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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Márta István, az Új Színház igazgatója, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke
Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Ifjak elnöke
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Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság
2010. december 1-jei ülésén! Az előzetesen kiküldött napirendi pontokat mindenki megkapta.
Ehhez képest egy változtatást javaslok, hogy az 5. napirendi pontot vegyük le, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, hiszen még zajlik az
általános vita a parlamentben, ezért javaslom, hogy a jövő hét hétfői ülésünkre együk át ennek
megtárgyalását.

Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk! Aki
a napirendet elfogadja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

Tájékozódás a hazai kulturális fesztiválok helyzetéről

Az 1. napirendi pontunk: tájékozódás a hazai kulturális fesztiválok helyzetéről, a
meghívottak a fesztiválszervezéssel kapcsolatos szakmai szervezetek képviselői.

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben a Fesztivál Szövetség vezetőjét,
tagjait, több rangos magyarországi fesztivál szervezőjét, vezetőjét! Örülök, hogy elfogadták a
meghívásunkat. A mai parlamenti bizottsági meghallgatást Márta István kezdeményezte,
illetve vele együtt kezdeményeztük, hogy oly sok más téma mellett, amelyet a parlament
Kulturális és sajtóbizottságában az elmúlt fél évben megtárgyaltunk, feltétlenül fordítsunk
figyelmet a magyarországi kulturális fesztiválok helyzetére is. A Fesztivál Szövetség évzáró
tanácskozásán magam is részt vettem múlt héten, ahol a kulturális fesztiválok
gazdaságélénkítő hatásairól és még egy sor más kérdésről beszéltünk, azokról a feladatokról,
amelyek a jogalkotás előtt állnak a kulturális fesztiválok kérdéskörében.

Még egyszer köszöntöm önöket! Tisztelt képviselőtársaimnak azt javaslom, hogy a
szokásainknak megfelelően a bizottsági ülés elején adjunk lehetőséget arra, hogy a szakma
képviselői megosszák velünk véleményüket, mondják el, hogy ők mit látnak hangsúlyos,
sürgősen kezelendő problémának, mi az, amiben a Kulturális és sajtóbizottság akár a
kulturális kormányzat, akár a gazdasági tárca felé közvetítő szereppel élhet. (Dr. Puskás Imre
az ülésterembe érkezik.) Éppen ezért talán az lenne a legjobb metódus, hogy ők elmondják a
véleményüket, és mi esetlegesen a napirend tárgyalásának végén ehhez hozzáfűzzük a
magunk gondolatait.

Egyúttal szeretettel köszöntöm a minisztérium munkatársait is! Körünkben van dr.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a kulturális minisztérium helyettes államtitkára, legalábbis az
előbb még itt volt, most nem látom. (Jelzésre:) Államtitkár úr, ne haragudj, a látásommal
vannak problémák. Ha minden igaz, helyettes államtitkár asszony is jön a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumból, de még nem látom, a Nemzeti Kulturális Alaptól is itt vannak, úgyhogy azt
hiszem, hogy elég széles körben tudunk erről a problémáról beszélni.

Képviselőtársaim! Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja az előterjesztésemet,
nevezetesen, hogy a szakma képviselői hozzászólhassanak, azok kérem, hogy ezt
kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm. Vitányi Iván képviselő úr is igennel
szavazott? (Dr. Vitányi Iván: Igen.) Ne haragudj, képviselő úr, nem láttam.

Megállapítom, hogy egyhangú.
Ezennel akkor szeretettel szólítom meg a kulturális fesztiválszervezői szakma

képviselőit, hogy szíveskedjenek elmondani mindazt, amit a kulturális fesztiválok helyzetével
kapcsolatban meg kívánnak osztani a parlamenti bizottsággal. Arra kérem önöket, hogy a
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jegyzőkönyvvezetés miatt szíveskedjenek a nevüket bemondani, hogy a gyorsíró kolléganők
le tudják írni.

Márta István, az Új Színház igazgatója, a Fesztivál Szövetség elnöke. Parancsoljon,
elnök úr!

Hozzászólások a szakmai szervezetek részéről

Márta István

MÁRTA ISTVÁN, az Új Színház igazgatója, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke:
Először is köszöntöm a bizottság tagjait, elnök urat, elnökhelyettes urat! Megtisztelő a
meghívás. A fesztiválhelyzetről kértek önök és kértetek egyfajta beszámolót. Először is
szeretném nagyon gyorsan bemutatni a fesztiválszövetségek képviseletében itt lévő
résztvevőket, elsősorban Zimányi Zsófiát, aki a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségétől
jött, Héra Évát, aki a Folklór Fesztiválok Szövetségének elnöke, CIOFF Hungary, Ments
Andrást, aki a Magyar Gasztronómiai Fesztiválok Szövetségének elnöke, szakértőinket,
Hunyadi Zsuzsát, a Regisztrációs és Minősítési Program Szakmai Intéző Bizottságának a
szakértőjét. Szeretném köszönteni a Magyar Fesztivál Szövetség elnökségi tagjait, akik itt
vannak: Elekes József alelnököt, Siklósi Csabát, szintén elnökségi tagot és Sülyi Péter
elnökségi tagot! Remélem, senkit nem hagytam ki. Természetesen köszöntöm azokat a
jelenlévő vendégeket is, illetve a sajtót, akik meghívást kaptak tőletek, illetve meghívást
kaptak önöktől; köszöntöm Gerendai Károlyt, mint a Sziget Fesztivál vezetőjét többek közt.
Elnézést, ha valakit kihagytam. Három anyagot tettünk le a bizottság asztalára. Kérem, hogy
fogadják szeretettel.

Az első anyag egy nagyon rövid áttekintéssel a magyarországi fesztiválok helyzetéről
szól tényleg slágvortokban, hogy magyartalanul fejezzem ki magam, mert nem biztos, hogy
mindenki annyira jártas a magyar fesztiváléletben, mint az itt jelen lévő szakértők, illetve
szakmai szervezetek képviselői.

A második anyag, amely nemrég jelent meg, a magyarországi fesztiválok minősítési
rendszere, ez a bizonyos magyar fesztivál regisztrációs és minősítési programnak egy kis
összefoglalója. Ezt magyar és angol nyelven is a rendelkezésükre bocsátjuk mint
háttéranyagot.

Elöljáróban szeretném elmondani, hogy mind a hazai helyzetben, mind az európai
tendenciáknál a fesztiválok szerepe ugyancsak megnövekedett az elmúlt években vagy
évtizedekben, épp a társadalmi helyzetük miatt. A közösségépítés, a helyi szellemi épített
örökség bemutatásától kezdve a tolerancia növelésén át a környezettudatosságra való
nevelésig, a gazdasági szegmensei, az adóbevételek, a foglalkoztatottság - nemcsak a
művészek és a szolgáltatók -, a településfejlesztés, a turisztikai értéknövelés, az imázsteremtés
viszonylatában mindenütt - mind Európában, mind a világon és hazánkban is - jelentős
szerepet játszanak. Jelentős szerepet játszanak a fesztiválok a kultúra közvetítésében, a
nemzeti identitás erősítésében, a régiók és települések fejlődésében, illetve az idegenforgalom
növelésében is.

Még mielőtt rátérnék egy-két olyan adatra, amellyel bizonyítanám azt - talán nem is
biztos egyébként, hogy bizonyítani kell -, hogy mennyire fontosak a hazai kulturális és
turisztikai vonulatokban a fesztiválok, elmondanám azt, hogy Magyarországon sokszor az a
vád éri a magyar fesztiválokat, hogy nagyon sokan vannak, hogy ilyen vulgárisan fejezzem ki
magam. 3-4000 fesztiválról beszélnek. Természetesen nincs ennyi fesztivál. Van olyan
fesztivál, amely magát fesztiválnak hívja, de köszönőviszonyban nincs magával a fogalommal
és a definícióval, és bizony vannak kiválóan és fantasztikusan működő, többfajta műfajban
működő fesztiváljaink.
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Azt is elmondhatnám, és talán nem nagyképűség és nem rátartiság, hogy
Magyarország fesztivál-nagyhatalom. Ez egy frázis, de ennek a valóságtartalma nyomon
követhető, miután az itt jelen lévő fesztiváligazgatóknak, fesztiválszervezőknek, akiknek elég
jelentős európai rálátása van, nincs mit szégyellenünk Európa előtt, és nem a mennyiségre
gondolok, hanem főleg a minőségre. Tehát az a fantasztikus fesztiválélet, ami
Magyarországon folyik mind a folklórfesztiváloknál, mind a művészeti, kulturális
fesztiváloknál, mind a gasztronómiai fesztiváloknál és mind az egyéb fesztiváloknál, arra
determinál és arra késztet bennünket, hogy valamilyen módon felmérjük az önmagunk
helyzetét, megfogalmazzuk és megtudjuk fogalmazni azokat a gondolatokat és kívánalmakat,
amelyek egy egységes kulturális stratégiánál, a kulturális turizmus stratégiánál esetleg az
államra, illetve a kormányzatra tartozik. (Hiller István megérkezik az ülésre.)

Néhány számadat. A minősítési program, amiről később még néhány mondatot
beszélnék, egzakt adatai és felmérései alapján nincs több igazán jelentős fesztivál és magát
fesztiválnak joggal nevezhető fesztivál Magyarországon, mint 3-400. November végéig a
program alapján regisztrált fesztiválok száma 272 fesztivál volt, ebből a minősített fesztiválok
száma 100. A 100 minősített fesztiválnál jutottunk el arra a következtetésre, hogy négy
műfajban adunk ki három minősítést. Itt beszélnék a négy műfajról: tehát a művészeti vagy
kulturális fesztiválok, a folkfesztiválok, a gasztrofesztiválok és az egyéb speciális fesztiválok.
Három minősítést adtunk ki: a minősült, a jól minősült és a kiválóan minősült fesztiválok.

A 272 regisztrált fesztivál közönséglátogatottsága: nagyjából 4,8, usque 5 millió
nézettsége van ezeknek a fesztiváloknak. A regisztrált fesztiválok összköltsége körülbelül
8 milliárd forintot ér el. A magyar regisztrációs és minősítési programot létrehozó öt
fesztiválszövetség - amelyeknek a képviselőit bemutattam és a címlapon megtalálhatóak, tehát
még egyszer, a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, a
Szabadtéri Színházak Szövetsége, a Folklórfesztiválok Szövetsége és a Magyarországi
Gasztronómiai Fesztiválok Szövetsége - körülbelül 250-300 fesztivált fed le.

A rendteremtés címszó alatt úgy gondoltuk két esztendővel ezelőtt, hogy létrehozunk
egy programot, amelynek a legfőbb célja az, hogy rendet tegyünk a saját portánkon, másrészt
pedig az állami résztámogatásoknál segítséget nyújtsunk a kormányzatnak egyfajta minőségi
rendszerbe való bevonásra, tehát minőségi pénz elosztásánál. Tehát a minőség biztosítása
nagyon fontos, és a fesztiválok színvonalának garantálása és emelése, a különböző műfajú
fesztiválok értékeinek és érdekeinek az összehangolása is, az állami támogatások elosztásának
segítsége és az átláthatóság növelése.

Egyébként ezzel a minősítési programmal és azzal a közel 100 fesztivállal, mely a
minősítést elérte, mi ugyanúgy segítséget szeretnénk adni az önkormányzatoknak, amikor
eldöntik, hogy mennyi résztámogatást adjanak a fesztiváljaiknak, illetve akár a
szponzoroknál, akár a mecénásoknál, akár a közönségnél, hisz a minősítéssel együtt járó logót
használhatják - és csakis azok használhatják, akik ezt megkapták -, a különféle
marketingmunkáknál és PR-, propagandakiadványoknál feltüntethetik, ez az idén meg is
történt nagyon sok kiadásban, hogy kiváló minőségű vagy jó minőségű fesztiválról van szó.

Gondolom, itt lesz lehetőség egyfajta konzultációra; a kollégáim elmondják a
véleményüket, illetve nyilván kérdezhetnek, és önök is kérdeznek, sőt kérjük is, hogy
kérdezzenek. A megoldandó feladatoknál nagyon fontosak lennének a következők: egy
egységes kulturális turizmusstratégián belül - persze feltételezem, hogy akkor kellene lennie
egy kulturális turizmusstratégiának - a fesztiválok helyzetének, jelentőségének pozicionálása,
hogy a fesztiválok a jelentőségükhöz mérten jelenjenek meg. Ez egy politikai döntés, ez egy
akarat; ha a kormányzat eldönti, hogy fontosak a fesztiválok, akkor ezek után jönnek a
következő lépések.

