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Napirendi javaslat

1.  Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter meghallgatása

(A Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján)

2.  Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A médiaszabályozást előkészítő eseti bizottság felállításáról szóló határozati

javaslat (H/2482. szám)

(Dr. Hiller István, Lendvai Ildikó, Mandur László, Tóbiás József (MSZP)

képviselők önálló indítványa)

b) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi

CLXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2732. szám)

(L. Simon László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke

Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Gyutai Csaba (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Lukács László (Fidesz)
Menczer Erzsébet (Fidesz)
Németh Zoltán (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Szabó Csaba (Fidesz)
Dr. Hiller István (MSZP)
Mandur László (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Novák Előd (Jobbik)
Pörzse Sándor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Karvalics Ottó (KDNP) Pálffy Istvánnak (KDNP)
Gyutai Csaba (Fidesz) megérkezéséig dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)
Karácsony Gergely (LMP) távozása után Mandur Lászlónak (MSZP)
Szabó Csaba (Fidesz) távozása után dr. Puskás Imrének (Fidesz)
Dr. Hiller István (MSZP) távozása után dr. Vitányi Ivánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter
Hammerstein Judit helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium,
Kultúráért Felelős Államtitkárság)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság
2011. március 29-ei ülésén! Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Réthelyi Miklós urat, a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterét, Halász János urat, a minisztérium államtitkárát
és Hammerstein Juditot, a minisztérium kultúráért felelős helyettes államtitkár asszonyát!

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokat mindannyian megismerhették. Három
napirendi pontunk van: Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr meghallgatása, vita,
2. napirendi pont: döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről és általános
vita, a harmadik pedig az „egyebek”. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek
ehhez kiegészítése. (Nincs jelzés.) Kérem, szavazzunk!

Aki egyetért az előzetesen kiküldött napirendi pontokkal, az kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.)

Egyhangú. Köszönöm szépen.

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter meghallgatása

Tisztelt Miniszter Úr! Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a
Házszabálynak megfelelően lehetőséget adott számunkra, hogy meghallgathassuk, hogy
megismerjük a minisztériumukban az elmúlt hónapokban végzett munkát, hiszen legutoljára
akkor találkoztunk, amikor ugyanebben a teremben meghallgattuk önt, mint miniszterjelöltet.
A bizottság tagjai már többször kezdeményezték, hogy kérjük miniszter urat, hogy számoljon
be az elmúlt időszakról, másrészt a legutóbbi bizottsági ülésünkön Hiller István
képviselőtársunknak ígéretet tettem arra, hogy a zárolások minisztériumot érintő részeiről is
valamiféle beszámolót tartunk, és ha így elfogadja képviselő úr, most ennek a miniszteri
meghallgatásnak a keretében tudunk erre is sor keríteni. Arra kértem miniszter urat, hogy
ezzel kapcsolatban is nyújtson számunkra tájékoztatást.

Képviselőtársaimat arról tájékoztatom, hogy a meghallgatás abban a rendben fog
zajlani, hogy miniszter úr - egy rövid expozéval készült - az expozéját ismerteti, összefoglalja
az elmúlt hónapok munkáját, majd egy kör kérdés következik, képviselőtársaimnak kérdésük
és véleményük megfogalmazására lesz lehetőségük, aztán azt a miniszteri viszonválasz zárja.
Van-e ezzel kapcsolatban kifogás? (Nincs ellenvetés.) Nincs. Akkor ennek megfelelően
fogunk haladni.

Miniszter úr, átadom a szót. Parancsoljon!

Dr. Réthelyi Miklós beszámolója

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Képviselő Asszonyok! Képviselő Urak! Nagyon köszönöm
ezt a lehetőséget. A beszámolómat a minisztériumi struktúrával kezdeném, mivel ezzel
kapcsolatban több kritika érte a kormányt. Az volt az elképzelés, ami meg is valósult, hogy
olyan területek kerüljenek egymás mellé a kormányzati struktúra keretein belül, amelyek a
születéstől a halálig átfogják az emberi élet egészét. A cél az volt - és ma is az -, hogy minden
terület teljes hatáskörrel végezze a maga munkáját, ugyanakkor nagyobb figyelmet
szenteljünk azoknak a kérdéseknek, amelyek határterületenként több ágazathoz is tartoznak.

Nagyon sok kapcsolódási pontot lehetett találni a problémák megoldásában. Nem volt
egyszerű az összevonás, mert épületenként is szét vagyunk szórva, de a tapasztalat az, hogy
tanulunk egymástól, tanuljuk az együttműködést, amely megítélésem szerint egyre jobban
alakul. Egyre több olyan visszajelzést kapunk, amelyről kiderül, hogy előnyös az új
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minisztériumi struktúra, jó, hogy több oldalról tudunk vizsgálni egy adott kérdést, még abban
a nehéz helyzetben is, amelyet a tárcát érintő megszorítások okoztak, és ebben a kultúra szinte
egy ernyőt képez a különböző területek speciális szakmai kérdéseinek a megoldásához, adja
azt az emberi, hagyományokra épülő és a jövőbe mutató keretet, amire nagyon nagy
szükségünk van. (Pörzse Sándor az ülésterembe érkezik.)

A legfontosabb vagy egy nagyon fontos esemény volt ebben a fél évben az uniós soros
elnökség, amit eddig egyébként a kulturális terület vonatkozásában sikerként könyvelhettünk
el. A kormányváltás után felgyorsítottuk a 2011 első fél évi magyar soros elnökség
előkészítését, kidolgoztuk az elnökségi prioritásainkhoz kapcsolódó két tanácsi következtetés
tervezetét, valamint előkészítettük a hazai elnökségi rendezvényeket. Magyarország fő
prioritásai a gazdasági növekedés beindítása, a munkahelyteremtés elősegítése - ezek az
általános prioritások -, az úgynevezett uniós gazdasági kormányzás, illetve a közösségi
politikák erősítése, és a napokban is hallottunk ezekről az eredményekről. Budapest célja az
elnökség alatt az Európai Unió eszméjének és intézményeinek közelebb hozása az európai
polgárokhoz, az európai identitás elmélyítése, a Közösség további bővítésének támogatása.

Szőcs Géza államtitkár úr január 25-én beszámolt az Európai Parlament kulturális és
oktatási bizottsága előtt a magyar elnökségi tervekről a kultúra és az audiovizuális politika
terén; a magyar terveket általánosságban üdvözölte a bizottság. 2011. február 28-a és március
1-je között a Magyar Tudományos Akadémián került megrendezésre „A kultúra hozzájárulása
az Európa 2020 stratégia végrehajtásához” című konferencia, melyen részt vett és beszédet
tartott Androulla Vassiliou, az EU oktatásért és kultúráért felelős biztosa, valamint Doris
Pack, az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottságának elnöke is. A rendezvény négy
szekcióban sikeresen és eredményesen vizsgálta közel 200 hazai és külföldi szakember
részvételével, hogy a kultúra milyen módon és milyen feltételek mellett járulhat hozzá a
humán erőforrás fejlesztéséhez, illetve a gazdaság és a társadalmi tőke javításához.

