)

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről (1062/1. szám)

Az 1. napirendi pont a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló törvényjavaslat T/1062. számon - az általános vitára való alkalmasságról fogunk
vitatkozni -, illetve a b) pont az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1062/1. számon. A kettőt
természetesen egyben tárgyaljuk.

Jelzem képviselőtársaimnak, hogy bizottságunk véleményét és amennyiben elhangzik,
a kisebbségi véleményeket a Házszabály 120. § (2) bekezdése és az ahhoz kapcsolódó
9/2002-2006. ÜB-állásfoglalás szerint írásban kell eljuttatnunk a számvevőszéki bizottsághoz.
Az így összesített vélemények alapján a számvevőszéki bizottság előadói ismertetik a plenáris
ülésen a különböző bizottságokban megfogalmazódott véleményeket. Azt kérem tehát, hogy
ha a tárgyalás végeztével valakinek majd konkrét javaslata lesz a többségi véleményhez,
akkor azt nézzük végig, és akkor így a végén felolvasom, mondjuk úgy, hogy az egységes
szerkezetbe foglalandó bizottsági állásfoglalást.

Megnyitom akkor a napirend feletti vitát. Először kérdezem, hogy a kormány részéről
ki kíván hozzászólni.

Koleszár Katalin szóbeli kiegészítése

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Koleszár Katalin vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból.
Amennyiben a bizottság igényli, akkor egy kicsit hosszabban, ha gondolják, akkor csak
egyetlen mondattal kiegészíteném a törvényjavaslatot; ha lehet, akkor egy kicsit hosszabban,
de így is rövid leszek.
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ELNÖK: Örömmel vesszük.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Előttünk
fekszik a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, melyet az
államháztartásról szóló törvény rendelkezése alapján a kormány a költségvetési évet követő

nyolc hónapon belül, azaz augusztus 31-ig benyújtott az Országgyűlésnek, ezt megelőzően két
hónappal pedig átadta az Állami Számvevőszéknek.

A törvényjavaslat két fő részre tagolható: a normaszöveg részre, illetve a számszaki és
részletes szöveges beszámolóra. A törvényjavaslat normaszövege rendelkezik a 2009. évi
költségvetés finanszírozásáról, a végrehajtás szabályaival összefüggő kérdésekről, tárgyalja az
államadósság kezelését. A számszaki részekben, illetve a részletes szöveges beszámolóban
találják a bizottság témaköréhez tartozó kulturális és média-költségvetési kapcsolatokkal
összefüggő kérdéseket, a kiadások jogcímeit, összegeit, felhasználásuk különböző adatait.

Engedjenek meg néhány szót a gazdaságpolitikáról, a fiskális folyamatokról. 2009
legfontosabb reálgazdasági folyamatai így a kialakított költségvetésben jelzetthez képest
jelentősen eltértek, annál kedvezőtlenebbül alakultak. Ennek alapvető oka a globális válság
mélysége, mely az előre láthatónál jóval kedvezőtlenebb volt, ezért a kormány a várható
gazdasági visszaesés mértékére és ezzel együtt az államháztartási hiánycélra is több ízben
módosította a prognózisát, a bruttó hazai össztermék 2009 egészében végül 6,3 százalékkal
csökkent. Ennek alapvető oka a külső kereslet jelentős szűkülése és a belső felhasználás
súlyos visszaesése volt. Az államháztartás 2009. évi pénzforgalmi hiánya 1014,3 milliárd
forint volt, mely a GDP 3,9 százaléka. Az állami feladatellátás funkcionális bemutatását
tartalmazza az általános indokolás melléklete. Ez részben millió forintban, részben a GDP
százalékában és az államháztartás százalékában mutatja be az egyes tevékenységekre fordított
kiadások nagyságát.

A bizottság témaköréhez kapcsolódóan megemlíteném, hogy a kulturális
tevékenységek és szolgáltatások az államháztartás kiadásainak 1,4 százalékát, a műsorszórási
és kiadói tevékenységek, szolgáltatások 0,4 százalékát és az egyéb közösségi és kulturális
tevékenységek pedig 0,2 százalékát tették ki az államháztartás összes kiadásának. Az Európai
Unióval kapcsolatos költségvetési kiadások alakulása szintén kedvezőtlenül alakult
összességében az elmúlt évben az eredeti előirányzathoz képest. Ez 84 százalékos teljesítést
jelent, amely egyes programoknál a vártnál kedvezőbb, más programoknál kedvezőtlenebb
forrásfelhasználást takar.

Még néhány szóban az Állami Számvevőszék munkájáról, melyet ezúton szeretnénk
megköszönni. Az Állami Számvevőszéknek átadtuk a törvényjavaslat tervezetét, biztosítottuk
a helyszíni ellenőrzés feltételeit, és folyamatosan egyeztettük a megállapításaikat. Ennek a
folyamatos egyeztetésnek az eredményeképpen a véleménykülönbségek nagy részét sikerült
feloldani. A tapasztalt kedvező változásokat és az esetleges, még fennálló hiányosságokat a
Számvevőszék jelentése tartalmazza, valamint szintén tartalmazza ezekhez kapcsolódóan
azokat a javaslatokat, melyeket elfogadhatónak és mindenképpen hasznosítandónak ítélünk.
Köszönöm szépen, én csak ilyen röviden szerettem volna kiegészíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető asszony. Gondolom, hogy az Állami
Számvevőszék részéről Morvai úr hozzá kíván szólni. (Jelzésre:) Köszönöm.

Morvai András szóbeli kiegészítése

MORVAI ANDRÁS (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Röviden szeretném kifejteni az Állami Számvevőszék véleményét a 2009. évi
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költségvetés végrehajtásáról készült törvényjavaslattal kapcsolatban. Az Állami
Számvevőszék ebben az évben is törvényi kötelezettségének eleget téve szabályszerűségi és
megbízhatósági szempontból vizsgálta a 2009. évi költségvetés végrehajtását. A vizsgálatnak
nem volt célja sem célszerűségi, sem eredményességi szempontok vizsgálata, ezeket a
szempontokat az Állami Számvevőszék más, eseti témákat vizsgáló ellenőrzései tűzik maguk
elé. (Novák Előd az ülésterembe érkezik.) Vizsgálatunk összességében a zárszámadási
törvényjavaslatot megbízhatónak találta.

Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az idén is találtunk az egyes fejezeteknél
és az egyes költségvetési felhasználások területén olyan kisebb-nagyobb horderejű
hiányosságokat, amelyeket a konkrét, minősítő véleménnyel ellátott számvevői jelentések
tartalmazzák. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél is voltak olyan kisebb
hiányosságok, amelyeket az igazgatás cím gazdálkodásával kapcsolatban megfogalmaztunk,
de a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása során is tapasztaltunk kisebb-nagyobb
hiányosságokat. Ott olyan mértékű problémák is voltak, amelyek korlátozott vélemény
kiadását tették szükségessé, egyúttal megfogalmaztuk azokat a javaslatainkat, amelyeket az
adott fejezet gazdálkodása kapcsán fontosnak tartanánk a jövőben figyelembe venni.
Amennyiben van a tisztelt bizottság tagjainak kérdésük, megpróbálunk rá válaszolni, ha
tudunk, ha nem, akkor írásban fogjuk megtenni. Köszönöm a szót, elnök úr. (Dr. Hiller
István, Mandur László és dr. Vitányi Iván az ülésterembe érkezik.)

Hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető úr. Átadom akkor a megszólalás
lehetőségét képviselőtársaimnak.

Tisztelettel köszöntöm az időközben megérkezett képviselőtársaimat is!
Parancsoljanak! Kérdés, vélemény az előterjesztéshez? (Nincs jelentkező.) Gyors bizottsági
ülésünk lesz. Ha nincs, akkor - ha megengedik - ismertetem a mi álláspontunkat, amivel mi
készültünk; esetlegesen arra kérem képviselőtársaimat, hogy egészítsék ki. Karácsony alelnök
úrral már egyeztettünk, hogy az LMP is elkészítette a maga álláspontját; én a magam részéről,
minthogy ezt most elolvastam, azt feltétlenül a többségi vélemény részének javaslom
befogadni, tehát hogy ne kisebbségi vélemény legyen. Akkor én megfogalmazok egy többségi
véleményjavaslatot, illetve amit előzetesen előkészítettünk a munkatársainkkal, és akkor
kérem, hogy akinek van ehhez hozzáfűznivalója, kiegészítése, azt fogalmazza meg, ha ez a
metódus elfogadható. (Nincs ellenvetés.)

A következő problémákat láttuk, elsősorban a szakterületet érintve. Felolvasom az
írásos anyagot, és utána majd kérem a kollégákat, ez megvan már elektronikusan is, ennek
megfelelően könnyebb lesz csatolni a végleges anyaghoz.

Az előző kormányzat felelőtlen költekezését jól szemlélteti az ÁSZ által a négy
kiemelt székházprojekt ügyében megfogalmazott súlyos kritika. Ezek egyike az MTV Zrt.
székházának ügye. Az ÁSZ jelentése szerint a döntéshozók nem értékelték megfelelően a
devizakockázatot, a kialakított bérleti konstrukció pedig nem vette figyelembe az állami
költségtakarékosság érdekét, mindez állami tulajdont eredményező székházprojekt helyett
tartós gazdasági kiszolgáltatottsághoz vezetett. A 2007-ben 7 milliárdra tervezett kivitelezési
költséggel szemben 2010 májusáig 16,2 milliárd forint bérleti díjat fizettek ki, és a bérleti
időszak lejártáig, további 38 évig várhatóan 83,6 milliárd forint bérleti díjat kell még kifizetni
az MTV Zrt.-nek. Megjegyzendő, hogy az MTV Zrt. saját ingatlanjainak értékesítéséből
származó bevételeit, összesen 10,2 milliárd forintot nem a székházépítés finanszírozására
fordítottak.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság esetében az ÁSZ-jelentés a következőket állapította
meg. A Nemzeti Hírközlési Hatóságnál 2009 októberétől nem volt biztosított a belső
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ellenőrzés függetlensége. A hatóság a normatív jutalmazás előirányzatának módosításakor és
felhasználásakor nem tartotta be a vonatkozó korlátozásokat, 405,6 milliárd forint összegben
fizetett ki normatív jutalmat, ezáltal 86,4 millió forinttal túllépve jutalmazási keretét. A
hatóságnál kötött tanácsadói, szakértői szerződésekre általánosan jellemző, hogy valójában
folyamatos munkavégzésre utaltak. A folyamatos, megbízási szerződésekben szereplő
feladatok megalapozottsága, indokoltsága nem mindig állapítható meg egyértelműen,
felmerül továbbá a gyanú, hogy e feladatokat a megbízó szervezeti egység dolgozói is
elláthatták volna. Mindez még inkább indokoltnak mutatja a területet érintő szervezeti
változásokat - a hivatkozásokat nem olvasom, hogy az ÁSZ-jelentésben hol van.

Az ÁSZ-jelentés az Oktatási és Kulturális Minisztérium eszközállományának
nyilvántartásával kapcsolatos hiányosságokra hívja fel a figyelmet. A szakmai szervezeti
egységek a szerződéskötések és előirányzatok felhasználásának elszámoltatása során több
esetben nem tartották be a vonatkozó rendeleteket, a támogatási szerződések megkötésére
gyakran utólag, a támogatott feladat megkezdése után került sor. Az elszámolásokat azok
hiányosságai ellenére elfogadták – itt konkrétan hozza a példákat az ÁSZ-jelentés. Az ÁSZ-
jelentés megállapítja, hogy az Erzsébet Téri Kulturális Központ és Park 1,2 milliárd forintos
ráfordítását 2009. december 31-i fordulónappal a mérleg befejezetlen beruházás soráról
kivezették. 2010. május végéig az OKM semmiféle dokumentummal nem szolgál az
ellenőrzés számára, amely bizonyította volna, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával a
beruházás átadás-átvétele megtörtént. Az üzemeltetés költségét 2009-ben továbbra is az
OKM-nek kellett biztosítania. Megjegyzem az anyagon kívül, hogy ezek pontosan azok a
témák, amelyeket a vizsgáló albizottságunk is felvett a tárgysorai közé.