Amennyiben ez áll, hogy fontosak a fesztiválok a kulturális turizmus és a kultúra
szempontjából, akkor kérjük, hogy a kormányzat fogalmazza meg a különböző
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fesztiválműfajokat integráló közép- és hosszú távú fesztiválstratégiát, illetve a fesztiválokkal
kapcsolatos elvárásait. Mindezt pedig a szakmai szövetségekkel konzultálva tegye, hisz a
szakmai szövetségek már önmaguk bizonyították, hogy ellentétben az országos tendenciákkal,
tudnak együttműködni, bár konkurenciákról van szó, ez az együttműködés pedig jó dolgokat
szül; nincs gyűlölködés az országos szövetségek keretén belül, hanem egy jó együttműködés
van a közönség és a művészek érdekében. Az állami résztámogatások egységes ágazati
koordinálására lenne szükség véleményünk szerint, hisz jelen pillanatban - a kultúra területe,
a turizmus területe, de akár a vidékfejlesztés vagy a pénzügyi terület is - sok gazdája van a
fesztiváloknak, de igazán egyik sem gazdája, miközben mindegyik ágazatra tartozik az a fajta
hozadék, amelyet a fesztiválok hoznak az országnak. Szeretnénk, ha a hazai és az európai
források bevonására sor kerülne, és ebben a kormányzat tudna nekünk segíteni. A források
további növelése időszerű lenne, illetve szeretnénk majd a régiós pályázatok visszaállítását is
elérni. Kiszámítható és tervezhető támogatási rendszerre lenne szükség, amely azt
eredményezné, hogy esetlegesen tervezhetőek lennének a fesztiválok, mint ahogy az Európa
összes nagyvárosában és országában megtalálható, kivéve Magyarországot.

Kérnénk azt, amennyiben lehetséges, bár nem értünk hozzá, de gondolkodni kellene
egy parlamenti eseti bizottság felállításán, esetlegesen egy fesztiváltörvény előkészítésén.
Ezen kívül kérjük a bizottság közbenjárását, hogy a tárcáknál és a különféle erre
illetékeseknél járjanak közbe, hogy az általunk megalkotott regisztrációs és minősítési
programokat vegyék figyelembe, és azok építődjenek be a támogatási rendszerbe, hiszen,
ahogy mondottam volt, ez a minősítésalapú differenciált támogatási rendszer egyik alappillére
lehetne.

Visszatérnék egy-két gondolattal arra, hogy miért éri meg a kormányzatnak, illetve
legfőképpen az államnak a fesztiválok jelenléte. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy
fesztiválkultúránk nemcsak a szórakozás és a szórakoztatás része, hanem a közösségteremtés,
mégpedig az egészséges és jó közösségteremtés, a magyar identitás egyfajta letéteményese, a
gazdasági élet egyfajta gazdaságélénkítő hatása tud lenni a jól működő fesztiválélet - mi sem
látszódik jobban például a Sziget Fesztiválnál vagy egyéb nagy fesztiváloknál is -; itt az
adóvonzatokra és egyéb adótartalmakra gondolok. Dióhéjban ennyit szerettem volna
elmondani az elején, nem tartom fel önöket és senkit sem.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Azt javaslom, hogy azt a metódust folytassuk,
hogy a további szakmai hozzászólóktól kérünk, hogy mondják el a véleményüket, és utána
kérdeznek képviselőtársaim, ahogy azt az előbb megszavaztuk. (Jelzésre:) Parancsoljon!

Soós Sándor

SOÓS SÁNDOR elnök (Erdélyi Magyar Ifjak): Tisztelt Bizottság! Köszönöm a
meghívást. Habár az előterjesztésben láttam, hogy hazai fesztiválokról van szó, minket is
meghívtak; köszönöm a jobbikos képviselőknek, hogy ránk is gondoltak. A nevem Soós
Sándor, az Erdélyi Magyar Ifjak elnöke vagyok, és a Gyergyószentmiklóson megszervezett
EMI-tábor főszervezője vagyok a. Eddig hatszor szerveztük meg ezt a még mindig tábornak
nevezett rendezvényt, ami tábornak is indult annak idején, de pár év alatt felnőtt olyan szintre,
amit lassan nyugodtan mondhatunk fesztiválnak.

Mivel látom, hogy Erdélyből csak mi vagyunk, ezért egy kicsit kitérnék az erdélyi
helyzetre is, ha lehet szimbólumokról beszélni. Azért is jó, hogy december 1-jén lehetünk itt,
azon a napon, amikor 1918. december 1-jén a románok elvették Erdélyt - hála annak,
idézőjelben, hogy szabadnapunk van, és a munkahelyünkről el tudtunk jönni -, hogy itt
lehetünk egy ilyen bizottságban. A jelenlegi kormány által sokat hangoztatott jelszó, hogy egy
a nemzet, hogy a határok jelképesek, és határok feletti önbeteljesítésről beszélnek. Remélem,
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hogy ha már hazai fesztiválokról beszélünk, akkor beszélhetünk nyugodtan a jelenlegi határon
túli fesztiválokról is.

Erdélyben három nagyobb ilyen fesztivál van: az egyik az itteni Sziget Fesztivál húga,
ha lehet úgy nevezni, a Félsziget Fesztivál, azon kívül van a Tusványosnak nevezett fesztivál,
amely köztudottan egy Fidesz-orientáltságú rendezvény, és van az EMI-tábor, amely
létszámban már tavaly előtt elérte a Tusványos részvételi számot; azóta is tartjuk magunkat, a
rendezvényünket ebben a hármas körben fesztiválnak. Ez egy olyan rendezvény, ahol
egyszerre többféle jellegű tevékenység folyik sátorban. Ahogy látom, Magyarországon a
fesztiválok nagy része elsősorban valamilyen szegmenssel foglalkozik. Erdélyben mi
mindennel foglalkozunk, egyszerre kulturális, hagyományőrző, kézművességgel foglalkozó,
túráztató, szórakoztató rendezvény ez a tábor. Mindig hangsúlyoztuk azt, hogy ez egy nemzeti
tábor, tehát a célunk az, hogy erdélyi és Kárpát-medencei magyar családoknak nyújtsunk egy
olyan lehetőséget, ahol jól érezhetik magukat, ahol a gyerektől egészen az idősig mindenki
megtalálja maga számára a kedves programot.

Úgy néz ki, hogy ez be is igazolódott, hisz évről évre egyre többen jönnek el a
rendezvényünkre. Annak ellenére, hogy gazdasági válság van, idén is több mint 15 ezer
látogatója volt az EMI-tábornak, egy olyan rendezvénynek, amelyik ötnapos, amely eddig
nagyon kevés támogatást élvezhetett. Magyarországról eddig csak az NCA-n keresztül
tudtunk úgy pályázni, hogy mindig kellett egy magyarországi partnert keresnünk, más egyéb
lehetőségünk nem volt. Ha egy kicsit áttérhetek a pályáztatási rendszerre, láttam azt, hogy
kérik az átlátható pályáztatási rendszer kialakítását. Mi is azt kérnénk Erdélyből - valószínű,
hogy a határon túliak nevében is mondhatom ezt -, a jelenlegi tapasztalatunk az, hogy a múlt
kormány alatti politikai jellegű támogatási pénzosztást, a cseberből vederbe jellegű megoldást
kaptuk most meg; eddig az MSZP- és az RMDSZ-klientúra kapta, most pedig a Fidesz-
közeliek osztogatják a pénzt. Szeretnénk, ha nemcsak politikai lobbi lehetne, hanem lehetne
végre a kulturális életnek is beleszólása.

Mi ezt kezdeményezni is fogjuk, december 11-én a Magyar Ifjúsági Konferencia
keretén belül be fogunk nyújtani egy ilyen javaslatcsomagot, hogy hogyan kérnénk a pályázati
rendszer átalakítását. Ugyanakkor én örülök annak, hogy itt lehetek, hogy egy kicsit
beleláthatok a magyarországi fesztiválok helyzetébe is. Tény, hogy Erdélyből mi inkább
Erdéllyel foglalkozunk, az is a mi jelszónk, hogy „Erdélyország az én hazám”, ez van a
szervezeti pólónkon, Erdélyországgal foglalkozunk. Ezért annyira nem is lessük, nem is
keressük a magyarországi fesztiválokat se utánozni, se ezeket kopírozni, de én szeretném azt
is, ha lenne valamilyen kapcsolat az erdélyi fesztiválok és a magyarországi fesztiválok között,
ha ezekbe a lehetőségekbe mi is jobban beleláthatnánk, ha lehetőségünk volna arra, hogy
tájékoztassanak minket is.

Köszönöm ismét, hogy itt lehettem. Nem rabolnám az idejüket. Ha lehetséges volna,
amennyiben ilyen jellegű bizottsági meghallgatások vannak, akkor szeretném azt kérni a
határon túliak nevében, hogy máskor a határon túliakat is meghívják. Jó lett volna, ha itt lett
volna most Erdélyből valaki a Tusványos részéről is, ha a Félsziget részéről itt vannak a
Sziget által, de talán jó lett volna, ha az erdélyiek is elmondhatták volna a véleményüket és a
meglátásaikat.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Számunkra rendkívül fontos, hogy a határon túli
magyarság kultúrájával is foglalkozzunk, ugyanakkor a mai napirendi pont elég egyértelműen
a hazai kulturális fesztiválok helyzetéről való tájékozódás. Ennek ellenére örülök, hogy itt
van, örülök, hogy megosztja velünk a gondolatait.

Egyébként a parlament Kulturális és sajtóbizottságának az ülései nyilvánosak, a
parlament honlapján minden egyes ülésünknek előzetesen megtalálható a napirendi sora, tehát
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bárki eljöhet. Nyilvánvalóan be kell hozzá jelentkezni a Kulturális és sajtóbizottságnál, de mi
még soha senkinek nem mondtuk azt, hogy ne jöjjön. Egyébként a következő napirendi
pontunk majd a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslatnak a tárgyalása lesz. (Novák
Előd megérkezik az ülésre.) A Bethlen Gábor Alap azt a célt kívánja majd szolgálni, hogy
éppen a határon túliak számára nyújtson támogatásokat, így külön jó, hogy meg fogja hallani
az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.

Gerendai úr jelentkezett, és utána meg majd Márta István, láttam. Parancsolj, foglalj
helyet!

Gerendai Károly

GERENDAI KÁROLY (Sziget Fesztivál): Szép jó napot mindenkinek! Köszönöm a
meghívást és a lehetőséget. Ha megengedik, akkor két problémára szeretnék egy picit azért
rávilágítani, ha már kaptunk arra lehetőséget, hogy önök előtt elmondhassuk a gondjainkat.

Van egy olyan probléma, amely azt hiszem, minden rendezvényszervezőt nagyon
egységesen égető problémaként sújtó probléma, amiről jó, ha közvetlen tájékoztatást kapnak.
Ez magának a pénzelosztási, pályáztatási rendszernek azon problémája, ami nem arról szól,
hogy mennyi pénz van a rendszerben, hanem hogy mikor derülnek ki ezek a döntések és
mennyire teszik tervezhetővé bárki számára a rendezvényeiket. Mondjuk hogy a saját
példánkból elinduljak, és azért merek én ezzel példálózni, mert mi sok éve nem kérünk ilyen
értelemben közpénzt például a Sziget-rendezvényhez, ezért merem a többiek nevében
fölvállalni azt, hogy erre a problémára fölhívjam a figyelmet.

A legtöbb rendezvény már most pontosan tudja, hogy mikor lesz jövőre, hol lesz és
körülbelül milyen keretekből kívánna gazdálkodni, és sokan most karácsonyra megkezdik már
a jegyárusítást a rendezvényeikre. Ezzel szemben fogalmuk nincs arról, hogy valójában a köz
oldaláról milyen segítséget kaphatnak vagy milyen részt vállal majd a köz az ő kiadásaikból.
Ennek következtében úgy kell megtervezzék a költségvetésüket és elkezdjék lekötni a
fellépőiket, a helyszíneket és így tovább, hogy egyébként egy vakrepülésben vannak. Az a)
esetben a tisztességesebb hozzáállás az, hogy ilyenkor nem számolnak a rendezvényszervezők
a közpénzzel mint befolyó pénzzel, és ha menet közben kiderül akár az utolsó pillanatban,
hogy mégis lesz, akkor még próbálják bővíteni a kínálatukat. A b) esetben betervezik ezt,
mint egy lehetséges forrást, és aztán ott állnak az utolsó pillanatban, hogyha még mindig nem
dőlt el vagy nem kapták meg ezeket a forrásokat, hogy mit mondjanak le, hogyan hozzák
helyre ezt az egyébként szerencsétlen kényszerszituációt. Azt gondolom, hogy kellene ennyire
felelősnek lennie a magyar kormányzatnak, parlamentnek, döntéshozóknak, hogy átlássák azt,
hogy ilyen helyzetbe hozni nem lehet egyébként azokat, akik szerencsés esetben akár évekre,
de mindenképpen sok hónapra előre kell hogy gondolkodjanak. Jellemzően az elmúlt években
sokszor nyáron vagy akár nyár végén derültek ki mondjuk a nyári rendezvényeknél - a már
sokszor lement rendezvényeknél -, hogy kaptak-e egyáltalán támogatást és milyen mértékben.

Tehát én azt kérem, hogy vizsgálják ilyen értelemben felül és kezdeményezze ezt a
bizottság, hogy valamilyen módon hogyan lehet időrendben tervezhetővé lenni az életét a
fesztiválszervezőknek a közpénztámogatások tekintetében legalább, hiszen ezen túl is épp
elég dolog sújtja őket.