Informális miniszteri értekezlet volt éppen tegnap ugyanebben a témában Gödöllőn.
Az európai jó hagyományokat a sajátunknak érezzük, azzal együtt, hogy mi sajátos vonulatot
hoztunk az európai kultúrába a történelem során. Földrajzi adottságunk alapján különleges a
helyzetünk: Kelet és Nyugat határán vagyunk. Modern kulturális önképünket erősíti a
szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezmény, melynek nemzeti jegyzéke a
részes államok területén található szellemi kulturális örökség elemeit azonosítja és
nyilvántartja. Erre a magyar kultúra napján elsőként nyolc elem került fel - felsorolnám -: a
mohácsi busójárás, a „népművészet mestere” díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége, a
kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya, a Kalocsa kulturális terében élő hagyományok -
 hímzés, viselet, pingálás, tánc -, a mezőtúri fazekasság, a magyar solymászat, a halasi
csipkevarrás élő hagyománya, valamint a matyó örökség.

Magyarország 2006-ban csatlakozott az UNESCO szellemi kulturális örökségről szóló
nemzetközi egyezményéhez, melynek ajánlásai között szerepel, hogy minden részes állam
készítsen saját, folyamatosan frissített leltárt jellegzetes, megőrzendőnek tartott
hagyományairól. A közösségek maguk jelentkezhettek a listára, amelynek összeállításában a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum keretében működő Szellemi Kulturális Örökség
Igazgatóság nyújtott segítséget.

Ebben az évben ünnepeljük Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját. Az évforduló
nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon a klasszikus zene kiemelt ünnepe.
Szerencsés egybeesés, hogy hazánk 2011 első félévében tölti be az Európai Unió Tanácsának
soros elnöki tisztét, így még több a lehetőségünk arra, hogy Európa-szerte bemutassuk Liszt
Ferenc munkásságát és általa is vállalt magyarságát.

Az UNESCO a Magyar UNESCO Bizottság javaslatára a 2011-es kettős Liszt-
évfordulót beemelte a világ legjelentősebb személyiségei előtt tisztelgő kiemelt évfordulós
programok sorába.
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A Liszt-centenárium előkészítése már teljes egészében a mi kormányunk feladata volt,
a kormány határozatot fogadott el arról, hogy a 2011-es Liszt-évet nemzetközi emlékévvé
nyilvánítja, és az államháztartás 2011. évi szűkös helyzete ellenére biztosította a tervezett
programok megvalósításához szükséges forrást.

Az évfordulós rendezvények fő koordinátora a Hungarofest KLASSZ Zenei Iroda,
együttműködve a Balassi Intézettel és a minisztériummal. A programok kialakításában részt
vett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont,
a Liszt Ferenc Társaság, a Művészetek Palotája és számos más szakmai szervezet és
intézmény, a Magyar Zenei Tanács, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, a Magyar
Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a miskolci
nemzetközi operafesztivál, a Nemzeti Múzeum, továbbá a hazai zenei élet meghatározó
személyiségei.

A Liszt-évforduló költségeihez 500 millió forintot rendelt a kormányhatározat, amely
magában foglalja a hazai és külföldi hangversenyek, fesztiválok, tudományos konferenciák,
kiállítások, kiadványok és közművelődési pályázatok, valamint a lebonyolító iroda és a
kommunikációs költségek fedezetét.

A programok a magyar kultúra napján januárban megkezdődtek, jelenleg a budaörsi
tavaszi fesztiválon hangzanak el nagy számban Liszt művei. (Megérkezik az ülésre Mandur
László.) Az év többi központi programjáról a Hungarofest Kft. és a Balassi Intézet honlapjáról
lehet majd tájékozódni.

Kiemelkedő eredményként könyvelhető el a Márai-program beindítása. Korábban
azért nem indulhatott el, mert a Gyurcsány-Bajnai-kormányok hevenyészett, több tekintetben
végiggondolatlan, számos szempontot mellőző koncepciót dolgoztak ki, ezért kellett
újragondolni. A Márai-program lényege, hogy az állam a nemzeti kultúrkincs körébe tartozó
legfontosabb műveket a könyvtárak közvetítésével eljuttatja az olvasókhoz. Ezzel egyszerre
támogatja a szerzőket, a kiadókat, a könyvtárakat és az olvasókat. Ez a Márai-program magja.
Ehhez kapcsolódik számos, a célkitűzés teljesítését szolgáló részprogram.

Miben különbözik az általunk elfogadott Márai-program az előző koncepciótól?
Egyrészt karakteres programmá változott, amely úgy elvi szinten, mint gyakorlati
megoldásaiban pontosan körülhatárolt célkitűzéseket követ. Az új koncepciónak vannak
alapelvei. Az alapelvek pedig világosan leszögezik, hogy a Márai-program műközpontú
program és kimondják, hogy fő célcsoportját az olvasók képezik.

Az előző koncepciótól eltérően a mostani javaslat gondot fordít arra is, hogy a
szerzőket is fokozottan támogassa, illetve hogy megfelelő háttérprogramokkal olyan
befogadói közeget jelentsen, amely alkalmas arra, hogy a könyvek iránti érdeklődést felkeltse.
Az új változat figyel továbbá arra is, hogy minél markánsabban jelen legyünk a kulturális
értékek nemzetközi piacán, a nemzetközi körforgásban.

Végezetül pedig abban is különbözik az előző koncepciótól, hogy értékválságban
szenvedő világunkban igyekszik támpontot adni az eligazodáshoz, meghatározni azon
legfontosabb értékeket, amelyek nélkül emberhez méltó élet nehezen képzelhető el. Ezek
egyben a magyar nyelv és kultúra, magyar létünk alapjait is képezik, hiszen miként Tamási
Áron írja egyik novellájában, aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.

Ezt a célt szolgálják azon egységcsomagok, amelyeket minden könyvtárba el kell
juttatni, és amelyek tartalmát a nemzeti kultúra minimumába tartozó könyvek alkotják. Ez az
egységcsomag a programba évente bekerülő ezer cím 30 százalékából áll össze, a további 70
százalékból az olvasói preferenciákat közvetítő könyvtárak válogathatnak.

A döntések szakmaiságának biztosítására kezdeményezzük két ideiglenes, döntési
kompetenciával rendelkező szakmai kollégium felállítását a szépirodalmi és külön a tény- és
szakirodalmi művek kezelésére.
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A tárca és a Nemzeti Kulturális Alap megállapodott a Márai-program 2011 januári
indításában. A végrehajtásához szükséges két ideiglenes kollégium felállítására került sor,
mint ahogy ezt már közöltem. A konkrét pályázati kiírásokat készítő két ideiglenes szakmai
kollégium felállt, a munkát elkezdték.

A világörökségről szóló törvény jelenleg előkészítés alatt álló tervezete a dr. Hiller
István volt oktatási és kulturális miniszter által benyújtott tervezet három pillérét: kezelési
terv, világörökségi gondnokság, állami forrás, ugyan megtartja, de több pontosítást tesz,
illetve néhány alapvető elemmel kiegészíti a korábbi tervezetben megjelenő szabályozást.
Ezek közül most csak egy-két lényeges elemet emelek ki. A legfontosabb új elem a helyi
önkormányzatok kötelezése a területrendezési terveknek, illetve a településrendezési
eszközöknek a kezelési tervben foglaltaknak megfelelő, meghatározott időn belül történő
átdolgozására vonatkozóan, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy mind az önkormányzatok,
mind a potenciális fejlesztők, beruházók előtt ismertté és egyértelművé váljanak az adott
területtel kapcsolatos lehetőségek és korlátok. A másik új elem a világörökségi komplex
hatásvizsgálati dokumentáció, ami egy ilyen garanciális eszközként kerülne bevezetésre,
amely a szerencsi szalmatüzelésű erőmű létesítése kapcsán egyszer már nagyon hatékonynak
bizonyult.