2009. év végén a kormány 11,1 milliárd forint átcsoportosítását rendelte el az általános
tartalék előirányzata terhére. Az ÁSZ jelentése az átcsoportosítást, különös tekintettel annak
időzítésére, nem tartja indokoltnak és kellően megalapozottnak. Az év utolsó napjain tárgyévi
feladat ilyen nagyságrendben érdemben már nem végezhető. Az átcsoportosítás az OKM-et
650 millió forint értékben érintette. Az összeget az OKM a Szépművészeti Múzeum, a
Magyar Állami Operaház és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működési kiadásainak
kiegészítésére, valamint egy közalapítvány támogatására vette igénybe. Az ÁSZ jelentése
szerint a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatásáról szóló pályázata
esetében sem a pályázati felhívás megjelentetésénél, sem a pályázatok beadási határidejénél
nem tartotta be a saját rendeletében meghatározott határidőt.

Az ÁSZ az Iparművészeti Múzeum beszámolóját elutasító véleménnyel látta el. A
zárszámadásból kiderül, hogy az OKM igazgatásának eredeti előirányzata az év közben
végrehajtott módosítások eredményeként több mint háromszorosára, 16,6 milliárd forintra
nőtt, a végrehajtott módosítások több mint fele, 8,3 milliárd forint a Művészetek Palotájával
kapcsolatos kiadások finanszírozását szolgálta. A MÜPA üzemeltetésére tervezett keret túl
szűkösnek bizonyult, amit súlyosbított az euró árfolyamának emelkedése. Az OKM
működését a kormány három döntése igen kedvezőtlenül érintette: 2009 márciusában
11,7 millió forint dologi kiadási előirányzat zárolása, majd decemberben végleges elvonása,
2009 augusztusában 396,5 millió forint személyi juttatás és járulékai kiadási előirányzat
zárolása, majd ebből decemberben 206,4 millió forint végleges elvonása, 240 millió forint
maradványtartási kötelezettség előírása - ez az a három döntés, ami kedvezőtlenül érintette.
Mindez az igazgatás dologi kiadásokra fordítható amúgy is szűkös előirányzatát tovább
csökkentette. A költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat az előző évhez képest eleve
4,8 százalékkal csökkent.

Az EU-elnökség kulturális megjelenésére vonatkozó eredeti előirányzatot, 30 millió
forintot teljes egészében elvonták határozatban, a tárca számára előírt zárolás teljesítése
következtében. A zárszámadás alapján felmerülhet, hogy valóban szakmailag indokolt-e
egyes közalapítványok támogatása vagy a támogatás mértéke; például Habsburg-kori
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Kutatások Közalapítvány, amire hivatkozik konkrétan az ÁSZ-jelentés. Hasonlóképpen
kérdéses lehet bizonyos szervezeti egységek létrehozásának, működtetésének indokoltsága
például a NEFMI államtitkársága által 2010. augusztus 1-jével megszüntetett Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat esetében, amire szintén hivatkozik az ÁSZ-jelentés. Ennyi.

Szeretném mindehhez hozzáfűzni, hogy egyrészt szembetűnő, hogy azokat a
problémákat, amelyeket politikai szereplők is kiemeltek, és amelyekre sajtótájékoztatók és
albizottsági munka keretében felhívják a nyilvánosság figyelmét, ugyanazokra a problémákra
rávilágít az ÁSZ-jelentés is, és persze a terület katasztrofális finanszírozási helyzetét is
megmutatja, amin mindenképpen változtatni kell. Hozzá kell tennem még két dolgot. Éppen
az önök minisztériuma a PPP-projektek áttekintésével foglalkozik. A MÜPA esetében
összességében, ha jól emlékszem, 12 milliárdos költségvetésből majdnem 10 milliárd forint
megy a PPP-projekt törlesztésére, és ha jól tudom, a Navracsics miniszter úr féle minisztérium
pedig a közalapítványok áttekintésével foglalkozik, és azzal, hogy ez a bonyolult
közalapítványi, illetve alapítványi rendszer ebben a formában fenntartandó-e. Én úgy érzem,
hogy ezekhez komoly muníciókat szolgáltat az ÁSZ-jelentés.

Ezt én egy általános véleményjavaslatnak tekintem. Megkérdezem képviselőtársaimat,
hogy ezt mivel kívánják kiegészíteni. (Jelzésre:) Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A mi szakértőink is megvizsgálták
ezeket a beadványokat. Nem is az ÁSZ-tól kívánok idézni, hiszen attól nagyon hosszasan
lehetne, de mégis a saját specifikus - lehet, hogy kisebbségi - véleményünket szeretném
megfogalmazni, amit írásban is elkészítettünk.

Röviden három főbb pontot tudunk megnevezni az általános vitára való
alkalmatlanság indokolásaként. Elsőként is a zárszámadásról szóló törvényjavaslat és
indokolása nem felel meg az átláthatóság, tehát a transzparencia általános költségvetési
elvének, konkrétan az Áht. preambulumában deklarált áttekinthetőség követelményének. Az
összesen közel ötezer oldalt kitevő beszámoló tengernyi adata nem kellően strukturált, tehát
súlyozott ahhoz, hogy a kormány számadásáról az Országgyűlés érdemi vitát tudjon folytatni.

A második fontos kritikánk, fenntartásunk, hogy a zárszámadás - a jelentőségéhez
mérten legalábbis - nem ad világos, egyértelmű képet az állam vagyonáról, csak elnagyoltan,
mozaikokban tájékoztat róla, a 166 oldalas általános indoklás is csupán tíz oldalt szentel erre.
Az adófizetőket például érdekelné, hogy hány Duna- vagy Tisza-híd és milyen állapotban,
gépjármű – repülőgéptől akár a szolgálati Audikig – van az állam tulajdonában, méghozzá
intézmények szerinti bontásban szeretnénk ezt mi és az állampolgárok is tudni.

Végül a harmadik komoly fenntartásunk, hogy az ÁSZ jelentését elsősorban azért nem
javasoljuk a plenáris ülésre vinni, mert a pénzügyi ellenőrzés általánosan elfogadott szakmai
szabályait, standardjait figyelmen kívül hagyva nem nyilatkozik arról, hogy vizsgálatai
alapján elfogadásra vagy elutasításra javasolja-e az Országgyűlésnek a kormány
zárszámadását. Az ÁSZ-nak konkrétan a bizottság profiljába tartozó specifikumait azért
örömmel olvastuk, és hallgattuk most elnök úr előterjesztésében is, és azokra most nem térnék
ki, hiszen az ötezer oldalt kitevő beszámolóból azért bőven lehetne még példákat hozni, de
ezek írásban már megvannak, úgyhogy ezt a három főbb pontot szeretném jegyzőkönyvbe
foglalni, ha a gyorsírók tudták rögzíteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A jegyzőkönyvben mindenképpen benne
lesz, csak most próbálom értelmezni, hogy miközben egyébként formai problémáink nekünk
is vannak, tehát ezzel részben egyetértek - és itt az LMP-s képviselőtársaim majd mindjárt
ismertetendő véleményében is van erre utalás, és ezt osztjuk -, önmagában ezt én nem tartom
elég indoknak arra, hogy ne legyen általános vitára alkalmas a dolog. Ez most ez egy
kisebbségi véleményjavaslat kívánt lenni, amit elmondott? (Novák Előd: Többségi.) Értem,
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tehát most azt javasolja, hogy eleve ne tekintsük általános vitára alkalmasnak ezt a javaslatot,
és abban az esetben, ha mi mégis általános vitára alkalmasnak tartjuk (Novák Előd:
Kisebbségi.), akkor ez önöknek egy kisebbségi véleménye lenne. Jó, értem. Köszönöm
szépen, képviselő úr.