A másik. Ha már a többiek problémájára próbáltam fölhívni a figyelmet, akkor
engedjék meg, hogy egy olyan speciális problémára is fölhívjam a figyelmet, amiben megint
csak senki más nem tud érdemi segítséget nyújtani, mint az Országgyűlés, ugyanis egy olyan
problémáról beszélünk, ami egy jogalkotási kérdés szerintem, és lehet, hogy nem minden
rendezvényt érint, de az igazán nagy, nemzetközi jelentőségű rendezvényeket mindenképpen
érintő problémáról beszélünk. Ez pedig az, hogy jelen pillanatban az EU 27 országából 21
országban kedvezményes áfakulcsba tartoznak a rendezvények egyik részről. A másik részről
pedig egyébként az átlag - hiszen Magyarországon az áfa eleve magasabb, mint a legtöbb EU-
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s országban - mondjuk ma 9 százalék - ezt kigyűjtettük rendezvényekre vetítve -, amit a
belépőjegyeik után be kell fizessenek átlagként az európai rendezvények jegyeiből. Ehhez
képest Magyarországon 25 százalékot fizetünk.

Ez olyan értelemben nem szükségszerűen probléma, hogyha egymást tekintjük
versenytársaknak, hiszen a többiek is 25 százalékot fizetnek. Olyan szempontból, hogy azért
mekkora a magyar fizetőképes kereslet, egyáltalán a lehetőségeink milyenek, már egy jelentős
versenyhátrány. De azoknak a rendezvényeknek, amelyeknek ráadásul - és azt gondolom, a
Sziget büszkén fölvállalja, hogy egy ilyen rendezvény - nemzetközi versenytársai vannak, és
ilyen értelemben a versenyt ott kell fussuk, azon a piacon, hogy ki lesz, akihez inkább
elmennek adott esetben egy-egy ország állampolgárai szórakozni és hol költik ezt a pénzt, ami
aztán jelentős bevételként megjelenik akár a központi költségvetésben, ott azért nagyon
komoly versenyhátrány, hogyha azt mondom, hogy az én versenytársaimnak minden tizedik
forintot kell befizetni az ottani költségvetésbe, nekem meg minden negyediket kell
befizetnem. Ráadásul egy olyan pénzből, ami egy talált pénz, hiszen most arról beszélünk,
hogy egyébként olyan források jönnek be az országba ezen látogatókon keresztül, amik, ha
nem lennének ezek a rendezvények, akkor nem jönnének be.

Tehát kérem, hogy valaki gondolkodjon el ezen és mérlegelje, hogy lehet-e bármi
olyan helyzetet teremteni, ha nem is segíteni benne, mert azt gondolom, hogy a normális
hozzáállás az lenne egy országban, hogy a saját rendezvényeiket segítik egy nemzetközi
versenyben egy ilyen piacon, de hogy legalább ne hátráltatni vagy ne ellehetetleníteni próbálja
ez az ország ilyen értelemben a saját rendezvényeit, hanem próbáljon egy olyan egészséges
versenyhelyzetet teremteni, amiben nem hátrányból kell versenyeznünk. Arról most nem
beszélek, hogy egyébként az EU átlagában milyen a fizetések átlaga, semmi ilyesmiről nem,
arról beszélek, hogy ne sújtsanak minket hátrányosan ilyen szempontból másokhoz képest.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr?

MÁRTA ISTVÁN, az Új Színház igazgatója, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke:
Először is köszöntöm az erdélyi fesztiválszervező kollegát és az erdélyi fesztiválokat is.
Nyitott kapukat döngetsz, amennyiben szakmai együttműködésekről beszélsz, ha jól értettem,
hisz egyrészt vannak határon kívül lévő magyar fesztiválok is, amelyek a látókörünkben
vannak, sőt mi több, segítünk is ilyet, például a Dombos fesztivál a Vajdaságban, tehát a
délvidéken, de ugyanígy a szárhegyiekkel is nagyon jó viszonyt ápolunk. Nyitott kapukat
döngetünk, hisz 2011 februárjában Kolozsváron a Magyar Fesztivál Szövetség összehívott és
összehív - most kapjátok az értesítést - az erdélyi fesztiválszervezőknek egy konferenciát.
Tehát mi sem látszik világosabbnak, hogy a magyar kultúraközvetítés ilyen formája
természetesen nem áll meg csak a történelmi határok keretein belül, tehát mi nagyon-nagyon
fontosnak látjuk és vesszük azt, hogy a határon kívüli fesztiváloknak valamilyen módon, ha
tudunk, segítünk, de együtt is működjünk. Nagyon-nagyon sajnálatos volt, amikor a Szikince
Fesztivál Szlovákiában, illetve a Felvidéken befejeződött, próbálunk segíteni a Ghymes
együttesnek, aki ezt életben tartotta. Nemcsak financiális, hanem egyéb okok miatt is áthozták
Magyarországra, szerintünk pedig ott nagyon jó helyen volt, de ehhez kell egy központi
akarat, és ehhez kell a magyar kormányzat segítsége is, való igaz.

Gerendai Károllyal kapcsolatban elmondanám azt, hogy amikor ágazati bizottságra
tennénk javaslatot - ha ez jogunkban állna, nem értek hozzá -, rengeteg olyan részprobléma
van, akár jogalkotási, akár szakhatósági anomáliák a különféle fesztiváloknál, hektikus
forrásmegérkezések, pályázati kiírások, amikkel én nem untatnám önöket, hiszen önök közül
nagyon sokan már hallottak erről, és tudják ezeket a problémákat. Elértünk eredményeket az
elmúlt években, például hogy a kultúra és a turizmus legalább összefogott bizonyos
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tekintetben, viszont mondok számadatokat, ahol nem tudtunk eredményt elérni: 2009-ben a
220 regisztrált fesztivál összes jegybevétele, a Sziget és a Tavaszi Fesztivál és az akkor még
szünetelő Művészetek Völgye nélkül összesen 1,7 milliárd forint volt, az addicionális költés
8 milliárd forint volt, a 220 fesztivál megrendezésének költsége pedig 6,6 milliárd forint volt.
Ennek adóvonzata egy nagyon primitív számítási módszerrel is körülbelül 2,5 milliárd forint
volt. Ehhez képest az akkori kormányzati támogatás, írd és mondd, összesen 600 millió forint
volt, és akkor nem beszéltünk a fesztiválok társadalmi helyzetéről, a kultúraközvetítésről, a
közösségteremtésről, amikről az elején beszéltem. (Menczer Erzsébet és Németh Zoltán az
ülésterembe érkezik.)

Jelen pillanatban az idén - amire talán Gerendai Karcsi is célzott - tudomásunk szerint
nagyon elcsúszott és elcsúszik az NKA pályázati kiírása, és még 200 millió forinttal csökkent,
tehát mindösszesen 400 millió forint lesz, amit a Nemzeti Kulturális Alap nemcsak
fesztiválokra, hanem rendezvényekre is tud fordítani. Szűkülnek az önkormányzati
támogatások is, és a szponzorációról jelen pillanatban nagyon-nagyon vészesen tudunk csak
beszélni, ezért újfent elmondanám, hogy a minősítési program adhat egyfajta útmutatást - ha
ezt tudomásul veszik, egy minőségi útmutatást tud adni -, és nagyon-nagyon el kellene ezeken
a dolgokon gondolkodni, és ezeken javítani, amennyiben fontosak a fesztiválok a magyar
kultúra és a turizmus szempontjából.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyit kiegészítésként, hogy természetesen
fontosnak tartjuk, azért vagyunk ma itt, azért hívtuk meg önöket. Erdélyi kollégánknak pedig
azt tudom mondani, hogy azért az a napirendi pont címe, hogy „hazai kulturális fesztiválok
helyzetéről”, mert alapvetően azokkal a kérdésekkel tud foglalkozni a Magyar Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága, amely a magyar jogalkotást érinti. Amit Gerendai Károly az
előbb mondott, az egy nagyon jó példa: miképpen tudunk megfogalmazni a kormánynak
véleményt arról, hogy csökkenteni kell bizonyos kérdésekben az áfatartalmat. Egyébként a
Kulturális és sajtóbizottság ugyanezt megtette idén az e-bookok és hangoskönyvek esetében,
ahol ugyanezt a javaslatot fogalmazta meg, hogy csökkentsük ezek áfatartalmát. Csak
áttételesen, a különféle határon túli pénzalapok révén van tehát valamiféle befolyásolási
lehetőségünk a határon túli fesztiválok ügyében, de még egyszer mondom, örülünk, hogy itt
vannak, és megtiszteltek bennünket.

Nem tudom, hogy ki volt a következő jelentkező. (Jelzésre:) Parancsoljon!

Bíró András Zsolt

BÍRÓ ANDRÁS ZSOLT (Kurultaj): Jó napot kívánok! Bíró András Zsolt vagyok. Én
is szeretettel köszöntöm a tanácskozókat és a kedves vendégeket! Magyarország eddigi
legnagyobb hagyományőrző rendezvényének, a magyar törzsi gyűlésnek vagy másik nevén a
Kurultajnak a nevében érkeztem, illetve ennek a rendezvénynek a nevében kaptunk meghívást
a tanácskozó szervezettől, amit még egyszer köszönünk.

Nem is nagyon ismertetném a rendezvényt, mert itt biztos nagyon sokan vannak, akik
ismerik, nagyon sokan vannak, akik nem is hallottak róla, inkább olyan jellegű
hozzászólásom vagy információm lenne mind a tanácskozóknak, mind a vendégeknek -
 természetesen két mondatban -, hogy ez a rendezvény nem tartozik szorosan véve, definíció
szerint a fesztiválok közé. Mi ünnepnek tartjuk, és ez egy ünneppé is vált, de egy olyan
hagyományőrző rendezvény, amely most már harmadszor lett megszervezve. Eddig nem
igényeltünk rá közpénzeket, nem is volt rá mód, mert olyan részét mutatta be a magyar
kultúrának, amit eddig nem nagyon próbáltak beemelni a pályázati rendszerekbe, és nagyon
nehéz volt ezt megjeleníteni. Olyan nagyra nőtt a rendezvény, hogy csak néhány számmal
jellemezzem, a több mint 88 hagyományőrző szervezet rendezte együtt, ami eddig szinte
példátlan összefogást mutatott a Kárpát-medencében.
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Ez természetesen azt jelenti, hogy van egy olyan jellegű törekvése is magának a
rendezvényünknek, a Kárpát-medencei magyarság kulturális egyesítése, amely részben ezen a
rendezvényen meg is valósult: Erdélytől a Felvidéken át, Délvidék, Őrvidék, kárpátaljai
régiókból érkeztek maguk a szervezők és a hagyományőrző csapatok is. Több mint 140 ezer
ember volt jelen a Kurultaj főnapján, a három nap alatt pedig közel negyedmillió ember volt.
Ami még érdekesség, főleg Európában, hogy több mint 130 jurta volt felállítva, így a mongol
küldöttek is megjegyezték, hogy ez nagyobbra sikerült, mint a mongol nemzeti ünnep ebből a
szempontból, de ezek csak az egzotikus foltjai. Amit ebből szerettem volna kihozni, hogy itt
nagyon érdekesen keveredik a hagyományőrzés, ez egy népi mozgalom, ami ma már úgy
szerveződik, mint egy fesztivál, tehát ilyen módon a fesztiválok közé is tartozik.
Összességében, mint egy ilyen rendezvény szervezője - amellett, hogy erről tájékoztattam
azokat, akiknek egyáltalán van kedvük, idejük, energiájuk utánanézni -, a pályázati
rendszerekkel kapcsolatban három dologra hívnám fel a figyelmet a további egyeztetések
szempontjából.

Az egyik az, hogy valamilyen módon azt is érdemes hangsúlyaiban megfontolni a
pályázatokban, azon kívül, hogy a legtöbb kulturális rendezvények kultúraközvetítő vagy
valamilyen hagyományközvetítő szerepe van, hogy akik szervezik, maguk a szervezetek is
hagyományőrző szervezetek, és az ő támogatásukkal ki lehet váltani egy olyan jellegű

támogatást is, hogy azt, amit év közben kapnának, bele lehessen építeni egy ilyen rendezvény
megszervezésébe. Itt arra gondolok, hogy amikor ezek a szervezetek önerőből szervezik a
saját rendezvényeiket, esetleg mellette fel tudnak használni pályázati vagy közpénzeket, a
saját támogatási rendszerükben ezt már év közben is meg tudják tenni, vagy ha év közben
nem, akkor pedig ezt az adott rendezvénynél vegyék valamilyen módon figyelembe a
súlyozásnál, hogy a szervezők amúgy is ezt az örökségszolgálatot látják el.