A költségvetés egyensúlyi helyzete nem tette lehetővé, hogy a világörökségi
törvényből következő állami feladatok ellátására a 2011. évben szükséges időarányos
forrásként megjelölt 200 millió forint összeget a tárca fejezetében biztosítani lehessen,
fontosnak tartom ugyanakkor kiemelni, hogy a jelzett forráshiány nem befolyásolhatja a
világörökségi törvényjavaslat elfogadását, amely a helyszíneken felmerült problémákra
megoldást nyújt. Így amennyiben a szükséges forrás ebben az évben nem áll rendelkezésre
akár a kormányzati költségvetési tartalék terhére sem, úgy a törvény hatályba lépésére egy
későbbi, 2012. január 1-jei dátumot támogatok. (Gyutai Csaba az ülésterembe érkezik.)

A tárca nagy gondot fordít a határon túli magyarok kulturális helyzetének javítására,
ezért több pályázatot írt ki, melyekből kettőt szeretnék megemlíteni: a határon túli színházak
tevékenységének támogatása, melynek elsődleges célkitűzése az anyanyelvi kultúra
értékeinek megőrzése és ápolása, valamint új alkotások megvalósításával a kulturális örökség
gyarapítása. A pályázat céljára felhasznált források mértéke 16 millió 700 ezer forint. A másik
pályázat tehetséges, fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak a kezdéshez, illetve
korosztálytól függetlenül az alkotó tevékenységhez teremti meg a feltételeket. A pályázat
keretében tíz hónapra szóló ösztöndíjat biztosítunk a költészet, prózaírás, kritika, gyermek- és
ifjúsági irodalom, valamint műfordítás kategóriákban alkotó határon túli alkotóművészeknek.
Műfordítás kategóriában a 2010-es évben hirdettünk meg először pályázatot, és ezzel
párhuzamosan az elnyerhető ösztöndíjak számát 12-ről 14-re bővítettük. A Magyar
Alkotóművészeti Közalapítvány esetében a kormány egy több évtizedes probléma megoldását
tervezi. Az átalakítás során a tárca prioritásnak tekinti a művészeti nyugdíjak biztonságát, az
eddigi rendszer ugyanis igen nehézkesen működik. Májustól a nyugdíjakat a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság fogja folyósítani. A kormányzat célja a változtatással, hogy az eddigi, a
művészek által is kifogásolt rendszernél biztonságosabb és kiszámíthatóbb módon történjen a
nyugdíjsegélyek kifizetése, és a jövőben a művészek nyugellátását az állami nyugdíjakkal egy
időben, rendszeresen és pontosan folyósítsák az érintetteknek, és ebbe ne ékelődjön be egy
költséges közvetítő szervezet. December 9-én életre hívtuk a Nemzeti Kulturális Digitális
Dokumentációs Klasztert a legjobb közgyűjtemények, számos múzeum, szervezet
részvételével. A klaszter alapítói vállalták, hogy aktív részvételükkel segítik a magyar
digitális archívum létrejöttét, közösen csatlakoznak az Europeanához, együttműködnek a
digitalizációra kiírt pályázatok elnyerése érdekében.

A kulturális örökség védelme, így a régészeti örökség védelme is közérdek, éppen
ezért a nemzeti együttműködés kormánya vállalta, hogy a régészeti feltárások területén
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helyreállítja a rendet: a szocialista kormányzat 2007-ben hozott, a megyei múzeumokra nézve
büntető jellegű intézkedését visszavonta. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat számos
szakmai hibát követett el; meg kellett akadályozni, hogy tovább duzzadjon a régészeti
feltárásokkal kapcsolatos problémahalmaz. A nemzeti együttműködés kormánya úgy véli,
hogy a megfelelő szakmai színvonalat és a régészeti munka teljes folyamatát a múzeumok
biztosíthatják, ezért szüntette meg 2010. augusztus 1-jével a Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálatot, a KÖSZ-t, és a KÖSZ jogutódintézményeként létrehoztuk a Nemzeti
Örökségvédelmi Központot, amely a Magyar Nemzeti Múzeum keretein belül működik.
Üdvözlendő, hogy a Kulturális és sajtóbizottság Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányok
kulturális kormányzatainak esetleges visszaéléseivel foglalkozó albizottsága megkezdte a
KÖSZ 2007-2010 közötti tevékenységét vizsgáló tényfeltáró munkát. Ez a tevékenység a
régészeti örökségvédelemben keletkezett anyagi és morális károk feltárásában és a
megtisztulási folyamat felgyorsításában játszott szerepet. Fontosnak ítélem az albizottság
erőfeszítését, és ennek érdekében levélben fordulunk a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatójához, hogy a Nemzeti Örökségvédelmi Központ vezetői körében bekövetkezett
változások semmilyen módon ne akadályozzák a testület további tevékenységét, hogy az
intézmény minden tőle telhető eszközzel segítse a tényfeltárás munkáját.

A kormány 2010. július 30-án hozott határozatával előírta a kormány által alapított
közalapítványok és alapítványok átfogó felülvizsgálatát, felkérte a kormányzati tevékenység
összehangolásáért, valamint az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztereket, hogy a
feladatkörük tekintetében érintett miniszterek bevonásával vizsgálják felül az alapítványokhoz
rendelt feladatok ellátásának hatékonyságát, és együttes előterjesztésben küldjenek javaslatot
a kormány számára a vizsgálat alapján szükségessé váló intézkedésekre. A felülvizsgálat célja
volt az új kormányzati struktúrának megfelelően az alapítói jogok gyakorlásának
egységesítéséhez, a felelősség és a szabályok egyértelműsítéséhez, ennek eredményeképpen
az átláthatóság növeléséhez, valamint a költségvetési források feletti ellenőrzés erősítéséhez
szükséges alapítói döntések körültekintő megalapozása.

Miniszteri kinevezésem óta kiemelt figyelmet fordítok a zárolások következtében a
kultúrára fordítható közpénzek ésszerű felhasználására. A forráselosztásoknál egyaránt fontos
a művészi és nemzeti értéket képviselő alkotások támogatása, de még fontosabb az a
szempont, hogy ne folytatódjon a szocialista kormányoktól örökölt gyakorlat, hogy hitelt
hitelre halmozunk, és évekre előre elköltjük a támogatásokat; ennek is véget kellett vetni.
Megengedhetetlen volt a Magyar Mozgókép Közalapítványnál felhalmozódott több mint
5 milliárd forintot jelentő hitelállomány, amely az előző kormányzat alatt keletkezett, és
amelynek éves kamata 550 millió forint. Az MMK részére jelenleg biztosított támogatási
összegből a kamatfizetés és a tőketörlesztés nem oldható meg. Mivel a bankok már
elindították a végrehajtást a produkciós cégek irányába, ezért kormányzati szinten a
bankokkal jelenleg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium folytat tárgyalásokat. Az
alapítói értekezleten a tárca vállalta, hogy a KIM által készített intézkedési terv előírásai
szerint szakmai konzultációsorozatot kezdeményez a filmes szakma képviselőivel a területet
érintő legfontosabb kérdések megvitatása érdekében, különös tekintettel az MMK 2010-
2011. évi forrásai kapcsán előállt problémákra, illetve azok megoldási javaslataira. E
konzultáció 2011. február 7-9. között négy témában zajlott le: játékfilmek, illetve
koprodukciós filmek gyártása, animációs, dokumentum, kísérleti film, illetve kisjátékfilmek
helyzete, moziüzemeltetés, filmterjesztés, illetve filmklubok helyzete, mozgóképszakmai
kutatás és képzés, archiválás, filmszakmai rendezvények, filmes folyóiratok, illetve honlapok.