Megkérdezem, hogy van-e más hozzászólás. (Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mi az előterjesztést, a törvényjavaslatot korrektnek,
szakszerűnek, ezért az általános vitára alkalmasnak tartjuk, és a parlamenti végszavazásnál
meg fogjuk szavazni, ezt szeretném jelezni.

Egyetlenegy momentumra kívánom felhívni a figyelmet, amely ehhez kapcsolódik, de
ezt nem döntő módon befolyásolja. Elnök úr véleményében elhangzott több tény, ezek közül
az európai uniós programok előkészítésére 30 millió forint elvonás. Tisztelettel kérem, hogy
az elnök úr majd nézzen utána ennek a tényleges sorsának, merthogy a dolgok átnyúlnak
későbbi időkre. A 30 millió forint elvonása úgy történt, hogy 2010-ben visszakerült, plusz
300 millió forint még odakerült, így aztán 30+300 millió forint állt rendelkezésre kulturális
programok előkészítésére, amit azonban a kormányváltás után a Balassi Intézettől elvontak, és
azóta sem szolgálja ezt a célt. Ebből politikai vitát nem most kívánok nyitni, hiszen a téma az
Állami Számvevőszék jelentése, de minthogy ez egy olyan tétel, ami átnyúlik, ugyanakkor
befolyásolja a jövő évet, érdemes volt elmondanom.

Végeredményként még egyszer: a törvényjavaslatot mi korrektnek, általános vitára
alkalmasnak tartjuk, és el fogjuk fogadni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeretném megjegyezni, hogy mindaz, amit
ismertettem, természetesen az ÁSZ-jelentésből származó idézetekre épül, tehát ezek nem az
én konkrét megállapításaim, hanem az ÁSZ megállapításai, ugyanakkor én elfogadom, amit
képviselő úr elmondott, tehát akkor javaslom ennek az egy bekezdésnek a kihagyását a
többségi véleményből: „Az EU-elnökség kulturális megjelenésére vonatkozó eredeti
előirányzatot, 30 millió forintot teljes egészében elvonták határozatban, a tárca számára előírt
zárolás teljesítése következtében.”. Ez az V. fejezet, 196. oldal, ahonnan ezt idéztem. Akkor
javaslom, hogy ezt, mint hiányosságot vagy problémát - mivel így félreérthető anélkül a
magyarázat nélkül, amit elmondott képviselő úr - ne fogalmazzuk bele a többségi
véleménybe.

Van-e más hozzászólás? (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Összességében tudnánk csatlakozni a többségi
véleményhez, de azért a legalapvetőbb kérdésben, hogy elfogadható-e vagy sem, mégsem,
miközben a részletekben talán több ponton is egyetértünk. Én is azt gondolom, hogy számos
formai és általános tartalmi kritikát joggal lehet megfogalmazni, egyrészt azt, hogy ez egy
ömlesztett, több százoldalas dokumentum, ahol igazából rendes tartalomjegyzék sincsen; én
azt gondolom, hogy ez talán joggal felvethet problémákat.

Az igazi tartalmi és általános kérdés - és most engedjék meg, hogy idézzem a szakértői
anyagot -, ahogy a Számvevőszék is megállapítja, hogy a 2009. évről készült zárszámadási
jelentés továbbra sem tartalmazza azokat az információkat, amelyek a számviteli értékelésen
túl az egyes tételekhez kapcsolódó feladatok értékelését is lehetővé tenné, így sem az
intézményműködés eredményessége, hatékonysága, sem a támogatások hatása nem ítélhető
meg a jelentésből. További probléma az, hogy a kultúra területén nagyon sok alapítványi,
közalapítványi rendszer, nagyon sok pályázat működik, és ezek nincsenek összefésülve a
jelentésben, így nagyon sokszor nem lehet tudni, hogy pontosan mely sorok milyen más
sorokkal vannak esetleg átfedésben, vagy ezeket külön támogatási összegként kell értelmezni,
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úgyhogy ez is egy általános probléma, miközben néhány támogatással kapcsolatosan van még
konkrét megjegyzésünk is, de emiatt mi sem tartjuk általános vitára alkalmasnak a beadványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyanakkor mindazokat, amiket az előzetes írásos
anyagban az LMP megfogalmazott, szerintem szó szerint kellene ismertetni, mert dacára
annak, hogy az LMP nem tartja általános vitára alkalmasnak a beadványt, az általa
megfogalmazott kritikák szerintem a többségi vélemény részét kellene, hogy képezzék.
(Karácsony Gergely: Felolvassam ezeket részletesen?) Nem bánnám, alelnök úr, ha
felolvasnád az egészet, mert én javaslom azokat a konkrét pontokat bevenni a többségi
véleménybe.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Akkor engedjék meg, hogy felolvassak néhány
konkrét problémát.

„A kultúra területén nagyon sok alapítvány, közalapítvány működik, amelyek adott
célra pályázatokat írnak ki, és bírálnak el; ezeknek a működési költsége sokszor igen
magasnak tűnik a szétosztott támogatások arányában. Az európai források esetében az EU
által meghatározott plafon 4 százalék, amiben az intézményrendszer fenntartása, beleértve
mindenféle kommunikációs pályázati elbírálási tevékenységet. Ez az arány a Magyar
Mozgókép Alapítvány esetében 7,2 százalék, az NKA esetében 7,8 százalék (sic!), de ha a
kommunikációs kiadásokat is ideszámítjuk, akkor 11,4 százalék. Az NKA kommunikációs
kiadásaival kapcsolatosan egyébként is felmerül két probléma: egyrészt mire kell a
közalapítványnak közel 100 millió forintos kommunikációs büdzsé, bár ez akár még
elfogadható is lenne, ha nem lenne a következő probléma, hogy miért nem volt eredetileg
betervezve, és mi indokolta ennek a beemelését később. Ezekre a kérdésekre a jelentésből
nem kapunk választ.