A másik - ezt ismerjük, itt is többször elhangzott, és valószínűleg erről lesz a legtöbb
szó -, hogy a turizmus és a fesztiválok szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A Kurultaj révén
azonban még egy vetületre szeretném felhívni a figyelmet, hogy természetesen egy jól
megfontolt szakmai és Magyarország stratégiai érdekei mentén létrejött egyeztetés mentén itt
a külkapcsolatokat, tehát Magyarország diplomáciai kapcsolatait is nagyrészt elősegíti, illetve
konkrétan olyan országokkal került most már Magyarország majdhogynem a külképviseletek
továbbfejlesztése ügyén…, tehát diplomáciai jelentősége is van. Így a külügyi törekvések
mentén - természetesen a politikától elvonatkoztatva - szintén érdemes figyelembe venni,
hogy milyen támogatási módokkal milyen közös szervezeteket lehet ezekben az országokban,
illetve Magyarországon, illetve a Kárpát-medencén, tehát a magyar nyelvterületen túlnyúló
rendezvényeinket is kibővíteni, és az ezekhez való közpénzek mennyiben segíthetik tovább
ennek a rendezvénynek a nemzetközi együttműködési oldalát. Köszönöm szépen, nagyjából
csak ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen Bíró András Zsolt hozzászólását. Kérdezem, hogy ki
kíván még hozzászólni? Azt elfelejtettem az elején mondani, hogy a Magyar Turizmus Zrt.
részéről Kincses Márk is a körünkben van, úgyhogy őt is szeretettel köszöntöm. Fontos dolog,
hogy az elmúlt években a Magyar Turizmus Zrt. a fesztiválok mellé állt, nemcsak a
tekintetben, hogy forrásokat is biztosított bizonyos esetekben, hanem hogy megfelelő

kommunikációs felületet adott a különféle magyar kulturális, gasztronómiai és egyéb
fesztiválok számára. (Jelentkezés.) Parancsoljon! A vendégeinket arra kérem, hogy a
felszólalásuk után foglalják el újra a helyüket, ha lehet ilyet kérnem, mert sajnos a
parlamentben szigorú szabályok vannak.
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Bátor Tamás

BÁTOR TAMÁS ügyvezető igazgató (Miskolci Operafesztivál): Bátor Tamás vagyok,
a Miskolci Operafesztivál ügyvezető igazgatója. Zimányi Zsófia, a Magyar Művészeti
Fesztiválok Szövetségének elnök asszonya dr. Gyimesi Lászlóhoz írt egy levelet az előadó-
művészeti törvénnyel kapcsolatban - egy egyetemes problémáról szeretnénk beszélni -, és a
törvény módosítását kértük ebben a levélben, amelyet megfogalmazott elnök asszony az
előadó-művészeti törvény 48. §-ával kapcsolatban. Arról van szó, hogy az adózó
adókedvezményt vehet igénybe abban az esetben, hogyha kulturális intézményt támogat. A
probléma az, hogy a fesztiválok esetében nem regisztrálhatunk, ilyen értelemben a
szponzorok adta lehetőséggel nem élhetünk, és az elmúlt két évben igenis érezhetően
visszavonultak tőlünk a támogatók. Adott esetben most Miskolcra koncentrálva, az elmúlt
években megkeresték a Miskolci Nemzeti Színházat, a Szimfonikus Zenekart, a Csodamalom
Bábszínházat, és sorolhatnám azokat a költségvetési intézményeket, amelyek ezzel a
támogatással élhettek, és azt mondja a támogató, hogy igaz, 7 évig támogattam az
operafesztivált, nagyobb összeggel támogattam, de nem élvezem azt az adókedvezményt,
hogyha titeket támogatlak, mint adott esetben más intézményeket. Ilyen értelemben erről már
több alkalommal volt szó, kérjük önöket, hogy vegyék fontolóra és segítsenek bennünket
abban az időben, amikor a támogatások elálltak mellőlünk. Ez lenne az egyik, amiről
szeretnék beszélni.

A másik a finanszírozás és az a fajta tervezhetőség, amire nagyon nagy szükség lesz.
Az előttem szólók ezt elmondták. Abban az esetben, hogy ha Budapesten vagy vidéken
fesztiválokat szervezünk, határon túliakat szeretnénk bevonni vagy akár Nyugat-Európából,
akkor minden jelentős operatársulat, zenekar, együttes 1-2-3 évre dolgozik együtt. Mondjunk
arra példát, hogy adott esetben a Magyar Állami Operaház, a Tavaszi Fesztivál vagy a
Miskolci Operafesztivál koprodukciós partnereket keres 2012-2013-ban. Ezek a külföldi
intézmények - és már beszélek a kelet-európaiakról is, Prágáról, akár Varsóról vagy
Vilniusról - 2013-2014-ig már lekötöttek mindenfajta kapacitást. Ez annyit jelent, hogy nem
pályázhatunk együtt Brüsszelhez olyan projektekre, amelyhez tulajdonképpen akár 50
százalékot is Brüsszelből kapnánk meg. Ilyen értelemben a tervezhetőség a finanszírozással
kapcsolatban nagyon fontos és amit itt a kollégák megfogalmaztak. A kollégáim nevében
kértem azt, hogy lehetőség szerint a jövőben egy összefogással próbáljuk megkeresni azt a
biztonságot, hogy ha a partnereket megtaláltuk 2013-ban, akkor azok a produkciók
létrejöhetnének.

Az elmúlt évben volt az Armel Produkciós Irodának is egy vagy két olyan projektje,
amit azért nem tudott megvalósítani, merthogy az itthoni partnereknek nem volt meg a
megfelelő finanszírozási lehetősége, állami támogatásokat nem kapták meg, és természetesen
a szponzoráció is elállt mellőlünk. Ilyen értelemben nem volt olyan összeg, ami biztonsággal
rendelkezésünkre állt volna. A Miskolci Operafesztiválnak volt számos pályázata, amit
megnyertünk, ez idáig szerencsével ezt le is tudtuk zárni, amit Romániával és Szlovákiával
együtt pályáztunk, és véglegesen július 31-ig el tudtunk számolni. A jövőben három vagy
négy pályázatot adtunk be Brüsszelbe, remélem, hogy az önrészt meg fogjuk kapni itthonról,
és a produkcióhoz szükséges pénzt és támogatást pedig meg fogják számunkra ítélni, és azon
fesztiválok és szervezők számára, akik hasonló projektekben részt vesznek.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen Bátor Tamásnak. Van-e további hozzászóló? (Nincs
jelzés.) Közben jelzem, hogy az előadó-művészeti törvény módosításán, ha minden igaz,
dolgozik a szaktárca. Gondolom, államtitkár is följegyezte ezt a kérést és javaslatot. (Kálnoki-
Gyöngyössy Márton bólogat.) Köszönöm szépen.
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Esetlegesen Márta elnök úr egy kis zárszót kíván-e mondani vagy nem? Parancsoljon!
Nem akarom kierőszakolni.

MÁRTA ISTVÁN, az Új Színház igazgatója, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke:
Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon sok mindenről nem esett szó, de a szövetségek és a
szövetségek képviselői vagy akár az egyes fesztiválok is nagyon szívesen állnak bárkinek
bármikor a rendelkezésére. Mi nagyon szeretnénk, ha alaposabban körül tudnánk járni ezt a
problémakört, segítséget kapnánk a bizottságtól és a kormányzattól. Újfent csak azt tudom
ismételni, hogy a magyar kultúra és turizmus szempontjából nagyon-nagyon fontosnak
ítéltetnek meg a fesztiválok, nem miszerintünk, nem a Sziget Fesztivál, nem a Budapesti
Tavaszi Fesztivál, nem a Kurultaj rendezvény és nem a Visegrádi Palotajátékok
szempontjából, hanem a kultúra szempontjából.

Várjuk a kérdéseket, hogyha vannak, szívesen válaszolunk.
Köszönöm szépen, hogy meghívtak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Közben szeretném felhívni a képviselőtársaim
figyelmét is azokra az anyagokra, amiket itt a meghívott vendégeink kiosztottak számunkra,
tehát amire már elnök úr is utalt, „A magyarországi fesztiválok minősítési rendszere” című
magyar és angol nyelvű kiadványt, aztán kaptunk „2010 a fesztiválok éve” című kiadványt,
Turizmus Bulletin, a Magyar Turizmus Zrt. szakmai és tudományos folyóiratában „A
fesztiválok éve 2010 tematikus számok”, valamint „A magyarországi fesztiválok helyzete
2010” összefoglalót. Képviselőtársaim a belső szerverről letölthetik a könyvtár által
összeállított sajtóanyagot is, amely a fesztiválokkal kapcsolatos, tehát ezeket is ajánlom a
figyelmükbe. Mi már múlt héten a Fesztivál Szövetség konferenciáján többek között ilyen
kérdésekről is, mint áfacsökkentés és egyéb más fontos dolgokról értekeztünk, de én nagyon
köszönöm, hogy eljöttek, megtiszteltek bennünket, és fontos szempontokat vetettek föl a
Kulturális és sajtóbizottság ülésén is.

Képviselői kör következik. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük vagy
hozzászólásuk. Én azt javaslom, hogy ha a meghívott vendégeinkhez van kérdésük, akkor úgy
csináljuk, hogy mindenki mondja el a kérdését, és utána egyben válaszolnak a vendégek.
(Jelentkezés.) Pörzse képviselő úr, parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások a bizottság tagjai részéről

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Három dolgot írtam föl magamnak. Az egyik Gerendai
Karcsi fölvetése az áfával kapcsolatosan, bár már elnök úr reagált rá, hogy nyitott kapukat
dönget vele. (Elnök: Nem ezt mondtam.) Ha nem is ezt mondta, szeretném, ha ezt mondaná.
Gondolom, ez mindenkire vonatkozik, aki ilyen jellegű vagy nemcsak ilyen jellegű
rendezvényekkel foglalkozik. Tehát itt azt javaslom Karcsinak is meg mindenki másnak is,
hogy amennyiben ez egy fideszes javaslat lesz, akkor mindenképpen át fog menni; mi
szívesen beadnánk törvényjavaslatnak, de akkor nem megy át. Tehát ezért arra kérem, hogy
ez ügyben ez irányba kell lobbizni. Jó? Igen, tényleg, ha mondjuk a Sziget Fesztiválról van
szó, amely, ha jól tudom, Európa legnagyobb szigetfesztiváljai között van, annak tényleg
mondjuk adott esetben egy prágai vagy egy párizsi fesztivállal kell versenyeznie. Jó, mindegy,
ezt itt már túltárgyaltuk.

Két másik hozzászólóhoz is szeretnék én is véleményt mondani, és itt most igazából az
érzelmekre szeretnék hatni, elsősorban államtitkár úr érzelmeire. Itt arról van szó, hogy
többször is voltam az EMI-táborban. Ugyan az EMI-tábor vezetője itt nagyon udvariasan
vagy szerényen elhallgatta ezt, hogy mennyire számítanának az anyaország segítségére,
szeretném önöknek elmondani, hogy azon túl, hogy milyen financiális gondokkal küzdenek,
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meg kell küzdeniük olyan problémákkal is, amelyekről mi itt csak sejthetünk dolgokat. Egy-
kettőt fölsorolnék.

Például a legutolsó EMI-tábor előestéjén megjelent a romániai köjál - nem tudom
pontosan, hogy hívják -, és úgy képzeljék el, hogy gyakorlatilag ellehetetlenítette az ottani
büfék működését, de volt olyan könyvárus is, akinek az összes könyvét lefoglalta. Tudom,
hogy ez ügyben… - bár nem is biztos, hogy nem lehetne mit tenni, talán lehetne egy kis
kulturális diplomáciai kapcsolatfelvétellel segíteni, ezek borzasztó nagy problémák. Van ilyen
is például, hogy a bukaresti Vasgárda elindult, hogy ezt a rendezvényt gyakorlatilag szétverje.
Amikor a Székely Gárda megtette a maga mozgósítását, az már persze egy tűzoltó
tevékenység lett volna, bár itt ki kell emelnem, hogy a román rendőrség nagyon keményen,
már a vonaton leszedte a vasgárdistákat Bukaresttől Gyergyószentmiklósig. Igazából nem én
szeretném kitalálni azt, hogy milyen módon lehetne például az ilyen problémákkal
kapcsolatban is segíteni, de ami a legjobban segítene rajtuk, az egy itthoni támogatás egyrészt
diplomáciailag, másrészt pedig nyilvánvalóan anyagilag.

Szeretnék a Kurultajhoz hozzászólni, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenki
tudja, hogy a Kurultaj milyen elképesztően nagy rendezvény. Bíró András Zsolt említette,
hogy közel 250 ezer, de úgy tudom, hogy egyes hírek szerint 300 ezer ember is ott volt.
Gondoljanak bele, hogy 300 ezer ember micsoda elképesztő annak tükrében, hogy ráadásul
ehhez le kellett például Budapestről utazni közel 100 kilométert! Képzeljük el, ha mondjuk a
Kurultaj - nem ötletként mondom - ugyanígy a Hajógyári szigeten lenne, mint a Sziget
Fesztivál, akkor mennyien lettek volna! Szeretném azt is elmondani önöknek, hogy ez egy
hagyományőrző fesztivál, amiből szerintem mi, magyarok rendkívül sokat profitálhatnánk, ha
erre kormányzati szinten is egy kicsit jobban odafigyelnénk, különösen a Keletre nyitás
tekintetében. Bíró András Zsolt szerényen elhallgatta, de őt egy-két országban -
 Kazakisztántól kezdve Türkmenisztánig - a legmagasabb szinten, tehát miniszteri szinten
fogadták az ottani emberek.