A megbeszélés nyomán a minisztériumunk az előzőekben említett területeket érintő
problématérképet állított össze, amelyet eljuttatott a KIM-nek. Ezt követően a tárca
intézkedési javaslatot készített a koprodukciós filmalkotásokkal, valamint a 2010-ben
támogatás nélkül maradt úgynevezett kisműfajokkal - animációs, dokumentum-, kísérleti
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filmek, tudományos ismeretterjesztő és kisjátékfilmek -, továbbá a filmgyártáson kívüli egyéb
mozgóképszakmai tevékenységekkel, így például a filmterjesztéssel, az artmozik működési
támogatásával, mozgóképszakmai kiadványok, illetve honlapok készítésével összefüggésben
keletkezett forráshiány konszolidálására. A Nemzeti Filmiroda statisztikája szerint
2009. december 1-je és 2010. november 30-a között 9,6 millió volt a látogatottság a magyar
filmszínházakban. Ez az előző évi adatokhoz képest 8,8 százalékos csökkenést mutat, ami
1 millió nézővel kevesebbet jelent. A magyar alkotások népszerűsége még ennél is
látványosabban csökkent.

Egy felelősséggel gondolkodó és cselekvő kormány számára fontos, hogy világossá
tegye: nem engedhető meg a költségvetési támogatásokkal való felelőtlen, pazarló
gazdálkodás. A köztámogatások mértékét a művek eredményességi mutatóival összhangban
kell vizsgálnunk, és felelősséggel kell döntenünk, mekkora volumenű állami támogatást
érdemes befektetnünk a filmiparba. Egy korszak zárul most a magyar filmkultúrában, ami
nem a finanszírozás megszűnését, hanem az átalakítását jelenti. Ez nyílt szemléletváltás a
korábbi filmtámogatási rendszerhez képest. Eljött az ideje annak, hogy az állami források
felelőtlen felhasználásának véget vessünk.

A filmtámogatással kapcsolatban meg kell hogy említsem, hogy az Európai Bizottság
versenypolitikai főigazgatósága 2008. június 16-án fogadta el a filmszakmai támogatás új
programját, amely 2013. december 31-én jár le, azzal a magyar hatóságok által tett vállalással,
hogy a filmművészeti közleményben esetlegesen bekövetkező bármely változás esetén
elvégzik a program előírásainak az új dokumentummal összhangban történő módosításait.

Az Európai Bizottság a közvetlen támogatások elosztásáért felelős legfőbb szervként a
Magyar Mozgókép Közalapítványt jelöli meg, figyelemmel arra, hogy a jövőben az MMK
mellett filmszakmai támogatást fog nyújtani a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a mi
minisztériumunk is. Felvetődött a bizottsági határozat módosításának a szükségessége.

Ezzel kapcsolatban a KIM állásfoglalást kért az állami támogatások uniós
összeegyeztethetőségének vizsgálatát végző, támogatásokat vizsgáló irodától, amely
állásfoglalás szerint abban az esetben, ha az új támogató szervezet betartja a bizottsági
határozatban, illetve a törvényben megállapított támogatási rendelkezéseket, a határozat
módosítására elvileg nem lesz szükség.

A támogatásokat végző vizsgáló iroda ugyanakkor jelezte azt is, hogy a támogató
szervezetek személyében bekövetkező változásokról tájékoztatni kell majd a Bizottságot.

E ponton meg kell továbbá jegyeznem, hogy az előzőekben említett változások,
amelyek tehát a közvetlen támogatások elosztásával összefüggésben jelentkeznek, nem érintik
a filmgyártás célú adókedvezményt.

Természetesen a bizottsági határozat sorsát esetlegesen befolyásolhatja a jövőben
kialakításra kerülő új filmtámogatási rendszer koncepciója, amelyen jelenleg a tárca, illetve a
filmipar megújításáért felelős kormánybiztos dolgozik.

A kormány számára is ismeretes, hogy a filmforgalmazási piac oly mértékben
átstrukturálódott a multiplex mozihálózatok javára, hogy a digitalizációra való áttérés
versenyhelyzetében szükséges az artmozik működtetésének kormányzati pénzügyi
támogatása. E mozik digitális átállásának ösztönzésére, illetve támogatására 100 millió forint
áll idén a költségvetésben rendelkezésre. E ponton fontosnak tartom megemlíteni, hogy a
digitális fejlesztés önmagában nem fogja megmenteni az artmozikat, ehhez az artmozik
működését és a filmterjesztést érintő, 2010-ben kifizetetlenül maradt, illetve az idei évben
esedékes, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben rögzített normatív támogatások
kérdését kellene mielőbb rendezni.

Engedjék meg, hogy néhány gondolatot említsek a Pécs Európa kulturális fővárosa
2010 program megvalósulásával kapcsolatban. A pécsi pályázat célja az volt, hogy 2010-re
nemzetközi mércével mérve is eredményes kulturális projektek induljanak el. Az Európa
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kulturális fővárosa program tétje Pécs számára a sikeres kulturális évadon túl lehetőséget
mutatott arra, hogy egy leszakadó régió középpontjaként a kulturális iparhoz kapcsolódó nagy
befektetések és fejlesztések történjenek. Lehetőség mutatkozott arra, hogy a régió és Pécs
adottságai jobban érvényesüljenek, a Pécsről történő elvándorlás megálljon és a városban és
környékén a kulturális ipar és turizmus újra fellendüljön.

Az Európa kulturális fővárosa projekt a szocialisták éveken át tartó tétovázó politikája
miatt majdnem megbukott. A kulturális évad ellentmondásos helyzetben indult, a
szocialistákban csalódott város lakói már nem bíztak a sikerben, az országos sajtóban
egyértelmű bukásként kezelték a projektet. A városvezetés élén történő sikeres változás, Páva
Zsolt polgármester rátermettségének köszönhetően, valamint a Fidesz kormányra kerülése
kapcsán ez a projekt végül mégis sikeresen zárult.

A nemzeti együttműködés kormánya az Andrássy-negyed néven budapesti múzeumi
negyed kialakítását célzó koncepciót fogadott el. A koncepcióban a kulturális ágazat egyedi
fejlesztések helyett átgondolt, az építész szakma támogatását is bíró fejlesztési koncepciót
javasol, Budapest világörökségi területeire építve, azok fokozott turisztikai és kulturális
értékeire alapozva, megújuló kulturális városközpont kialakítását, a budai Várat a belvárossal
és az Andrássy úttal összekapcsolódó kulturális tengely kialakítását tervezi. A kormány a
XXI. század belvárosi arculatát modernizáló fejlesztési beruházásnál figyelembe vette azokat
a szakmai kifogásokat, amelyek a Szépművészeti Múzeum és környéke tér alatti bővítésére
vonatkoztak.