Még egy másik problémás tétel: ahogy az ÁSZ is megállapítja, hogy a Politikatörténeti
Alapítvány részére az Oktatási és Kulturális Minisztérium közkultúra, kulturális
vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása törvényi sor terhére 16 millió forint
támogatást nyújtott. Az sem világos, hogy ez beleérthető-e abba a 239,9 millió forintos
támogatásba, amit más helyen említenek, mint az alapítvány összes támogatása, viszont a
16 százalékos támogatást olyan szerződés alapján nyújtották, amelyet messzemenőleg kezdő
hatállyal kötöttek meg, mivel a szerződés szerint a támogatást 2009. január 1-je és december
31-e közötti időszakra használták fel. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem
tudjuk, hogy ezzel a szabálytalan támogatással mi is akkor a helyzet, mi a következmény.”
Ezek voltak azok a konkrét ügyek, amelyeket mi úgymond kiszúrtunk a jelentésben. Nyilván
a többségi véleményként elhangzott véleményhez én is tudok csatlakozni, ami más hasonló,
legalábbis megkérdőjelezhető kiadásokkal volt kapcsolatos.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, esetlegesen ez nyelvbotlás volt, de a Nemzeti
Kulturális Alap esetében 8,7 és nem 7,8 százalék, de látom, hogy az írásos anyagban is ez
van. (Karácsony Gergely: Igen, bocsánat.) Kérem, hogy ezt majd pontosítsuk a
jegyzőkönyvben!

Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor én megpróbálom összefoglalni
a javaslatot, és ezek után nem látom akadályát annak, hogy szavazzunk. (Jelzésre:)

Parancsoljon, osztályvezető úr!

Morvai András reflexiója

MORVAI ANDRÁS (Állami Számvevőszék): Nem tudom, hogy szabad-e az
elhangzottakkal kapcsolatban még hozzáfűzni egy-két gondolatot. Az Állami Számvevőszék
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vizsgálatával kapcsolatban úgy érzem, hogy itt elhangzott némi kritikai észrevétel Novák
képviselő úr részéről, erre szeretnék reagálni csak a tényszerűség kedvéért. Annyit szeretnék
elmondani, hogy az Állami Számvevőszék ebben az évben is, mint az eddigi eltelt években a
megalakulása óta egy deklarált és nyilvános módszertan alapján végzi a vizsgálatait és a
zárszámadás vizsgálatát is, amely teljesen összhangban áll az INTOSAI, a Számvevőszékek
Nemzetközi Szervezetének szabályaival. Konkrétan ez a módszertan, amit az ÁSZ alkalmaz,
az Egyesült Királyság számvevőszéke módszertanának átvétele alapján került kifejlesztésre,
és igen részletes, úgynevezett pénzegység alapú, mintavételes, tehát a szubjektivitást
maximálisan kiküszöbölő vizsgálati módszert alkalmaz, tekintettel a nagy tömegű adatok
ellenőrzésére. (Dr. Puskás Imre az ülésterembe érkezik.)

Kétségtelen, hogy nem egy egyszerű feladat a parlament részére egy ilyen nagy
terjedelmű anyagról véleményt mondani, illetve állást foglalni, hiszen ez a kérdés,
ugyanakkor az ÁSZ-törvény a Számvevőszék számára nem teszi lehetővé, de nem is írja elő,
hogy bármilyen ajánlást megfogalmazzon a képviselők részére, hiszen a zárszámadás
elfogadásáról szóló döntés egy politikai aktus, mi csak a magunk szerény eszközeivel
igyekszünk ehhez az objektivitás keretein belül segítséget adni. Úgy érzem tehát, hogy a
Számvevőszék nem terjeszkedett túl a saját törvényi felhatalmazásán, amikor véleményt
mondott a zárszámadási törvényjavaslatról, hiszen ez szerepel az ÁSZ-törvényben, és a
képviselők saját döntésére bízta azt, hogy az itt felsorolt információk alapján milyen politikai
döntést hoznak. Csak ennyivel szerettem volna reagálni az elhangzottakra. Köszönöm, elnök
úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető úr. Van-e még esetlegesen vélemény?
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor most összefoglalom a többségi véleményt. Kénytelen
leszek felolvasni újra, hogy mindenki számára világos legyen. Kérem, hogy ennek
megfelelően szavazzunk, és utána a kisebbségi véleményeket fogalmazzák meg
képviselőtársaim, hogy az is egyértelmű legyen, és tudjuk továbbítani az illetékes
szakbizottságnak! Kezdem.

„A Kulturális és sajtóbizottság többségi véleménye a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062. számú törvényjavaslat tárgyában. Az előző
kormányzat felelőtlen költekezését jól szemlélteti az ÁSZ által a négy kiemelt székházprojekt
ügyéről megfogalmazott súlyos kritika; ezek egyike az MTV Zrt. székházának ügye. Az ÁSZ
jelentése szerint a döntéshozók nem értékelték megfelelően a devizakockázatot, a kialakított
bérleti konstrukció pedig nem vette figyelembe az állami költségtakarékosság érdekét; mindez
állami tulajdont eredményező székházprojekt helyett tartós gazdasági kiszolgáltatottsághoz
vezetett. 2007-ben 7 milliárd forintra tervezett kivitelezési költséggel szemben 2010 májusáig
16,2 milliárd bérleti díjat fizettek ki, és a bérleti időszak lejártáig, további 38 évig várhatóan
83,6 milliárd forint bérleti díjat kell még kifizetnie az MTV Zrt.-nek. Megjegyzendő, hogy az
MTV Zrt. saját ingatlanjainak értékesítéseiből származó bevételeit, összesen 10,2 milliárd
forintot nem a székházépítés finanszírozására fordítottak.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság esetében az ÁSZ-jelentés a következőket állapította
meg. Az NHH-nál 2009 októberétől nem volt biztosított a belső ellenőrzés függetlensége. A
hatóság a normatív jutalmazás előirányzatának módosításakor és felhasználásakor nem
tartotta be a vonatkozó korlátozásokat: 405,6 millió forint összegben fizetett ki normatív
jutalmat, ezáltal 86,4 millió forinttal túllépve a jutalmazási keretet. A hatóságnál kötött
tanácsadói, szakértői szerződésekre általánosan jellemző, hogy valójában folyamatos
munkavégzésre utaltak; a folyamatos megbízási szerződésekben szereplő feladatok
megalapozottsága, indokoltsága nem mindig állapítható meg egyértelműen. Felmerül továbbá
a gyanú, hogy e feladatokat a megbízó szervezeti egység dolgozói is elláthatták volna. Mindez
még inkább indokoltnak mutatja a területet érintő szervezeti változásokat.