Ki lehetne ezt használni, mert neki több év munkája és rengeteg pénze van abban,
hogy idáig eljutott, anélkül, hogy a magyar kormány, a magyar állam eddig egy lépést tett
volna. Szerintem ő nyitott lenne annak tekintetében, hogy most gyakorlatilag egy kitaposott
ösvényen erre a kormány is valamilyen módon rácsatlakozzon. Még egyszer mondom: 250-
300 ezer embert úgy összehívni, hogy gyakorlatilag a teljes magyar média elhallgatta ezt a
rendezvényt! A legelső Kurultajon én magam – ez a Gyurcsány-kormány zenitjén volt -, mint
újságíró, elképedve vettem tudomásul, hogy valahova lemegy 300 ezer ember, és arról nem
írnak az újságok. Ha egy kicsit belegondolnak, ez önmagában vicc, ha valahol ott van
Magyarországon 300 ezer ember, és az nem jelenik meg egyetlenegy újságban sem, kivéve
egy-két, hagyományőrzéssel foglalkozó újságot. (Karácsony Gergely távozik az
ülésteremből.)

Még annyit - mint lovasember mondom -, hogy a Kurultajon ezek a hagyományőrző
csoportok, akik értelemszerűen egy fillér anyagi támogatást nem kapnak a kormánytól, olyan
komoly programokat mutatnak be, hogy a külföldről jövő hagyományőrző csoportok -
 természetesen a szerencsésebb történelmi fejlődésű országokról beszélek – elájulnak. Arról
számolnak be - például a lengyeleknek is van egy hatalmas nagy hagyományőrző
rendezvényük -, hogy ők mennyi pénzt kapnak a kormánytól, mert ennek egyéb vonzatai is
vannak, turisztikai, identitáserősítő és a többi, ez az egyik legfontosabb egyébként. Itt is csak
az ügyben szólok, hogy tudjanak róla, keressék meg annak lehetőségét, hogy hogyan lehet
még valamilyen módon segíteni egy ilyen fantasztikus nagy rendezvényt, amely második
évben már 300 ezer embernél tart, akár csak infrastruktúrával; ne én találjam meg a módját.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miközben egyébként egyetértek azzal, hogy
minden fesztivál fontos, vigyázzunk arra, hogy azért ne csináljunk lobbiülést a bizottsági
ülésből, tehát ha lehet, akkor ne azt csináljuk, hogy egy-egy fesztivál mellett kiállva itt
szónokolunk, mert az más irányba viszi a beszélgetést. Egyébként én a magam részéről azt
gondolom, nagyon sokat járok olyan rendezvényekre, ahol nagyon fontos lovas
hagyományőrzés, kézműves hagyományőrzés és egy sor hagyományőrző dolog felelevenítése
folyik, tehát én örülök ennek, hogy ezzel gazdagodott a magyar kulturális kínálat; ha tetszik,
bizonyos hagyományainkat visszatanuljuk. Ez nagyon jó, csak a mai alkalmat inkább arra
használjuk ki, hogy ne egy-egy fesztivál konkrét problémájánál leragadva, általánosságban
közelítsünk a fesztiválok közös problémáihoz.

Az áfakérdésnél félreértett képviselő úr; én azt mondtam, hogy egyetértek a
szándékkal, de ön nagyon jól tudja, hiszen parlamenti képviselő, hogy már túl vagyunk a jövő
évi adótörvények megszavazásán. Nem szavaztunk arról, hogy a jegyárbevételt vagy a
jegyeket ne 25 százalékos, hanem mondjuk 18, 15 vagy 5 százalék adóteher sújtsa. Önök
egyébként, függetlenül attól, hogy nem a kormányzó párthoz tartoznak, ilyen módosító
indítványokat bármikor benyújthatnak, és érdemes rajta elgondolkodni. Én is benyújtottam
olyan módosító indítványt, hogy csökkentsük a hangoskönyvek meg az e-bookok áfatartalmát
25-ről 5 százalékra, és hozzá kell tennem, hogy óriási nagy vita volt belőle, pedig
nemzetgazdasági mértékkel nincsen 30 millió forint az áfakiesés, ami ebből következne;
emlékeznek, erről bizottsági ülésen beszéltünk. Köszönöm az értékes hozzászólását. Ki akarja
még valamivel egészíteni? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Igen. Elnézést szeretnék kérni, ha ennek ilyen
lobbijellege volt, inkább csak szerettem volna felhívni a figyelmet, mert ezek a fesztiválok…

ELNÖK: Szerintem mindenki tudja, hogy mi a Kurultaj. Én igazság szerint arra
akartam utalni finoman, hogy nyugodjon meg, képviselőtársam, mindenki tudja, mi az a
Kurultaj, mint ahogy mindenki tudja, hogy mi az a Sziget Fesztivál, és mindannyian tudjuk,
hogy mi az a Tavaszi Fesztivál, sőt még azt is tudjuk, hogy mi az a Miskolci Operafesztivál.
Arra akartam utalni, hogy viszonylag tájékozott emberek ülnek a bizottságban, csak nem ilyen
direkt módon akartam ezt megtenni. (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Először is elnézést kérek a
vendégektől, jómagam azért késtem, mert plenáris ülésen a médiatörvény vitája zajlott. Itt a
bizottságban mindig elmondom, hogy sérelmezem azt, hogy plenáris üléssel egy időben
hívják össze a bizottsági üléseket. Most különösen abszurdnak tartom, hogy a médiatörvény
vitájával egy időben sajtóbizottsági ülés van, ráadásul - amiről már el is kellett jönnöm - a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács költségvetési vitájáról, sajnos, pedig
63 milliárd forintról döntünk, de ez jobban érdekelt a 63 milliárd forintnál is. Köszönöm a
hozzászólásokat, illetve buzdítok mindenkit, hogy ha valakibe még szorult valami, vagy
reagálna, akkor szóljon.

Azt azért elnök úrnak elmondanám, hogy én nem éreztem ezt lobbinak, de az elmúlt
nyolc év után, azt gondolom, hogy igenis, helye volt annak, hogy akár ezeket a nemzeti
rendezvényeket, fesztiválokat, ünnepeket külön is kiemeljük. Tegyük hozzá, hogy elnök úr
nem hívta meg ezeket a szervezeteket, tehát ahhoz képest, hogy tudja jól, hogy mi a Kurultaj,
ehhez képest furcsállom, hogy tudomásom szerint nem kaptak meghívót, csak a mi
közbenjárásunkra, a Jobbik javaslatára. Azt gondolom tehát, hogy szükséges kiemelni akár
elnök úr számára is, hogy egy EMI-nek, egy EMI ifjúsági tábornak, ami talán a legnagyobb
határon túli magyar nemzeti rendezvény, azt gondolom, hogy kifejezetten helye van itt, ezért
szükséges volt, hogy róluk akár külön is megemlékezzen Pörzse Sándor. Ha ezt csak azért
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mondta el, mert az elmúlt nyolc évben ezek itt nem hangozhattak el a Magyar
Országgyűlésben és a bizottságaiban, akkor azt gondolom, ennyi SZDSZ-es uralom után
helye volt, hogy ezekről a nemzeti rendezvényekről most így külön is megemlékezzünk egy
kicsit. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy ilyen elegáns stílusban újfent
kioktatott. Tájékoztatom képviselő urat arról, hogy a tusványosi tábort sem hívtuk meg. A
vendégek kedvéért pedig közlöm, hogy amikor két hónappal ezelőtt bejelentettem azt, hogy a
parlament Kulturális és sajtóbizottsága ülésén, valószínűleg novemberben – ez átcsúszott
december 1-jére –, ilyen tárgyú meghallgatást fogunk tartani, akkor minden egyes frakciót
kértem arra, hogy nevezze meg, hogy kiket hívjunk meg. A legutóbbi bizottsági ülésen újra
jeleztem, hogy senki nem mondott semmit, hogy kit hívjunk meg; ez egy héttel ezelőtt volt.
Két hónappal ezelőtt vagy egy hónappal ezelőtt többször is figyelmeztettem, és kértem
önöket, hogy tegyék meg a javaslataikat, hogy kit hívjunk meg, mert én alapvetően csak a
Fesztivál Szövetséggel konzultáltam. Bárkit meghívunk, akit önök javasolnak akár az MSZP,
akár a Jobbik, akár az LMP, akár a KDNP soraiból, tehát ezt boldogan megtesszük, de önök
elfelejtették ezt megtenni; szerencsére még a múlt héten, egy héttel ezelőtt is újra
figyelmeztettem önöket, és akkor megtették. Újra elmondom, mert ön nem volt itt az elején,
hogy mindenkit szeretettel látunk, örülünk, hogy itt van az EMI, örülünk, hogy itt van a
Kurultaj, örülünk, hogy itt van a Sziget Fesztivál vagy a Sziget Fesztiválon keresztül a
Félsziget Fesztivál. Nem hiszem, hogy a Kulturális és sajtóbizottság idejét azzal kellene
rabolnunk, hogy csip-csup presztízsháborúkat folytatunk.

Van-e más érdemi hozzászólás vagy kérdés? (Jelzésre:) Parancsoljon, miniszter úr!

HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Vendégek! Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én azt a
munkát, amit a Fesztivál Szövetség és a fesztiválszövetségek együtt az elmúlt időszakban
végeztek, nagyon színvonalasnak és ritkának tartom, ritkának a magyar kulturális életben és
nemzetközileg is. Minthogy itt nagyon sok esetben konkurens rendezvényekről van szó, akár
nemzetközi, akár hazai értelemben, egy olyan szervezés és összefogás van, amely a
kormányzattal vagy egymást követő kormányzatokkal együtt egy lényegesen erősebb,
potensebb érdekérvényesítő képességet mutatott, a céljaikat nem egyszerűen követelték,
hanem leginkább szakmai alapon megfogalmazták, és ehhez kértek támogatást és
együttműködést. Én ezt egy nagyon kreatív és nagyon aktív tevékenységnek látom.

Szerintem az, ami az elmúlt években ezt az együttműködést jellemezte, előrevitte a
magyar kultúrát és a magyar közönséget, illetve a fesztiválok színvonalát, de kár lenne most
már több szót emlegetni arról, hogy mi volt, engem sokkal jobban érdekel, hogy hogyan
lehetne továbbvinni dolgokat. Ezért azt az irányt, ami akár adókedvezmény, akár az áfakörből
történő kiemelés és kedvezményesebb elhelyezés, akár az előadó-művészeti vagy más
törvénnyel kapcsolatos megszólalás volt, amit Tamástól hallottunk, én nagyon megfontolásra
érdemesnek tartom, de bizonyos tapasztalatok birtokában egy együttes gondolkodást is
javaslok.

Az elég nyilvánvaló, hogy minden kormányban és minden kormányzat idején ritka
megtalálni azt az egységet, amikor pénzügyi, financiális vezetés és kulturális érdekeket
képviselők azonos nyelven tudnak beszélni. Ez egy folyamatos érdekküzdelem. A
pénzügyminiszter általában szereti a kultúrát, de amikor adókedvezményről van szó, akkor ő
nem színház- vagy fesztivállátogató, hanem pénzügyminiszter. Ez a valóság. Ezért ezt így
külön megjeleníteni, azt hiszem, hogy kevés eredménnyel kecsegtet.

Az a kérdés, hogy hogyan lehet és reális-e az, amit a különböző fesztiválok vezetői e
tekintetben mondanak. Ezt bizony egy olyan érvelésre lehet és kell alapozni, ami nem a
kultúra szeretetéről próbál meggyőzni gazdasági döntéshozókat, mert azok sose fogják
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beismerni, egy, ha nem kultúraszeretők, kettő, föl se tételezzük róluk, hogy nem
kultúraszeretők, ott az érzelmi húrokon kevés sikerrel lehet pengetni. Ugyanakkor egymást
követő törvények azt bizonyítják, hogy megfelelő argumentációval és megfelelő pillanatban
lehet itt eredményt elérni, de olyan eredményt érdemes vagy olyan irányba érdemes menni,
ami tartós. Az, hogy egy évre kiemeljük valamiből, aztán egy másik évben meg visszapottyan,
igazából látszat. Ezért én azt a felvetést, ami külön sorban szerepel és azt, ami több
felszólalásban, összekapcsolnám.

Azt akarom mondani, hogy elhangzott és itt az anyagban is látom, ez az egyelőre
furcsa szó vagy kifejezés, hogy fesztiváltörvény, meg hallom azokat a jogos, egyelőre
nehezen applikálható igényeket, amelyek valamiféle adókedvezményről beszélnek. Úgy
gondolom, hogy akkor van nagyobb esélye a dolognak, hogyha a kettőt összekapcsoljuk.
Nekem az a tapasztalatom, hogy azzal az érveléssel, hogy a fesztiválok vagy bármi más külön
kikerüljön egy magas áfakörből, azt a csatát a kultúra területén a pénzüggyel szemben
megvívni hősies, de inkább a Putyilov-gyári munkás esete áll elő, amikor kitárt mellel szaladt,
hogy ide lőjetek. Oda is lőttek. A jelenet szép, csak nem eredményes. Nem gondolom, hogy
hősi küzdelmeket kell vívni; eredményes küzdelmeket érdemes vívni.

Amit a filmtörvény kapcsán persze egy másik időszakban 20 százalékos
adókedvezményként elértünk, annak megtartása a későbbiek során mindig más törvényeknél
is hatott. Így sikerült az előadó-művészeti törvénynél ezt a bizonyos társaságiadó-
kedvezményt elérni. Nem tudom, hogy a fejükben van-e a tavalyi adat, ami egy gazdaságilag
pocsék év volt mindenhol, Magyarországon meg különösképpen. 2009-ben társaságiadó-
felajánlásból magyarországi színházak 890 millió forint adományhoz, ilyen értelemben
többletjövedelemhez jutottak. 890 millió forint az tétel, és ez nyilván a következő években
jobb lehet.