A Szépművészeti Múzeum, mint kiemelkedő építészeti értékű múzeumépület
átalakítása csak az eredeti értékek és funkciók tiszteletben tartásával történhet meg.
Egyetértünk a Budapesti Építész Kamara azon véleményével, hogy a kiviteli tervek
társadalmi támogatottságot kell hogy élvezzenek.

A budapesti múzeumi negyedre vonatkozóan előterjesztést nyújtottunk be a
kormányhoz, amelyet a közigazgatási államtitkári értekezlet 2011. február 24-én megtárgyalt.
Az Andrássy-negyedről készült tervrajzokat és koncepciót a kormány február 26-ai ülésén
átnyújtottam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak.

A Várnegyed megújítására nemrég nevezték ki a kormánybiztost, és március 22-én
tárcaközi egyeztetéseket folytattunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a fejlesztésre
vonatkozó kérdésekben. A fejlesztések kapcsán feltétlenül szeretnék utalni az előző kulturális
tárcavezetés múzeumkonstrukciós politikájának súlyos következményeire. Ennek egyik
legszomorúbb következménye, hogy az Iparművészeti Múzeum az összeomlás szélére került.
Rekonstrukciója az előzetes állagfelmérések szerint várhatóan 14 milliárd forint. Az elmúlt
hónapban a zárolások okozta nehézségek dacára 60 millió forintot utaltunk ki az életveszélyt
jelentő tetőszerkezet állagának megőrzésére, elhárítva ezzel a közvetlen életveszély
lehetőségét.

Néhány szó az Operaházról, az Erkel Színházról. 2010-ben a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium a PPP-konstrukcióban megvalósult vagy tervezett beruházások felülvizsgálata
során megállapította, hogy az Erkel Színház létrehozására tervezett konstrukció az állam
számára előnytelen és magas kockázatot hordoz. Az ennek megvalósításáról szóló
kormányhatározatot hatályon kívül helyezte. A kormány szem előtt tartva az operaközönség
számára igen fontos épület üzembe helyezésének szükségességét, a minisztérium felkérte az
Építéstudományi Egyesületet, hogy készítsen tanulmányt az épület műszaki állapotáról,
fejlesztési, hasznosítási lehetőségeiről.

A tanulmány cáfolja Hiller István korábbi érveit, miszerint az épület életveszélyes
állapotban van, ezért be kell zárni. (Dr. Hiller István: Bizonyítsák be!) A tanulmány szerint az
Erkel Színház ideiglenes üzembe helyezése bruttó 1,8 milliárd forintot tesz ki. Az Erkel
Színház felújítását a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa is szorgalmazta.



- 12 -

A felújítás tárgyában maximum 2 milliárd forint értékben kormány-előterjesztés
előkészítését rendeltem el a tárcánál.

Bizonyára önök is emlékeznek arra, hogy tavaly ősszel az Operaháznál tapasztalt
költségvetési bizonytalanságok és visszaélések kapcsán felmentettem Vass Lajost, a Magyar
Állami Operaház főigazgatóját és Szabó József Attila gazdasági igazgatót. Távozni
kényszerült még a gazdasági igazgatóhelyettes és a műszaki igazgató is.

Végül is mi vagy kik okozták ennek a tetemes összegű, közel 1,3 milliárd forintos
hiánynak a felhalmozódását? Vass Lajos korábbi igazgató említette az elapadó kormányzati
támogatásokat, amelyekkel a szocialista kormányzat hitegette az Operaház művészeit. A több
százmillió forint utalásának elmaradása méltatlan helyzetbe sodorta az Operaház művészeit.
(Megérkezik az ülésre Szőcs Géza államtitkár.)

Miniszteri kinevezésem óta a kulturális intézmények élén öt igazgatóváltás történt,
mindenki pályázat útján nyerte el kinevezését, a pályázatok kiírása pedig szabályszerűen, a
mandátumok lejárta miatt került kiírásra. A szentendrei Skanzen, a Petőfi Irodalmi Múzeum
élén a korábbi vezetők maradtak, míg a Közlekedési és Műszaki Múzeum, a Műcsarnok,
valamint a Művészetek Palotája új vezetőt kapott. Kiss Imre egészségügyi problémái miatt
távozott a Művészetek Palotája vezetésének éléről.

Úgy vélem, jól látható, hogy nincs boszorkányüldözés, minden a jogszabályoknak
megfelelően zajlik. Itt szeretnék kitérni a Nemzeti Színház Részvénytársaság vezérigazgatója,
Alföldi Róbert személyére is, akit sok támadás ért műsorpolitikája miatt. Mandátuma 2013.
június 30-áig szól, a tárca vezetése minden körülményt mérlegelve hozza meg majd döntését.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Tisztelt Miniszter Úr! Nagyon szépen köszönöm az átfogó összefoglalót.
Közben megérkezett Szőcs államtitkár úr is, tisztelettel köszöntöm államtitkár urat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor a megbeszélteknek megfelelően egy kör kérdésre
van lehetőségünk, minden képviselőtársamnak megadom egyszer a szót. Kérem, hogy
jelezzék a felszólalási igényüket! (Többen jelentkeznek.) Köszönöm. Hiller miniszter úr volt
az első. Parancsoljon, képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Urak! Tisztelt
Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Azt gondolom, hogy fél év, háromnegyed év a szakmai
munka megítélésére kevés. Én tiszteletre méltónak tartom, hogy miniszter úr háromnegyed év
után eljött és beszámol erről a háromnegyed évről.

Azokat a részmegállapításokat, amelyeket a korábbi szociális kormányok kulturális
vezetésére a felolvasott beszámoló tett, minthogy döntő és meghatározó többségében ebben az
időben én voltam a kulturális miniszter, ezt itt vitára nem kívánom venni. Egy kérdésben
szeretném az álláspontomat kifejteni; ez a miniszter úr számára nem lesz meglepetés, és
ebben a véleménykülönbség fennmarad.

Miniszter Úr! Én úgy gondolom, hogy az a struktúra, amelyben nem ön mondta és
mondja ki a döntő szót, de amely területnek az élén ön áll, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
egy rossz konstrukció. Ez tehát nem kérdés, hanem vélemény, és minthogy ön az álláspontját
elmondta, ezért nem is várok választ, hanem a véleménykülönbségünket szeretném rögzíteni.
Azt gondolom, hogy az a konstrukció, amelyben ez az öt nagy terület dolgozik - mivel ön itt
most jelen pillanatban a kulturális bizottság előtt ül, ezért a kultúrára szeretném fókuszálni a
mondataimat, mint ahogy néhány nappal ezelőtt az oktatási bizottságban is találkoztunk -, az
oktatásról csak annyit, hogy annak is káros, de a kultúra számára ez már-már megalázó
helyzeteket hoz. Én az ön által vezetett minisztériumot a kultúra számára önmagában
problémának tekintem; nem a problémamegoldás lehetőségének, hanem amely létezésében
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probléma, amely a kultúrát olyan erő- és lobbitevékenységek össztüzébe hozza, amely
egyfajta hierarchiát kialakítva, annak a legaljára sodorta.