- 14 -

Az ÁSZ-jelentés az Oktatási és Kulturális Minisztérium eszközállományának
nyilvántartásával kapcsolatos hiányosságra hívja fel a figyelmet. A szakmai szervezeti
egységek a szerződéskötések és előirányzatok felhasználásának elszámoltatása során több
esetben nem tartották be a vonatkozó rendeleteket: támogatási szerződések megkötésére
gyakran utólag, a támogatott feladat megkezdése után került sor, az elszámolásokat azok
hiányosságai ellenére elfogadták. A jelentés megállapítja, hogy az Erzsébet Téri Kulturális
Központ és Park 1,2 milliárd forintos ráfordítását 2009. december 31-i fordulónappal a mérleg
befejezetlen beruházás soráról kivezették. 2010. május végéig az OKM semmiféle
dokumentummal nem szolgál az ellenőrzés számára, amely bizonyította volna, hogy Budapest
Főváros Önkormányzatával a beruházás átadás-átvétele megtörtént. Az üzemeltetés költségét
2009-ben továbbra is az OKM-nek kellett biztosítania. 2009. év végén a kormány
11,1 milliárd forint átcsoportosítását rendelte el az általános tartalék előirányzata terhére. Az
ÁSZ jelentése az átcsoportosítást, különös tekintettel annak időzítésére, nem tartja
indokoltnak és kellően megalapozottnak. Az év utolsó napjaiban tárgyévi feladat ilyen
nagyságrendben érdemben már nem végezhető. Az átcsoportosítás az OKM-et 650 millió
forint értékben érintette. Az összeget az OKM a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Állami
Operaház és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működési kiadásainak kiegészítésére,
valamint egy közalapítvány támogatására vette igénybe.

A jelentés szerint a helyi önkormányzatok könyvtár- és közművelődési támogatásáról
szóló pályázat esetében sem a pályázati felhívás megjelentetésénél, sem a pályázatok beadási
határidejénél nem tartotta be a saját rendeletében meghatározott határidőt. Az ÁSZ az
Iparművészeti Múzeum beszámolóját elutasító véleménnyel látta el. A zárszámadásból
kiderül, hogy az OKM igazgatásának eredeti előirányzata az év közben végrehajtott
módosítások eredményeként több mint háromszorosára, 16,6 milliárd forintra nőtt, a
végrehajtott módosítások több mint fele, 8,3 milliárd forint a Művészetek Palotájával
kapcsolatos kiadások finanszírozását szolgálta. A MÜPA üzemeltetésére tervezett keret túl
szűkösnek bizonyult, amit súlyosbított az euró árfolyamának emelkedése.

Az OKM működését a kormány három döntése igen kedvezőtlenül érintette. Egy:
2009 márciusában 11,7 millió forint dologi kiadási előirányzat zárolása, majd decemberben
végleges elvonása. Kettő: 2009 augusztusában 396,5 millió forint személyi juttatás és
járulékai kiadási előirányzat zárolása, majd ebből decemberben 206,4 millió forint végleges
elvonása. Három: 240 millió forint maradványtartási kötelezettsége előírása. Mindez az
igazgatás dologi kiadásokra fordítható, amúgy is szűkös előirányzatát tovább csökkentette. A
költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat az előző évhez képest eleve 4,8 százalékkal
csökkent. A zárszámadás alapján felmerülhet, hogy valóban szakmailag indokolt-e egyes
közalapítványok támogatása vagy a támogatás mértéke - például Habsburg-kori Kutatások
Közalapítvány. Hasonlóképpen kérdéses lehet bizonyos szervezeti egységek létrehozásának,
működtetésének indokoltsága, például a NEFMI államtitkársága által 2010. augusztus 1-jével
megszüntetett Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat.

A kultúra területén nagyon sok alapítvány, közalapítvány működik, melyek adott
célokra pályázatokat írnak ki és bírálnak el. Ezek működési költsége sokszor igen magasnak
tűnik a szétosztott támogatások arányában, mint az előbb már utaltunk rá. Az európai uniós
források esetében az EU által meghatározott plafon 4 százalék az intézményrendszer
fenntartására, beleértve mindenféle kommunikációs pályáztatási, elbírálási tevékenységet. Ez
az arány a Magyar Mozgókép Közalapítvány esetében például 7,2 százalék, a Nemzeti
Kulturális Alap esetében 8,7 százalék, de ha a kommunikációs kiadásokat is ideszámítjuk,
11,4 százalék.

Az NKA kommunikációs kiadásaival kapcsolatban - 94 millió forint - egyébként is
felmerül két probléma. Egy: mire kell a közalapítványnak közel 100 milliós kommunikációs
büdzsé. Kettő: miért nem volt eredetileg beletervezve – eredeti előirányzat 2009-re nulla



- 15 -

forint -, és mi indokolta mégis a sor megnyitását. Az ÁSZ megállapítja, hogy a
Politikatörténeti Alapítvány részére az OKM 11/32/7. közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és
kisebbségi kultúra támogatása törvényi sor terhére 16 millió forint támogatást nyújtottak.
Nem világos, hogy ez beleértendő-e abba a 239,9 millió forintos támogatásba, amit más
helyen említenek, mint az alapítvány összes támogatását, viszont a 16 millió forintos
támogatást olyan szerződés alapján nyújtották, amelyet visszamenőleges kezdő hatállyal
kötöttek meg, mivel a szerződés szerint a támogatást 2009. január 1-je és 2009. december 31-
e közötti időszakban használták fel. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem tudjuk,
hogy ezzel a szabálytalan támogatással mi a helyzet, illetve mi ennek a következménye.