Ezért én azt javaslom, és látom, hogy a jelen kormány is például a sporttörvény
esetében ugyanazt a nyomvonalat követi adókedvezmény elérése dolgában, mint amit
csináltunk a filmtörvénnyel és az előadó-művészeti törvénnyel, én ezt helyeslem, szerintem ez
egy jó irány, kemény meccs lesz Brüsszelben, de ettől még meg kell csinálni. Ha a magyar
fesztiválok minősített rendszere… Együttesen, akik ezt az előterjesztést tették, ami rövid,
tartalmas és minden benne van, aki érti ezt a nyelvet, az tudja, hogy ezen a pár oldalon mi
minden munka, ugyanakkor teljesítmény van, ha abban a szakma összefogást képest
produkálni, hogy nem egymást nyírja, szerintem ez ebben az esetben lehetséges, és a
kormányzattal egy olyan párbeszédet folytatni, ami nyilván a kulturális csatornán keresztül
kell hogy menjen javaslatként, de azért ne legyünk álságosak, ezt nem a kulturális
államtitkárságon fogják eldönteni, ezt a Pénzügyminisztériumban vagy annak jogutódjában
fogják eldönteni, de az érvelés nagyon nem mindegy. Ha a gondolataikat vagy közös
gondolatainkat egy olyan rendszerbe lehet egységessé tenni, ami törvényi formát ölthet,
amihez nyilván meg a kulturális kormányzat együttműködése kell, hiszen ők tudnak törvényt
benyújtani, akkor adókedvezménynek sokszorosan több esélye van, mint önmagában.

Azt mondhatom, lehet, hogy nincs igazam, bár némi tapasztalat van, hogy önállóan
egy hajóval nekiindulni, hogy itt akkor ez legyen adókedvezményes akár az előbb említett
formában, akár máshogy, még egyszer mondom, kevés realitással bír, nem fog sikerülni.
Amennyiben ez egy összefogott rendszer, akkor azt mutatják a tapasztalatok, hogy ott az esély
megnövekszik. Nem kell Code Napoleont írni, de tulajdonképpen mindaz, ami
fölhalmozódott az önök fejében, tapasztalatában és tudásában, Európa, de nyugodtan
mondhatom, a világ nagy részének művészeti életével folyamatos kapcsolatban vannak, olyan
együttműködések birtokában, amellyel Magyarországon, sőt Közép-Európában alig
rendelkeznek, önöknek nem kell bemutatni a kulturális konkurenciaharcot, mert abban élnek
és ebben nemcsak hogy megmaradtak, hanem a legjobbak között vannak, tehát ezt beletenni
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egy olyan rendszerbe, amit kodifikálni lehet, alapot és lehetőséget biztosít financiális
előnyökre.

Ez egy hosszú munka. Egy cikluson belül meg lehet csinálni. Én se fogom jövőre
követelni, mert még ha együttműködés is van szakma és kormányzat között, és nagyon
ügyesek meg erősek, akkor 2,5-3 év. De annak megfontolását, ami ebben az anyagban
szerepel és amit önök külön-külön elmondtak egységesítve, azt én személy szerint szívesen
támogatom és egy jó iránynak tartom. Kérem, gondolják meg, hogy ezt akarják-e, hogy végig
tudják-e csinálni - az, hogy a szakmai tudásuk megvan hozzá, nyilvánvaló -, hogy minden
évben követelni azt, hogy ne 25 százalékos legyen, hanem 5 százalékos, aztán hazamenni,
hogy nem sikerült, vagy pedig egy nagyobb menetbe belemenni és azt mondani, hogy 3 év
múlva akarjuk ennek az eredményét, az viszont tartós. Az a filmtörvény hétéves. Ezt
bizottsági szinten is megfontolásra ajánlom. Kemény dolog, de amiről a Fesztivál Szövetség
elnöke beszélt a számok nyelvén, az az érv azért beszédes - nekem is érvelt a korábbiakban,
tehát nem akarom megjátszani, hogy most hallottam először -, járható útnak látom, csak
hosszabbnak, de tartósabbnak, mint a „mindenkori adótörvényeknél próbáljuk érvényesíteni”
érvelést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak azt szeretném mondani, hogy
egyetértve az érvelésével, azért van egy-két példa, amit pozitívumként felhozhatunk: a
legutóbbi 20-ról 25 százalékra történő áfamelésnél az idegenforgalom csak elérte azt, hogy
18 százalék lett az áfája, azért a magyar nyomtatott sajtó csak elérte, hogy a könyvekével
azonos tartalmú lett az áfája. Én azt mondom, hogy azért itt vannak lehetőségeink,
ugyanakkor azt is be kell látni, hogy amikor az Országgyűlés és a kormány ebben az évben
felére, csökkentette az 500 millió forint árbevétel alatti cégek társasági nyereségadóját, illetve
19-ről 10-re, miközben egykulcsos adórendszert vezettünk be, egyszerre minden nem megy.
Az élelmiszeripari szektor ugyanígy joggal követeli, hogy Magyarországon a legmagasabb
Európában az élelmiszereket sújtó áfatartalom. Sehol nincs Európában még egy ország, ahol
25 százalék lenne a kenyérnek vagy a tejnek az áfatartalma, tehát itt komplex gondolkodásra
van szükség. Én is azt gondolom, hogy ennek így most nincs realitása. Ha a Sziget
Fesztiválon meg nem tudom, milyen fesztiválokon a belépőjegyet 15 százalékos áfával
lehetne megvásárolni, akkor azt fogják mondani a magyar artmozik, hogy akkor náluk miért
nem. Én is azt gondolom tehát, hogy fontos ezekről beszélnünk, de nem biztos, hogy ez a
megoldás, ugyanakkor azért jó ez a mai összejövetel is, mert itt vannak a körünkben, a
széksorokon ülnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium
munkatársai, a kulturális minisztérium helyettes államtitkára, ők is foglalkoznak a témával.
Valamennyi adókedvezmény elérése, valamilyen átfogó törvény megalkotása így kezdődik,
ilyen egyeztetéseken, aztán ennek a mai ülésnek a jegyzőkönyvét is el fogjuk juttatni az
illetékes államtitkárnak és miniszternek, tehát valamit meg tud indítani egy ilyen bizottsági
meghallgatás. (Gerendai Károly jelentkezik.) Megkérem Gerendai urat, hogy egy kicsit még
várjon.

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a képviselők közül hozzá akar-e még szólni
valaki. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor egy második körre – válaszadásra,
véleménymegfogalmazásra és összefoglalásra - megadom a lehetőséget a szakmai
képviselőknek, hogy szóljanak. Először akkor Gerendai Károly következik.

Reflexiók a szakmai szervezetek részéről

Gerendai Károly

GERENDAI KÁROLY (Sziget Fesztivál): Köszönöm szépen a lehetőséget. Elnézést,
hogy lehetőséget kértem viszonreakcióra, csak minekutána elhangzott néhány olyan
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információ, amihez talán érdemes elmondani az én szempontomat vagy a mi szempontjainkat
is, ezért gondoltam, hogy érdemes megszólalnom.

Először is, természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy most nincs felesleges pénz a
rendszerben, és nem az a kérdés, hogy egyébként most kinek mennyi áfát szeretnének
elengedni, mert ha ez csak ilyen akaraton múlna, akkor minden bizonnyal nem is lenne már
áfa. Azt gondolom tehát, hogy itt az a kérdés, amit én próbáltam felvetni, hogy ez mennyire
segíti vagy hátráltatja gazdasági szempontból is az ország vagy a rendezvények
versenyképességét, mert azt gondolom, hogy a nulla befolyó áfa a kevesebb befolyó áfával
szemben még mindig egy pozitív mérleg. Ha ellehetetlenítik azt a versenyt, amiben egy idő
után kimúlnak azok a rendezvények, akik egyébként versenyképesek lehetnének a világban,
akkor azt gondolom, hogy egy idő után nem lesz miről beszélni, mint befolyó áfáról. Ez az
egyik része, hogy ilyen oldalról is érdemes ezt vizsgálni, mert az a lehetetlen helyzet van…

Most csak egy rövid történetet hadd mondjak el önöknek. Talán olvasták az
újságokban, hogy mi Horvátországban jövőre tervezünk indítani egy rendezvényt. Amikor
ezzel kapcsolatban megkerestük a horvát hatóságokat, egy egészen megdöbbentő dolog
történt velünk: az ottani, úgymond ITDH-jellegű szervezet megkeresett minket, összehozott
egy találkozót, ahol ott ült egy pénzügyminisztériumi államtitkár, egy miniszter és még
néhány ember, és egyébként arról beszéltek, hogy milyen feltételekkel gondoljuk, hogy mi
odavinnénk ezt a befektetést, vagy megcsinálnánk ezt a rendezvényt, és ehhez milyen
segítségre van szükség részükről rövid és hosszú távon. Én nem akartam egyébként hinni a
fülemnek, nem akartam elhinni, hogy ilyen létezik Európának ezen az oldalán is, és
egyszerűen azon az alapon, mert úgy gondolják, hogy mi valami olyat vinnénk oda, ami nekik
kultúraterjesztést, turizmusfejlesztést, sok mindent jelent, és emellett egyébként a nemzeti
öntudatukat segíti. Ők egy komoly dilemmában vannak, hogy a szerbeknek van egy Exit-
fesztiválja, ami egy nemzetközileg jelentős esemény, a horvátoknak meg nincs. Ez volt az
egyetlen dolog, amit kérdeztek, hogy hogyan tudunk egy nagyobb eseményt csinálni, mint az
Exit, és ehhez milyen segítséget adjanak nekünk. Azt gondolom tehát, hogy egy picit
máshogy áll ehhez az ottani közeg, és ez nekem egy egészen elképesztő tapasztalat volt. Ezzel
szemben, ha én a Hankook, az Audi vagy Mercedes vagyok, akkor valószínűleg a magyar
kormány is úgy tárgyal velem, hogy milyen módon, ki tesz érdekeltté abban, hogy itt
csináljam a dolgom. Amiatt, mert én magyar vagyok, és itt egy olyan eseményt próbálok a
kollégáimmal létrehozni, ami egyébként nemzetközileg is talán egy jelentős esemény, ezáltal
viszont a magyar kormánynak a jelenlegi nem rám, hanem a rendszerre szabott szabályai
szerint én folyamatosan versenyhátrányban vagyok a nemzetközi versenytársaimmal.

Csak erre próbáltam utalni, hogy ez egy fura és talán vizsgálandó kérdés még akár
jogalkotói szemszögből is, hogy lehet-e ezen segíteni, van-e erre egyébként konkrét
javaslatunk. A mi esetünkben semmi mást nem kellene tenni, mint az áfatörvénynek azt a
részét az felülvizsgálni, hogy a nem Magyarországon képződő bevételeinknél, amiatt, hogy itt
valósul meg az esemény, a megvalósulás helyén kell a befizetést és az ottani áfát nyilván
alapul venni. Mi természetesen továbbra is itt szeretnénk áfát fizetni, csak ha lehetne azt
mondani, hogy nem azok, amelyek a magyar jegyekből, szponzoroktól vagy bármiből
befolynak, hanem amit külföldön vesznek tőlünk jegyet, és amire egyébként, ha ott lenne ez a
rendezvény, akkor kedvezményes áfát kellene fizetnünk, azt lehessen az ottani áfaszabályok
szerint elszámolni, és befizetni az itteni költségvetésbe. Ha ezt meg lehetne technikailag
oldani, az már nekünk egy nagyon nagy segítség lenne. Én azt gondolom, hogy jó lenne, ha
ilyen kérdésekben lehetne egyáltalán valakikkel érdemi egyeztetéseket folytatni. Azért
mertem felvetni ezt a problémát, minekutána mégiscsak ez az a bizottság, aki
kezdeményezhet ilyen jellegű érdemi egyeztetéseket, aztán az illetékes minisztériumokkal
vagy további szakemberekkel. Kérem, hogy ezekkel az információkkal gazdagodva egy picit
gondolkodjanak ebben a problémában, mert az egy másik kérdés, és azt azért fontos
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kimondani, amit ki is mondtam az első hozzászólásomban, hogy ma az EU-ban a 27
országból 21-ben van kedvezményes kulturális áfa. Még akkor is, ha tudom, hogy
Magyarországon az áfacsökkentés általánosságban a kulturális rendezvények belépőjegyeinél
egy lehetetlennek tűnő költségvetési helyzet, de azért ez nem egy példátlan dolog, tehát ez ma
a többségnél így van, és van még mellettünk egy-két, egyébként nem olyan rózsás helyzetben
lévő EU-tagállam, -ország. Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Még ketten is szeretnének hozzászólni, aztán Márta
Istvánt kérem, hogy ő legyen az utolsó.