Azt állítom, hogy a kultúra érdekérvényesítő képessége, a kulturális politika
személyektől, vezetőktől független érdekérvényesítő képessége adott kormányzati
hierarchiában az elmúlt fél évszázadban most áll a legalacsonyabb szinten. Azt állítom, hogy
ebben a hierarchiában a kultúra és annak területei csak vereséget szenvedhetnek. Ez -
 színezhetjük így vagy úgy - egy kormányzati politikában Közép-Európában mindenképpen
egy olyan sajátos érdekérvényesítő képesség és erő, amely bizony, abban is megmutatást nyer,
hogy a költségvetési források elosztásában, a tervek valóra váltásában, a szükséges felújítási
munkálatok költségeinek megszerzésében, az intézményrendszer fenntartásában és
fejlesztésében milyen eredményeket tud elérni. E tekintetben, mint ahogy említettem,
háromnegyed év, azt gondolom, hogy személyek teljesítményének megítéléséhez - extrém
helyzetet kivéve – kevés; azt kell mondanom, hogy a kultúra folyamatos és sorozatos
vereséget szenvedett. Kár lenne az egyes, ön által is említett vagy részben említett
területeket - ez inkább kirakat – emlegetni, a magyar közművelődés ebben a struktúrában
olyan helyzetbe került, amelynek finanszírozása az alaptevékenységet veszélyezteti. Látható,
hogy területek, amelyek a kultúrán belül más kulturális területekhez képest nagyobb
érdekérvényesítő képességgel bírtak, menekülnek ebből a szisztémából. Példa nélküli, hogy a
külföldi magyar kulturális intézetek felügyelete az igazságügyi tárcánál van, ami egyébként az
adott részterület számára nem hátrányos, csak a kormányzati struktúra egészében humoros.
Tessék nekem még egy európai országot mondani, ahol az adott kormányzati struktúrában a
külföldi intézeteket az igazságügy-miniszter felügyeli! Ez nem azért van, mert oda akartak
tartozni, hanem azért van, mert nem akartak idetartozni, és elérték azt, hogy ebből a
struktúrából kiszakadjanak.

Hasonló a film: a film és a filmművészet kérdésében alapvető nézetkülönbségünk van.
Tisztelettel emlékeztetek mindenkit, hogy néhány héttel ezelőtt egy berlini - történetesen
éppen egy magyar - kulturális intézet, a berlini Collegium Hungaricum épületében rendezett
nemzetközi megbeszélésen filmművészek és filmművészetet irányító nemzetközi tekintélyek
sora állt fel értetlenül, és azt mondta, hogy idáig Magyarország volt a példa, és nem világos,
hogy mit csinál ez az ország: szétverve a saját struktúráját, versenyhátrányba hozza önmagát.
Ez nem egyszerűen művészeti ág, hanem egy nagyon-nagyon sok pénzt forgató iparág,
amelyben nekünk versenyelőnyünk volt, ezt a versenyelőnyt pedig fél év alatt látható
versenyhátrányra fordítottuk. Ez a struktúra is próbált kiszakadni, és menekülni ebből a
területből, ezért van az, hogy önnek tisztességgel, de mégis sajátos módon arról kell
beszámolnia, hogy a filmügyekért felelős kinevezett kormánybiztos nem a kulturális, hanem a
gazdasági tárca irányítójának hatásköre alá tartozik. Ez mind-mind ugyanaz. Én tehát azt
mondom, és miniszterelnök úrnak feltett kérdésemben éppen a magyar uniós elnökség közös
céljaira való hivatkozással én ezt a nyilvánosság előtt az elnökség végéig nem firtatom, nem is
fogom feltenni, feltettem a tavalyi év végén, de mivel a meggyőződésem nem változott, az
uniós elnökség végeztével ezt a továbbiakban is képviselni fogom a nyilvánosság előtt.

A magyar kultúra számára és azon belül is elsősorban a saját érdekeit kevesebb
nyilvánossági erővel képviselni tudó részterületek miatt, amelyek döntő többségében a
közművelődés, a magyar könyvtárügy, a magyar levéltárügy, a művelődési házak hálózata és
a teljes közművelődési struktúra, ez a konstrukció hátrányos, és nem lehet benne valós
eredményeket elérni. Én tehát azt a magyar hagyományoknak sokkal jobban megfelelő,
ugyanakkor a jelenlegit megszüntető javaslatot fogom folyamatosan képviselni, amelyben
oktatás és kultúra, döntés szerint egyébként az egyházakkal való kapcsolattartás vagy más
tekintetben a sport kerüljön egy minisztérium alá - ezt hagyományos értelemben tekintjük
kultuszminisztériumnak -, az egészségügy és a szociálpolitika pedig egy másik nagy területet
képviseljen. Amikor egészségügyi erős lobbik versenyeznek kulturális lobbikkal, akkor a
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verseny kimenetele nem kétséges; amikor szociálpolitikában igen erős csoportoknak kell a
magyar könyvtárügy képviselőivel versenyezniük, akkor sajnos, ott az eredmény
kiszámítható. E tekintetben hangsúlyozom, hogy nem személyeket nézünk; majd eltelik egy
kis idő, és akkor beszéljünk személyi teljesítményről, de háromnegyed év után nem veszem a
bátorságot, hogy ez alapján induljak ki. A struktúráról azt kell mondanom még egyszer, hogy
a kultúra számára hátrányos. Ezért, mint kultúrát nemcsak kedvelő, hanem kultúrához értő
ember, azt kérem és javaslom, hogy e tekintetben próbáljunk felülemelkedni ellenzéki és
kormánypárti nézőponton. Egy idő után azt elfeledik, hogy egy jelentős kulturális esemény
milyen kormányzat alatt történt: az a kérdés, hogy megtörtént vagy nem. Ezt a struktúrát
normálisan, kulturált körülmények között feloldani, és egy hatékonyabb mezőbe helyezni
szerintem érdek, a kultúra képviselői számára feltétlenül érdek. Hogy ne az maradjon, hogy
személyi teljesítmények okozták ezt vagy azt, kellett ezt elmondanom az első nem is egy
teljes évet átfogó miniszteri meghallgatáson. Az összes többi kérdésre a régészettől a Márai-
programig én most nem kívánom az időt tölteni, gondolom, hogy nem nagy titok, hogy más a
véleményem, más az álláspontom. Nem minthogyha mindent hiba nélkül és tökéletesen
csináltunk - vagy hogy ne általános alanyt használjak, csináltam - volna, de azokban a
dolgokban, amelyeket említett, azt gondolom, hogy az eredmény nagyobb eséllyel élt, mint a
jelenlegi kezdeményezésekben. De én most mindenben a kultúra érdekérvényesítő
képességének letompítását és lehetetlenné tételét látom, ezért ennek a minisztériumnak az
ilyen összetételét kritizálom és nem fogadom el, egy másfajta összetételben, amit említettem,
azt gondolom, hogy a kultúrában dolgozók és a kultúráért dolgozók nagyobb hatékonysággal
és jobb eredménnyel dolgozhatnának.

Megismétlem: amíg az uniós elnökség tart, hogy ebből ne legyen egy újabb esetleg
politikai része a létező kultúrkampfnak, én ezt nem fogom hangsúlyozni. Nem állítom a
középpontba, de a véleményemet, ha miniszter úr a bizottságot megtisztelte, úgy a
parlamentben annak idején, mint most elmondom, és ezt fenntartom.