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának többsége, figyelemmel az Állami
Számvevőszék „a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről” szóló 1062/1. számú
jelentésére, a bizottság kompetenciájába tartozó fejezeteinek vizsgálata alapján arra a
megállapításra jutott, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/1062. számú törvényjavaslat az előzőekben részletesen említett kifogások mellett
általános vitára alkalmas.” (Jelzésre:)

Parancsoljon, képviselő úr!

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak a szavazás menetéhez, nem a
tartalmi vitához szólnék hozzá, az másik kérdéskör. Kérem, hogy válasszuk ketté -
 természetesen a szavazást.

Az egyik az általános vitára való alkalmasság kérdéséről történő szavazás; látom, hogy
ebben voltak némi eltérések a bizottsági tagok között. Nyilván érdemes ezt be is mutatni
majd, hogy az általános vitára való alkalmasság, mint kérdés, rendben való-e, illetve ki milyen
álláspontot képvisel. Van a másik része, ez a bizonyos többségi álláspont kérdésköre, amiről
természetesen külön kell szavazni és nem egyben, mert az egyik kérdés nem ugyanaz, mint a
másik. Szerintem ennek megfelelően is kell majd ismertetni a plenáris ülés előtt a tárgyalás
során, hogy mi alakult ki a bizottságban, mert úgy látom, hogy ebben azért vannak eltérések,
és arányeltérések is lesznek természetesen. Most mondom el elöljáróban…

ELNÖK: Értjük.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Ez teljesen világos, tudom, hogy érti. A másik részében
ugyanis azt kérnénk majd a többségi álláspont ismertetésénél, azért nem fogok többször
szólni, elmondanám most, hogy mi az általános vitára való alkalmasság kérdését
természetesen meg fogjuk szavazni, ahogy Hiller István képviselőtársam is mondta, sőt már
most elmondjuk, hogy valószínűleg meg fogjuk szavazni ennek a törvényjavaslatnak és a
hozzákapcsolódó ÁSZ-jelentésnek is a végső tartalmát, amikor majd szavazásra kerül sor a
mostani állások szerint. Azokkal a tételekkel kapcsolatban, amit ön most elmondott, hogy
legyen többségi álláspont, nagyon sok mindent mi majd vitatunk. Ezt majd a plenáris ülés
vitájában kívánjuk ismertetni, nem akarjuk most ezzel húzni az időt, mert ráadásul prompt
helyzet alakult ki, hiszen mi most ismerhettük meg egy szóbeli tájékoztatás alapján, hogy mi a
tartalmi része, de nem húznánk ezzel az időt, hogy most megpróbálunk improvizálni, hogy
erre mi a válaszunk, ezért kérnénk a kettéválasztását. Azt is kérnénk, hogy az ismertetésben
ezt tegye meg, hogy a mi kisebbségi álláspontot, mert nem fogjuk megszavazni a többségi
álláspont tartalmi részét, amit ön most elmondott, ezt mi a plenáris vita keretében a frakción
belül fogjuk majd ismertetni, és ezért nem fog elhangzani egyébként a plenáris ülésen
kisebbségi álláspont részünkről, ami a tartalmi oldalát jelenti. Ezt kérném majd ismertetni a
plenáris ülés előtt is, hogy ezért van így a bizottsági álláspont ismertetése és nem másképp.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyrészt akceptálom, másrészt egyébként is
így szavaztattam volna meg, minthogy én is érzékeltem azt, hogy egyértelműen jelezte Hiller
István képviselőtársam, hogy támogatják, de amit hozzáfűzött, abból is látható volt, hogy
azzal, amit én itt megfogalmaztam, ami valóban prompt helyzet valamennyi képviselőtársam
számára, hiszen nekünk is a nyári szünet miatt itt viszonylag gyorsan kellett dolgoznunk, a
későbbiekben hasonló helyzetet nem fogunk előidézni. Képviselőtársaimnak ígérem, hogy az
őszi ülésszakban minden frakcióval előzetesen egyeztetni fogok a bizottsági ülések tárgyáról,
tartalmáról és időpontjáról, tehát próbálok a nyári rendkívüli ülésszakhoz képest egy
rugalmasabb és együttműködőbb ülésvezetést megvalósítani. Ez az oka ennek a most
megfogalmazott, a saját frakciótársaim által is most hallott javaslatomnak.

Döntés általános vitára való alkalmasságról

Miután úgy látom, hogy több jelentkezést nincsen, kérem, hogy szavazzunk. Aki
egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat általános vitára alkalmas, az kérem, hogy most
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 15 igen. Ez hogy lehet? Az előbb tizennégy volt, csak
többen érkeztek. Tizennégyen voltunk az előbb. Szerintem több mint tizenöt. Tegyék fel, a
kezüket, legyenek szívesek! A szocialisták közül mindenki itt van? Tizenöt igen. Ki az, aki
nemmel szavaz? (Szavazás.) Három.

15 igen és 3 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak tartja a bizottság az
előterjesztést.

A bizottság többségi véleményének elfogadása

Most kérem, hogy szavazzunk az általam megfogalmazott többségi véleményről. Aki
annak tartalmával egyetért, mint bizottsági többségi véleményt elfogadja, az kérem, hogy
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizenkettő. Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Öt.
Tartózkodik? (Szavazás.)

12 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással a többségi véleményt elfogadtuk.
Most kérem képviselőtársaimat, akik kisebbségi véleményt kívánnak megfogalmazni,

azok most a jegyzőkönyv számára szíveskedjenek megfogalmazni; ahogyan előzetesen
ismertettem, írásban el fogjuk juttatni a számvevőszéki bizottsághoz. (Jelzésre:)

Novák képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Mivel egyáltalán nem talált
meghallgatásra a kritikánk, ezért valóban a Házszabály 77. § (4) bekezdése szerinti kisebbségi
véleményként szeretném rögzíteni az előző hozzászólásomban elmondottakat, melyet most
nem kívánok megismételni, de a számítógépen itt van, és ha esetleg szükséges, akkor akár
kinyomtatva itt oda tudjuk adni. Tehát fenntartom a korábbi véleményt, akkor ezúton most
kisebbségi véleményként. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Jobbik képviselőcsoportja tehát kisebbségi véleményt
fogalmazott meg. Kérem képviselő urat, hogy a gyorsírók munkáját majd szíveskedjék azzal
segíteni, hogy akkor a lejegyzett szöveget pontosítsa az előzetes szövegének megfelelően,
tehát hogy egyértelmű legyen, ne legyen benne tartalmi hiba.

Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki kisebbségi véleményt megfogalmazni. (Nincs
jelentkező.) Köszönöm szépen, képviselőtársaim.

Tisztelettel megköszönöm az Állami Számvevőszék és a kormány munkatársainak
jelenlétét, köszönöm szépen a munkájukat, hiszen itt nagyon gyorsan nagy munkát kellett
véghez vinniük, és azt is, hogy megtiszteltek bennünket a bizottsági ülésen. Képviselőtársaim,
a napirendi pontot lezárom.
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Egyebek

A 2. napirendi pont az „egyebek”. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy valaki
kíván-e itt valamit elmondani. Mint már jeleztem, ezt szerettem volna elmondani az
egyebeknél is, de akkor még egyszer megerősítem, hogy szeretnék egy együttműködő
bizottsági munkát. Talán most nem lesz annyira gyors a programunk az őszi ülésszakban,
ugyan költségvetési vitára számíthatunk, mint nyáron volt, úgyhogy higgadtabban,
türelmesebben tudunk bizottsági munkát folytatni.

Előre szeretném jelezni, hogy két tárgykörben mindenképpen szeretném, ha lenne
megint bizottsági meghallgatás. Azért jelzem most előre, hogy képviselőtársaim fel tudjanak
készülni, vagy saját szakértőiket mozgósítani tudják. Az egyik a nagyfesztiválok ügye, hiszen
itt a sajtó kedélyét is eléggé borzolták bizonyos akciók és vélemények a nagyfesztiválok
támogatásának zárolásával kapcsolatban, tehát azzal kapcsolatban szeretnék az őszi ülésszak
során egy bizottsági meghallgatást tartani, hogy a nagy magyarországi kulturális fesztiválok
mennyiben járulnak hozzá kulturális életünk gazdagságához, illetve mennyiben van
gazdaságélénkítő szerepük és hatásuk, tehát nevezetesen a Fesztivál Szövetség és nagy
fesztiválszervezők, kulturális szakemberek meghívásával szeretnék egy ilyen ülést tartani.
Szerintem erre nagyjából október végén tudunk sort keríteni, tehát mindenkinek lesz ideje
felkészülni.

A másik téma a magyarországi filmtámogatás ügye. Két probléma, amit
hangsúlyosnak látok, egyrészt a Magyar Mozgókép Közalapítvány helyzete, annak
eladósodása, másrészt pedig a Magyar Történelmi Film Közalapítvány költségvetési
problémái, illetve a magyar dokumentumfilm-gyártás nehézségei. Ezt valamikor november
tájékán szeretném egy bizottsági ülésen megtartani, tehát erre is kérem tisztelettel
képviselőtársaimat, hogy készüljenek fel.

A harmadik, amit fontosnak tartok, hogy októberben, ha minden igaz, október 11-ei,
12-ei ülésünkön fogjuk tárgyalni a T/363. számú törvénytervezetet. Ott elég sok módosító
indítványt nyújtottak be szocialista képviselőtársaim is. Szeretném, ha itt a részletes vitára
készülve szintén meghívnánk azért néhány szakmai szervezet vezetőjét, tehát ezt előre jelzem,
hogy akkor nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, mint legutóbb, amikor képviselőtársaim
jelezték, hogy ők is hívtak volna esetleg újságírókat. Ha minden igaz, még nem tudom
pontosan, mert nem tudjuk, hogy mikor kerül a parlament elé, de ha minden igaz, akkor az
önkormányzati választást követő héten tudnánk ezt a bizottsági ülésünket megtartani, ahol a
sok-sok módosító indítványt tárgyalnánk. Minthogy jó sok módosító indítványunk van, ezért
azt gondolom, hogy nem tudjuk egy pár óra alatt összecsapni ezt a bizottsági ülést, tehát nem
hétfői vagy keddi napon tartanánk a plenáris előtt, hanem valószínűleg azon a héten szerdán,
ezért kérem képviselőtársaimat, hogy erre készüljenek az önkormányzati választás után, hogy
legyen rá időnk. Még egy dolog volt az eszemben. (Karácsony Gergely: Előadó-művészeti
törvény.)

Az előadó-művészeti törvénynél egyelőre államtitkár úrral beszéltem, és a hét végén
tudom, hogy ő már szakmai egyeztetéseket folytatott. A jogalkotási programban benne van az
előadó-művészeti törvény. Én azért nem mondtam az előadó-művészeti törvényt, mert én úgy
tudom, hogy csúszni fog egy kicsit a dolog, még egy sor egyeztetést kell végigvinnie a
minisztériumnak, úgyhogy minden valószínűség szerint ősszel elénk fog kerülni. Ha valóban
elénk kerül, minthogy egy nagyszabású törvényről és nagyszabású módosítási tervről van szó
tudomásom szerint, akkor szükséges lesz, hogy egy olyan bizottsági ülést tartsunk, ahol a
szakmai álláspontokat is meghallgatjuk, bár gyorsan tegyük hozzá, hogy itt már a
minisztérium, minthogy nem egyedi képviselői indítványról lesz szó, folyamatosan egyeztet.
Tegnap éppen az egyik színházigazgató barátommal tárgyaltam, és mondta, hogy államtitkár
úr tegnap találkozott, ha jól tudom, a magyar teátrumi társulat színházigazgatóival, de úgy
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tudom, hogy közben az alternatív színházak szervezetének képviselőivel és másokkal is
tárgyalnak, de erre készülünk majd, képviselőtársaimat tájékoztatni fogom időben.

Azt akartam jelezni, hogy jobbikos képviselőtársaimmal a határozatijavaslat-
tervezeteikről szeretnék valamikor pár szót váltani, hogy ezt hogyan és mint csináljuk, mert
átnéztem azokat múlt héten, és látok olyan pontokat, ahol lehet együtt gondolkodni bizonyos
kérdésekben, tehát erre majd akkor térjünk vissza, mert ezt szeptemberben el kellene
döntenünk, hogy mi legyen a sorsuk. Van-e más hozzászólás az „egyebek” pontnál? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm szépen. Látom, hogy nincs több hozzászólás. Köszönöm a bizottsági
tagoknak a részvételt. Az őszi ülésszakra jó munkát, jó együttműködést kívánok
mindenkinek! Köszönöm szépen. (Mandur László: Bort, búzát, béketűrést! – Derültség.)

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 28 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke
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