Soós Sándor

SOÓS SÁNDOR (Erdélyi Magyar Ifjak): Köszönöm az ismételt lehetőséget. Röviden
szólnék hozzá. Az egyik dolog az, hogy itt a megszokott Jobbik-Fidesz vitát láthattam élőben:
én annyit tisztáznék azért, hogy beszéltünk arról, hogy az EMI-seknek mi a szimpátiája, mi –
 ezt valószínűleg általában tudják mindannyian - az EMI-tábort úgy tervezzük, hogy az egy
nemzetpolitikai műhely. Ez egy olyan rendezvény Tusványoshoz képest például, ahova a
jobbikosokat nem hívták meg, tény, hogy mi sem hívtuk meg sem az MSZP-t, sem az
SZDSZ-t, tehát ilyen szempontból esetleg lehetnek megjegyzései egyeseknek, de akit mi
nemzetieknek tartunk, annak ott volt a helye az EMI-táborban. Az idén ott volt Kövér László
a Fidesz részéről, és ott volt Vona Gábor is. Ez talán az egyedüli ilyen rendezvény volt, ahol
ilyen egy rendezvény keretén belül ott voltak a pártok ilyen szintű képviselői, de megfordult
itt Tőkés László, Szász Jenő, Izsák Balázs, ha az erdélyi politikát nézzük, de folytathatnám.

Tény, hogy mi azt szeretnénk, ha ez egy nemzetpolitikai műhely lenne, ahol nyíltan
beszélhetünk azokról a fájdalmakról, amik Erdélyben vannak, és én azt szeretném, ha az ilyen
politikai vita nem lenne az erdélyi rendezvények kárára. Amúgy mi otthon, ha lehet úgy
mondani, elég jóban vagyunk, tehát az erdélyi Félsziget, az erdélyi Tusványos szervezőivel
szinte napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Tehát ha otthon mi jól vagyunk, akkor szeretném itt
azt is kérni, hogy innen is pozitívan álljanak hozzá.

A másik, ami konkrét javaslatom volna, itt szó volt arról, hogy a Bethlen Gábor
Alaphoz lehetne-e majd hozzászólni, nem tudom, a következő napirendi pontban.

ELNÖK: Erről nem volt szó. Én csak azt mondtam, hogy a következő napirendi pont a
Bethlen Gábor Alapról szól.)

SOÓS SÁNDOR (Erdélyi Magyar Ifjak): Akkor bocsánat, valószínűleg azon már nem
leszünk itt.

ELNÖK: Itt maradhatnak, csak nem szólhatnak hozzá. (Novák Előd: Nem kizárt.)
Nagyon szépen kérem képviselő urat is, hogy ne kiabáljon bele. Én csak szeretném jelezni,
hogy maradjunk a tárgynál.

SOÓS SÁNDOR (Erdélyi Magyar Ifjak): Tehát a tárgyról, tehát fesztiválokról
beszéljünk és erdélyi rendezvényekről. Mi szeretnénk azt, hogy az ilyen jellegű
fesztiváloknak lehessen része a Bethlen Gábor Alapban, ha egy ifjúsági alapot létre lehetne
hozni, amin keresztül lehet pályázni ezekhez a forrásokhoz. Ugyanakkor meg, ha lehetőség
volna, nem tudom, hogy kinek kell üzenni, annyi tapasztalatom nincs Erdélyből, hogy milyen
fülekhez jut el az itteni szavam, de például a Nemzeti Civil Alapnál is jó lenne, ha lenne egy
határon túli keret, tehát nemcsak magyarországi partnerrel lehessen pályázni, illetve több
lehetőséget megnyitni, és még egyszer elmondom, hogy ha lehet, akkor nem politikai alapon
osztani Erdélyben a pénzeket.



- 23 -

Ennyit szerettem volna hozzászólni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk? (Jelzésre:) Tessék!

Horányi László

HORÁNYI LÁSZLÓ elnök (Magyar Játékfilm Társaság): Köszönöm szépen, elnök
úr. Horányi László vagyok, a Magyar Játékfilm Társaságnak vagyok az elnöke. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Meghívottak! Én a határon túli színházakról egy pár
gondolatot szeretnék csak elmondani.

Tudom, a színházak támogatási rendszere a NEFMI gondozásában történik, és azt
hiszem, hogy ebben a helyzetben a jó gazda keze simogatása érinti ezeket a színházakat.
Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy anyagilag minden rendben van, hiszen
színházzal, kulturális fesztivállal foglalkozó vezető vagy vezetők számára a legtöbb pénz is
kevés és még annál is van több. Én inkább azokra a lehetőségekre szeretném a figyelmet
felhívni, melyek a vendégjátékok lehetőségében rejlenek, hiszen a fesztiválokat általában
nyáron szervezik, és ezeket a színházakat célszerű lenne nyári fesztiválokon felléptetni.
Nemcsak kulturális együttműködést lehetne itt szélesíteni, hanem nagyon sok esetben egyféle
gazdasági támogatást is jelentene ezeknek a színházaknak egy-egy nyári fesztiválon történő
szereplés.

Nagyon röviden csak ennyit szerettem volna, és köszönöm még egyszer a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További jelentkezőt nem látok. Márta Istvánnak adom
meg a szót.

Márta István

MÁRTA ISTVÁN, az Új Színház igazgatója, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke:
Sok szó esett számokról és számadatokról, nem elég egyébként, de hát nem erről szeretnék
beszélni. Egyetértek a miniszter úrral, hogy olyan komplex gondolkodásra vagy
együttműködésre kellene fölkészülnünk, amelyben számadatokat tudunk mondani, akár
szeretjük, akár nem, amelyekkel érvelni tudunk.

A regisztrációs és minősítési program nevében benne van az, hogy regisztrálás. A
regisztráció alkalmas arra, hogy amennyiben az ágazatok valamelyike is komolyan veszi,
egzakt adatokat tudjunk közölni számokról, tehát nézettségekről, addicionális költésekről,
jegybevételekről, és a többi, és a többi. Természetesen ez csak egy részmunka lenne, mert a
gazdasági minisztériumnak vagy a pénzügynek kellene elvégezni azokat a nagyon fontos
felméréseket és adatokat, amelyek alapján, amennyiben egyetértés van, el tudunk kezdeni egy
olyan munkát, amelynek a vége vagy egy törvény lehet, vagy egy törvénymódosítás lehet, de
mindenféleképpen rendezni kell a fesztiválok tervezhetőségét elősegítő valamifajta
jogszabályt elősegítendő megoldást. Tehát ebben egyetértünk.

Abban is egyetértünk - és ez látszik -, hogy tényleg összefogás van határon innen,
határon kívül, ezt az összefogást tessék szíves lenni mindenkinek komolyan venni - ezt nem
egy kioktatásnak akarnám itt természetesen -, és tessék felhasználni legfőképp. Ez egy költői
meghatározás volt.

Nem véletlenül jelentettük meg angol nyelven is ezt a kis dolgozatot, hisz a
nemzetközi kamaraszínházi fesztiválon a tavalyi esztendőben egy prezentáció alkalmával
ismertettem külföldi fesztiválszervezőknek ezt az anyagot, és az angolok, a kanadaiak, a
németek és a lengyelek határozottan érdeklődnek ez iránt a szisztéma iránt. Nincs náluk, ez
egy know-how, úgyhogy különösen köszönöm a miniszter úr jó szavait. Ezzel kapcsolatban
ezt felajánljuk, mi ennél többet nem tudunk tenni, mert hisz a fesztiváljainkkal kell
foglalkozni, a fesztiváljainkat kell szervezni.
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A turizmus segítsége nagyon-nagyon időszerű lenne, jó lenne az összefogás, és még
egyszer kérem azt, hogy egy ágazati együttműködés alapján induljon el, ha hozzá tudtok vagy
hozzá tudnak segíteni bennünket, mi ezt nagyon megköszönjük. A formáját nem tudjuk, mert
nem vagyunk politikusok, nem vagyunk politikai döntéshozók.

Azzal fejezném be, hogy a tegnapi nap Szerbiában voltam, az egyik szabadkai
fesztiválon vettem részt, hisz a városnak, Szabadkának hetes darab kulturális fesztiválja van.
Fantasztikus élményem volt, a Kosztolányi Színház közreműködésével olyan színházi
produkciókat láthattam a tegnapi nap, amelyben eltűnt az a kulturális különbözőség, ami
esetleg félreértésekre ad okot és feszültségekre ad okot. Mind a magyar, mind a szerb és a
többi nemzetiség együtt a fesztivál keretén belül bizonyította azt, hogy igenis a kultúra mint
híd tud működni nem csak az országon belül, a határokon kívül is. Nagyon fontosnak tartom
az erdélyi fesztiválokat. Újból felajánlom és elmondom, hogy mint szakmai szövetség állunk
a rendelkezésetekre, itt vagyunk, nagyon szívesen konzultálunk és veletek vagyunk,
keressetek meg bennünket, a honlapon megtaláltok vagy akár az én címemen és telefonomon
is. Ennyit szerettem volna mondani.

Még egyszer köszönöm a meghallgatást.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom.
(Németh Zoltán közbeszól.) Tessék? Kérem a képviselőtársaimat, hogy a bizottsági ülést ne
használják fel olyan témák megtárgyalására, a Kuruc.infón a képviselők mobilszámainak a
megjelenítését majd esetleg az Egyebek napirendi pontnál tárgyaljuk meg, úgyhogy ne most
itt, mert mégiscsak méltatlan lenne. Elég nagy gond az nekünk így is, hogy vannak olyan
országgyűlési képviselők, akik a Kuruc.info szerzőiként ehhez asszisztálnak.

Tehát köszönöm szépen a meghívott vendégeinknek a részvételt, megtiszteltek
bennünket. Én úgy érzem, hogy ugyan tényleg csak néhány kérdést tudtunk érinteni, de nem
volt érdemtelen, hogy ebből tovább tudunk lépni, a gondolkodást mindenképpen
megtermékenyítette. Én örülök, hogy számos kérdésben hasonlóan gondolkodunk, és annak is
örülök, hogy itt a határon túliak és az anyaországiak ebben a közegben tudnak egymásra
találni. A napirendi pontot ezennel lezárom. A vendégeink nyugodtan maradjanak körünkben,
ha van kedvük, folytatjuk a bizottsági ülést.

A Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat (T/1811. szám)

A 2. napirendi pont a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat, T/1811. számon
nyújtotta be a kormány. Tisztelettel köszöntöm körünkben Ulicsák Szilárd miniszteri biztos
urat, aki a napirendi pont megtárgyalására érkezett. Remélem, hogy miniszteri biztos úrnak is
hasznos volt az 1. napirendi pont tárgyalásának a végighallgatása, hiszen mint láthattuk,
hallhattuk, határon túli ügyeket is érintettünk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor ezennel a vitát megnyitom és megadom a szót az
előterjesztőnek. Parancsoljon, miniszteri biztos úr!

Ulicsák Szilárd szóbeli kiegészítése

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kollégáim félretájékoztattak, hogy ez a
napirendi pont lesz az első, de nagyon örülök, hogy itt voltam az 1. napirendi pontnál, mert
valóban minden szempontból hasznos volt az összes hozzászólás. Nyilván az EMI képviselője
hozzászólásának külön örülök, és hogy egyáltalán felmerült a hazai és a határon túli kulturális
egyesületek és szervezetek együttműködése. Azt gondolom, hogy a törvényjavaslat, ami
előttünk fekszik, egy mérföldkő lehet ahhoz, hogy átláthatóan és szakmai szempontok szerint
szülessenek meg a jövőben a határon túli magyarságot érintő támogatási döntések.
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Azzal kezdeném, talán csak pár gondolattal, hogy a határon túli magyarok támogatása
az új Magyar Köztársaságban valóban húszéves múltra tekint vissza, tehát gyakorlatilag a
rendszerváltás után azonnal elindult a határon túli magyarság újrafelfedezése, és a magyar
állam az Alkotmányában rögzítette, hogy felelősséget vállal a határon túli magyarok iránt. A
legelején az éppen akkor legszükségesebb célokat próbálta kiemelni az aktuális kormányzat,
és a legsürgősebb tűzoltó jellegű munkákra tudott forrásokat fordítani. Szervezeti keretként
1992-ben jött létre a Határon Túli Magyarok Hivatala, tulajdonképpen titkársága, amiből
aztán hivatal lett, és ez volt aztán hivatott 1998-2002 között, hogy azokat a nagy, nemzeti
jelentőségű programokat beindítsa, és véghez vigye, amelyre eddig a magyar költségvetés a
legnagyobb forrásokat fordította.

Mire gondolok itt? Elsősorban az Erdélyi Magyar Tudományegyetemre, ami egy
hatalmas lépés volt az önálló magyar felsőoktatás határon túli megteremtése irányában, a
Selye János Egyetem ugyanez a Felvidéken, ekkor épült meg a Mária Valéria híd, illetve
ekkor született meg a kedvezménytörvény, amellyel kapcsolatban gyakorlatilag oda jutottunk,
hogy a magyar költségvetés az elmúlt években folyamatosan 5 milliárd forint feletti összeget
fordított a kedvezménytörvényben biztosított támogatásokra. A szervezeti keretek jelentősen
megváltoztak 2006-tól, amikor az előző kormányzat megszüntette a Határon Túli Magyarok
Hivatalát, és ennek következtében az ott lévő források kettéosztódtak: egy része a
Miniszterelnöki Hivatalba került, másik része pedig a Szülőföld Alaphoz. A két forrás között
az volt a különbség, hogy a Szülőföld Alapnál nyílt pályázati úton történtek a döntések - ezek
az első évben, 2007-ben 1 milliárd forintot tettek ki -, aztán növekvő összeget fordítottak erre,
és idén már 2 milliárd forint volt nyílt pályázati pénzekre.