A beszámolónak a teljes kifutását pedig azt gondolom, hogy egy év múlva érdemes,
amikor már hosszabb időtávban lehet látni mindazt a teljesítményt, amit végeztek. Kérem, ne
tekintsék illetlenségnek, én egy konferencián adok elő és elnöklök 10 órától, ezért néhány
perc múlva el fogok menni, ezért kértem elsőként szót. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr az összefoglaló gondolatait. Természetesen
tudomásul vesszük, hogy el kell mennie. Minthogy kérdést nem fogalmazott meg, ezért ez így
úgy gondolom, hogy nem is sértő, tehát nem kell a kérdésre válaszolnia a miniszter úrnak.
Gulyás képviselő úr, parancsoljon!

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon rövid kérdésem
lenne, miniszter úr. Budapest egyik emblematikus helye vagy intézménye volt a Vigadó, most
is az, ha programok lennének benne, vagy egyáltalán a felújítása, az alkalmassá tétele arra,
hogy ott kulturális rendezvények legyenek, megtörténne. Ezzel kapcsolatban kérdezném,
hogy mi a terve a kormányzatnak a Vigadóval, milyen jövőt szánnak a Vigadónak, milyen
formában akarják üzemeltetni, egyáltalán mikor várható az, hogy megnyílik a Vigadó?
Köszönöm szépen. (Dr. Hiller István távozik az ülésteremből.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Pörzse képviselő úr!

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Engedjék meg, nem
tudom megállni, hogy ne reagáljak az eddig elhangzottakra. A magyar kultúra abszurditását
szerintem nagyon jól jelezte az, hogy Hiller képviselő úr oktat ki egy professzort, illetve egy
írót arról, hogy mit kellene megjeleníteni a mai magyar kultúrában vagy minek kellene
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történnie. Szerintem ez hasonló, mintha mondjuk a II. világháború utáni Németországban
Göbbels tartott volna erkölcs és etika címszó alatt előadást a különböző egyetemeken.
(Derültség, zaj.) Ugyanis a probléma maga nem az, hogy milyen struktúrában működik a
magyar kultúra finanszírozása, hanem a probléma maga a liberalizmus, illetve az a helyzet,
hogy itt az elmúlt pár évben Hiller Istvánok lehettek miniszterek. Ezt kénytelen vagyok
elmondani, sajnálom, hogy nincs itt, mert jobb lett volna, vagy elegánsabb lett volna, ha itt
van.

ELNÖK: Majd elolvassa a jegyzőkönyvet.

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Ugyanakkor pontosan ezzel kapcsolatban szeretnék
megfogalmazni némi általános kritikát is. Tehát a Jobbik véleménye szerint, ami a magyar
kultúrában ma tapasztalható, az az elképesztő rombolás, amit itt az elmúlt 20 évben a liberális
értelmiség végrehajtott, az a véleményem szerint egy kicsit hasonlatos helyzet ahhoz, ami
Klebelsberg Kunóra várt annak idején, hogy egyben tartsa valahogy a kultúrán keresztül a
Kárpát-medencei magyarságot. Szerintem miniszter úr hasonló feladat előtt áll, igaz, tudom,
hogy Klebelsberg akkor a teljes költségvetés – ha jól emlékszem – 11 százalékot használhatta
fel a kultúrára és az oktatásra. Tehát tisztában vagyok vele, hogy ebből a szempontból ön
sokkal nehezebb helyzetben van.

Viszont azt látnunk kell - ha ezt a tételt elfogadjuk, hogy szerintem a liberális
értelmiség hozta ebbe a helyzetbe a magyar kultúrát és a magyar oktatást, amiben most van -,
hogy nem nagyon látszik a hajlandóság arra, hogy ezt az úgynevezett liberális értelmiséget,
amit egyébként Orbán Viktor is az első beszédeinek egyikében megfogalmazott, hogy
leváltsák. Fogok sorolni erre példákat is, és akkor feltenném azokat a kérdéseket, amelyekre
választ várok.

Akkor kezdem a személyi kérdésekkel. Itt van például Such György személye.
Többször is felszólaltam a parlamentben. Ő a Magyar Rádió elnöke volt, utolsó napjainak
egyikén 168 millió forintot osztott ki a haveroknak. Minden fórumon megpróbáltam már,
újságcikkeken keresztül, kétpercesekben, interpellációban rákérdezni arra, hogy mi ennek a
168 millió forintnak a sorsa, történt-e ezzel kapcsolatosan ellenőrzés? Illetve hogyan lehet az,
hogy az önök sajtója is teljes mellszélességgel támadta őt, majd pedig önök, vagy lehet, hogy
ez nem a miniszter úr kompetenciája, de gyakorlatilag kinevezte főmogullá. Én ezt nem
értem, megmondom őszintén. Erre némi magyarázatot várnék, ha az ön kompetenciája, ha
nem, akkor elnézést kérek.

Olvasom itt, hogy a nemzeti kulturális örökség részévé próbálnak tenni egy-két olyan,
a magyarságra kifejezetten jellemző hagyományt, mint például a mohácsi busójárástól kezdve
a sokác szokásokig, a kalocsai kulturális tradíciókat, hímzést, helyi viseletet, pingálást, a
mezőtúri fazekasságot, a magyar solymászatot, a halasi csipkeverést, stb. Én tisztelettel
javasolnék ide valamit, éspedig ez a magyar rovásírás. Elképesztő irodalma van, erre emberek
saját szürkeállományukból, idejükből és pénzükből borzasztó nagy energiákat mozgattak meg
az elmúlt húsz évben, illetve annál régebben is. Szerintem ez egy olyan része a magyar
kultúrának, ami csak a miénk, és bizony, ideje lenne most, hogy önök vannak kormányon, a
nemzeti kulturális örökség részévé avatni.

Adtunk be költségvetési módosító javaslatot arra nézve, hogy például a kiskunmajsai
’56-os múzeum, amely a csőd szélén áll, valamiféle támogatást kapjon. Nem sikerült elérnünk
semmit. Kérem a miniszter urat, borzasztó nehéz helyzetben vannak, és itt végigböngészve
azt, hogy mi mindenre jut pénz a magyar kultúrában, valami szimbolikus összeggel segítsék
őket. Gondolom, Pongrácz Gergelyt nem kell bemutatni senkinek, nem is értem, hogy hogyan
lehet az, hogy az ’56-os kiskunmajsai múzeum ebbe a helyzetbe juthat, mint amiben most
van.
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A végén rákérdeznék a liberális filozófusok furcsa támogatására, akörül most elég
nagy csönd van. Ők vastagon benne vannak abban a helyzetben, amit én itt a felvezetésemben
felvázoltam. Végezetül akkor egy összegző véleményt engedjenek meg, hogy a magyar
lakosság ebben a bizonyos kétharmados fülkeforradalomban önöket, leginkább önöket
jogosította fel arra, hogy radikális változást hajtsanak végre a magyar kultúrában. Én
elfogadom azt, hogy a politika ne szóljon abba bele egy normális helyzetben, hogy például ki
legyen iksz színház igazgatója, egy normális helyzetben, de Magyarország most nincs a
kultúra szempontjából normális helyzetben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Két megjegyzésem azért van. Egyrészt a
göbbelsi hasonlata nagyon durva volt, méltatlan, ne haragudjon. Egy háborús bűnöshöz
hasonlítani a Magyar Köztársaság korábbi miniszterét, bármennyire is ne értsen egyet a
politikájával, elfogadhatatlan egyrészt. Másrészt, csak halkan jegyzem meg, hogy az
értelmiséget nem lehet leváltani. Az értelmiségnek a részévé lehet válni, de ahhoz sok
mindent kell tenni, mondjuk esetleg nem ártana diplomát szerezni, és még egy pár dolgot
mondhatnék.