A gyakorlat szerint ezeket a döntéseket szakkollégiumok hozták - rövidített nevükön
mondom őket - , a kulturális, az oktatási és az önkormányzati, illetve informatikai kollégium
hozta ezeket a döntéseket, amelyekben a határon túliak meghatározó szerepet kaptak. Nem ők
voltak többségben, de a kollégiumok gyakorlatilag elfogadták a határon túli küldöttek
javaslatait. Ezek a kollégiumi ülések nagyjából 1-1,5 óra alatt lezajlottak, úgy születtek meg a
döntések, tehát igazán érdemi szakmai vita már nem volt a döntéshozatalkor. Ez a nyílt
pályázati rész, Szülőföld Alap, a legnagyobb forrás azonban a Miniszterelnöki Hivatal
keretében maradt, amely mintegy 8-10 milliárd forint közötti összeg volt folyamatosan, és ez
egyedi elbírálás alapján került kiosztásra. Ennek módszere az volt, hogy javaslatok vagy
kérések érkeztek be a határon túli szervezetektől, és egy szakapparátus elővéleményezését
követően a szakállamtitkár hozott erről döntéseket egy személyben, majd a miniszter elé
terjesztette végső jóváhagyásra. Ezen belül egy fontos programot kiemelnék, ami talán
hasznos, és továbbgondolásra mindenképp számot tart, ez a kiemelt nemzeti intézmények
sora, amelyeket az előző kormányzat, úgymond, kiemelt partnerként kezelt, hiszen ez az
intézményi sor nagyobb, jelentősebb feladatokat látott el. Én azt gondolom, hogy itt nagyon
sok olyan, valóban hasznos tevékenység van, amit folytatni kell.

Visszatérve a törvényjavaslatra, elmondtam, hogy körülbelül hogy nézett ki eddig a
határon túli magyarok támogatása, az a célja a kormányzatnak ezzel a törvényjavaslattal, a
Bethlen Gábor Alap létrehozásával, hogy mindezek a források egyetlenegy helyen
összpontosuljanak. Ez gyakorlatilag a Szülőföld Alap folyománya, de több funkcióval
kibővítve. Egyrészt a Szülőföld Alap eddig csak szomszédos országbeli magyar szervezeteket
támogatott; a Bethlen Gábor Alap a jövőben nemcsak szomszédos, hanem nyugat-európai és
tengerentúli magyar szervezetek támogatására is fordít forrásokat. Ez az egyik fontos
változás. A másik fontos változás, amint említettem, hogy a Miniszterelnöki Hivatalban
célelőirányzatok voltak a határon túli támogatás forrásai, és amennyiben adott évben
elvonások vagy zárolások voltak a költségvetésben, ezek automatikusan áldozatául estek a
határon túli magyarok támogatásának egy fűnyíróelv alapján. A Bethlen Gábor Alap
létrehozásával egy olyan elkülönített állami pénzalap jönne létre, amely nem esik
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automatikusan áldozatául ennek a fűnyíróelvnek. Ezt csak költségvetési törvénymódosítással
lehet zárolni, vagy elvonni belőle forrásokat, ennek következtében egy védettebb,
kiszámíthatóbb támogatást jelent a határon túli szervezetek számára. Azért is fontos talán ez,
mert a határon túli szervezeteknek juttatott mindösszesen - most minden minisztérumot
beleveszek - 14-15 milliárd forint körüli összeg az egész magyar költségvetés 1 ezrelékét teszi
ki; ez évek óta alacsony, mindannyian tudjuk, tényleg több bizottsági ülésen is voltam már, és
mindenki kevesellte. Nyilván a Nemzetgazdasági Minisztérium ennyit tudott most kiszorítani
erre, de abban mindenki egyetért, hogy ezt a jövőben növelni kell. Abban viszont meg én
értek egyet, hogy ehhez egy olyan új szakmai alapot kell létrehozni, amelyben a jövő évi és
azután következő rövid és középtávú stratégiákat meghatározzuk, és ahhoz próbáljuk az új
forrásokat hozzárendelni. Pozitívumként még említeném a Bethlen Gábor Alappal
kapcsolatban, hogy a határon túli magyarságot eddig nagyon segítette a magyar állam nem,
vagy nem tudta segíteni abban, hogy az EU-s forrásokhoz jobban hozzájusson. Ez az alap
ehhez is lehetőséget nyújt: mind civil szervezeti szinten, mind pedig határon átnyúló kis- és
középvállalkozási együttműködések szintjén erre is lehetőséget ad, és forrást is tudunk
biztosítani a jövő évben.

A döntésről mondanék még egy mondatot. Amint említettem, a Szülőföld Alapnál
valóban egy kollégiumi döntés született, de a források nagyobb részét egy személy döntötte
el. A Bethlen Gábor Alapról szóló új javaslatban egy háromtagú bizottság hozza - nyilván a
szakmai előkészítést követően - az egyedi elbírálású döntéseket, úgyhogy azt gondolom, hogy
ez már egy előrelépés, és talán személyi garanciát is jelent az, hogy a háromtagú bizottságot
az alappal rendelkező miniszter vezeti, aki jelen esetben Semlyén Zsolt, a nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes. A pályázati rész továbbra is megmarad, tehát nyílt pályázati
részünk továbbra is lesz, ezt viszont egy kollégium hatáskörébe fogjuk rendelni, amelybe
szakembereket fogunk delegálni, illetve a kormányzat delegál ide szakembereket. Próbálunk
majd úgy gazdálkodni a forrásokkal, hogy határon túlra ott helyben megpályáztatható
forrásokat többet biztosítsunk, nagyságrendekkel többet, mint amit eddig a Szülőföld Alap
biztosított, hiszen a helyi civil és szakmai szervezetek nyilván jobban tudják, hogy milyen
fontos és kiemelt igényeknek kellene megfelelni, mintsem innen, Budapestről mondjuk meg.
Ezt szerettem volna röviden elmondani, és ennek alapján javaslom, hogy bocsássák általános
vitára a parlament elé ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos úrnak a részletes összefoglalót.
Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni az
előterjesztéshez. (Jelzésre:) Parancsoljon!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Biztos Úr! Elnök Úr! Mi ezt a kormányzati
struktúra részének tekintjük. Minden kormánynak, illetve miniszterelnöknek joga olyan
struktúrában kormányozni, amilyenben akar, következésképpen - ez nyilván kormányzati
javaslat -, ha ilyen struktúrában akarnak dolgozni, dolgozzanak ilyen struktúrában, aztán majd
erről mondjuk el a véleményünket. Szerintem ez működhet jobban meg rosszabbul, mint az
előző. Ez az önök dolga, önök kormányoznak, tegyék, tehát mi ezt meg fogjuk szavazni.

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor
ezennel a vitát lezárom. Kérem, hogy szavazzunk. Aki a törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú.
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot egyhangúlag általános vitára alkalmasnak
tartotta. Bizottsági előadót állítsunk, javaslom Lukács László képviselőtársamat. Más
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javaslatot nem látok, akkor kérem, szavazzunk. Aki támogatja, hogy a bizottsági előadó
Lukács László legyen, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú.

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönjük Ulicsák Szilárd miniszteri biztos úrnak a
jelenlétet, a törvényjavaslat értékelését.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám)

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló törvényjavaslatra T/1498. számon. A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása. (Pálffy István megérkezik az ülésre.) Tisztelettel köszöntöm
körünkben Koleszár Katalint és újfent tisztelettel köszöntöm helyettes államtitkár urat,
Kálnoki-Gyöngyössy Márton államtitkár urat. Most itt nagyjából tudom követni, hogy akkor
innentől fogva Karvalics Ottó képviselőtársam már nem szavaz Pálffy képviselő úr helyett,
úgyhogy őt is köszöntöm.

Képviselőtársaimat tájékoztatom, hogy néhány módosító javaslatról fogunk csak most
dönteni. Az első 1/1. ajánlási pont az 1. oldalon, Rogán Antal képviselőtársunk, kapcsolódva
a T/1498/54-1. számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdés módosítását
javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.)
Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézeltartással jelezze. (Szavazás.) 12.
Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 4. Köszönöm, megállapítom,
hogy 12 igen és 4 tartózkodás mellett az ajánlási pontot támogattuk.

A következő a 12/1-es a 3. oldalon, dr. Lukács Tamás képviselőtársunk, kapcsolódva a
T/1498/401. számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 30. §-ának kiegészítését javasolja.
(L. Simon László tüsszent.) Elnézést kérek, de hát a vidéki képviselők a választókörzetüket
járva a vasárnapi hóesésben alulöltözve meg tudnak fázni. Úgyhogy kérdezem a kormány
álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) 1
Tartózkodik? (Szavazás.) 15. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 nem és 15 tartózkodás mellett
a javaslatot a bizottság nem támogatta.

A következő a 12/5-ös a 4. oldalon. Lukács Tamás képviselő, kapcsolódva a
T/1498/401. számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 42. §-ának (1) bekezdés h)
pontjának a módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 16 tartózkodással a javaslatot a
bizottság nem támogatta.
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A következő a 12/7-es. Dr. Lukács Tamás képviselő, kapcsolódva a T/1498/401.
számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 42. §-ának kiegészítését javasolja új bekezdés
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag tartózkodtunk, így a
bizottság az ajánlási pontot nem támogatta.

422/1-es a 45. oldalon, Lázár János képviselőtársunk, kapcsolódva a T/1498/387.
számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. alcím 2.
alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás, képviselőtársaim? (Nincs jelzés.)
Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 14.
Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 14 igennel és 2 tartózkodással a 422/1. számú ajánlási pontot támogatta a
bizottság.

642/1. pont a 80. oldalon, Rogán Antal képviselő úr, kapcsolódva a T/1498/358.
számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 4. cím
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 12. Ellene? (Nincs
jelzés.) 4. Megállapítom, hogy 4 nemmel és 12 igennel az ajánlási pontot a bizottság
támogatta.

709/1. pont a következő, dr. Semjén Zsolt és Magyar Anna képviselők, kapcsolódva a
T/1498/229. számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet
20. cím 11. alcím kiegészítését javasolják következő, új harmadik jogcímcsoport felvételéve.
85. oldal. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 14. Ellene? (Nincs jelzés.)
Tartózkodik? (Szavazás.) 2 Köszönöm. Megállapítom, hogy 14 igennel és 2 tartózkodással az
ajánlási pontot a bizottság támogatta.

A következő a 918/4-es. (Közbeszólás.) Fölülvizsgáltuk, és úgy döntöttünk, hogy ez
nem a bizottság feladatkörébe tartozó, tehát az előzetesen kiküldötthöz képest a 918/4-es a
115. oldalon, dr. Ipkovich György képviselő, kapcsolódva a T/1498/35. számú módosító
javaslathoz, a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont előirányzata módosítását javasolja.
Kérdezem a kormány álláspontját.
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 6. Ellene? (Nincs jelzés.)
Tartózkodik? (Szavazás.) 10. Köszönöm. Megállapítom, hogy 6 igennel, 10 tartózkodással a
bizottság nem támogatta.

Ezennel a bizottság tárgykörébe tartozó ajánlási pontokat megtárgyaltuk. Hozzászólást
nem látok, a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az osztályvezető asszonynak a
részvételt.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)

Következő napirendi pont a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/1665. számon. A bizottság
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslat megvitatása.

Megnyitom a napirend tárgyalását. A kiegészítő ajánlásnál a 4. ajánlási pont a 7.
oldalon. Köszöntöm körünkben Víg Gyulát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről.
Tehát a 7. oldalon a 4. ajánlási pont, Rogán Antal képviselő, kapcsolódva a T/1665/64/1.
számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 5. §-át a következő új bekezdéssel javasolja
kiegészíteni. Nem olvasom fel. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.)
Nem látok ilyet. Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal és 4 tartózkodással az ajánlási pontot
támogattuk.

Az 5. ajánlási pont ugyanezen az oldalon: Rogán Antal képviselő úr, kapcsolódva a
T/1665/64/2. számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 10. §-ának módosítását és új
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e hozzászólás.
(Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal és 4 tartózkodással az ajánlási pontot
támogatjuk.

A következő a 12. ajánlási pont a 19. oldalon: Rogán Antal képviselőtársunk,
kapcsolódva a T/1665/67. számú módosító javaslathoz, a törvényjavaslat 36. §-ának
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Kérem,
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény?
(Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm.
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Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal és 4 tartózkodással az ajánlási pontot a
bizottság támogatta.

A napirendi pontot ezennel lezárom.
Utolsó napirendünk az „egyebek”. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki

szólni az „egyebek” témában. (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. A mai ülést ezennel
berekesztem. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő bizottsági ülésünket jövő
héten hétfőn, 10 órától tartjuk - a meghívó még nem olvasható a honlapon -, tehát december
6-án, hétfőn, 10 órakor. Fontos kérdésekről lesz szó, úgyhogy kérem képviselőtársaimat, hogy
jöjjenek el a bizottsági ülésre. Köszönöm szépen. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 02 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika és Várszegi Krisztina