Az értelmiség egy nagyon bonyolult dolog. Vannak, akik a tevékenységükkel annak a
részévé válnak, vannak, akik pedig nem, de egy kormányzat nem tudja ezt az értelmiséget
leváltani. Az más kérdés, hogy milyen értékeket preferál egy kormányzat, és hogy mely
értékek jelennek meg intézményesen is. Én úgy érzem, hogy miniszter úr ezekről tisztességgel
és átfogóan beszélt. Köszönöm szépen.

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): De azért hadd reagáljak, ha már megszólított!

ELNÖK: De ne reagáljon, képviselő úr!

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): De hadd reagáljak! Egyrészt nem önhöz intéztem a
szavaimat.

ELNÖK: De önnek nem adtam szót. (Pörzse Sándor: De megszólított. – Novák Előd:
Ön se reagáljon!) Én reagálok, mert én vagyok a bizottsági elnök, és én vezetem az ülést.
(Pörzse Sándor: De ne haragudjon, én nem önhöz intéztem a szavaimat.) Ha nem tetszik az
ülésvezetésem, képviselő úr, akkor majd a Házbizottsághoz fordul. (Pörzse Sándor: Ne
haragudjon, ki kíváncsi az ön véleményére?)

Képviselő Úr! Ön nem kíváncsi az én véleményemre (Pörzse Sándor: Hát nem; de
nem is feladata az, hogy minősítse azt.), nekem pedig, képviselő úr, mint a bizottság elnöke,
igenis, van jogom arra, hogy például önt figyelmeztessem. Ha önnek ez nem tetszik, akkor a
Házbizottsághoz fordul. Ön akkor szólal meg, amikor én önnek szót adok. Ha ez önnek nem
tetszik, akkor keressen más fórumot, tartson sajtótájékoztatót, de ez nem az óvoda, ahol
bekiabálunk: itt akkor szólal meg, ha én önnek szót adok. (Novák Előd: Ügyrendben kérek
szót.) Parancsoljon, képviselő úr, ügyrendben!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ismételten felszólítom arra - már lassan minden ülésen ezt
kell tennem -, hogy tartsa be a Házszabályt, ami azt jelenti, hogy ha ön érdemben hozzá kíván
szólni, akkor adja át a levezetést valamelyik alelnöknek. Pont az ön indítványára végül nem
szólhatunk hozzá, csak egyszer érdemben, ön is képviselőként egyszer szólhat hozzá
érdemben, tehát sajnálom, hogy ezt a lehetőségét most ellőtte. Gondolom, hogy nem fogja ezt
betartani, hiszen szokás szerint fütyül a Házszabályra és sok minden másra is, de azt
gondolom, hogy ha hozzá kíván szólni, akkor minimum, hogy átadja a levezetést, és nem
pedig minden második hozzászóló ön, ahogy ezt jól megszokta; legalább akkor nem, amikor
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nem hajlandó válaszlehetőséget adni azoknak a képviselőknek, akiknek a felszólalására
reagál.

ELNÖK: Képviselő Úr! Megvonom öntől a szót. Ez nem ügyrendi hozzászólás. A
Házszabály értelmében önnek nincs joga bírálni az ülésvezetést. Amennyiben nem ért egyet
az ülésvezetésemmel, akkor szíveskedjék a Házbizottsághoz fordulni. (Novák Előd:
Ügyrendben kérek szót.)

Képviselő Úr! De akkor ügyrendben szólaljon meg, különben el fogom venni a szót.
Parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Legyen szíves tanulmányozni a Házszabályt! Ügyrendben
lehet bírálni az elnök tevékenységét. Ha ezt nem tudja, esetleg kérdezze meg az Országgyűlés
mellettem ülő volt alelnökét, ezt ő is bizonyára nagyon jól tudja. Még egyszer kérem, hogy
tanulmányozza a Házszabályt.

ELNÖK: Ez megint ügyrendi megszólalás volt. Köszönöm szépen. Következő
hozzászólónk Mandur képviselő úr.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nem ehhez a témához
természetesen, ami az előzőekben elhangzott, hanem a miniszter úrtól kérdeznék tisztelettel.
Tegnap kinyomtattam a www.magyarorszag.hu-ról, hogy mely kérdések tartoznak a nemzeti
erőforrás miniszter felelősségi körébe, és a II. fejezet 4. pontjában szerepel az a tétel, hogy a
miniszter a kultúráért felelőssége körében az új médiakérdések szabályozási kérdéseiben is
felelősséget visel, illetve az ugyanilyen felsorolásban az 5. pontban a minisztériumnak az
audiovizuális kérdésekkel kapcsolatos kormányzati álláspontok kialakításában van aktív
szerepe, különös tekintettel az új médiakérdésekre és szabályozási kérdésekre.

Ezt azért mondtam elöljáróban, miután az önök tárcájához tartozik a feladat, és az
írásbeli beszámolóban, illetve a miniszter úr szóbeli kiegészítésében sem találtunk arra való
utalást, hogy e tekintetben a minisztérium mit végzett az elmúlt időszakban, hiszen
mindannyian tudjuk azt, hogy múlt év tavaszától, nem sokkal a kormányváltást követően a
napjainkig végigvonult a médiaszabályozással kapcsolatos több törvény, országgyűlési
határozatok sorozata, ami nagy közérdeklődést is váltott ki nemcsak itthon, hanem külföldön
is, illetve szakmai körökben, és ez a helyzet is mindenképpen indokolttá tette azt, hogy meg
kellett volna ismernünk azt, hogy mi a kormányzat audiovizuális politikája, és mi a
médiapolitikája. Ahogy sem a mostani tájékoztatóban és beszámolóban nem kaptunk arról
képet, hogy mi is a kormányzat audiovizuális politikája, úgy a parlamenti vitákban sem
ismerhettük meg a kormányzat álláspontját, azon kívül, hogy lényegében minden beterjesztett
javaslatra annyit tudott mondani, hogy ők támogatják, de ez egy kormányzat részéről nyilván
nem egy álláspont, hanem részleteiben kellene ismernünk valamilyen objektivizált formában
is, tehát valamilyen kinyomtatott vagy ismertetett módon, hogy mi illeszkedik, mi nem
illeszkedik a kormányzat politikájába, illetve kérdezem azt, hogy amikor a kormány
kialakította az álláspontját a beterjesztett törvényjavaslatokhoz, akkor mi volt az a tartalmi
megállapítássor, aminek gondolom, hogy a kormányülésen mindenképpen napirendre kellett
kerülnie.

Az ügy jelentőségére és a közérdeklődésre való tekintettel kérem tisztelt miniszter
urat, hogy akkor legyen kedves esetleg pár mondatban tájékoztatni minket arról, hogy mi is a
kormány audiovizuális és médiapolitikája, hiszen önökhöz tartozik ez a kérdéskör. Tisztelettel
várnám a válaszát. Köszönöm szépen, miniszter úr. (Pálffy István: Nem odatartozik.)
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak annyit jeleznék, hogy a
statútumrendelet szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik ez a kérdéskör,
Nyitrai Zsolt államtitkár úrhoz az én megítélésem szerint, de majd miniszter úr eldönti, hogy
kíván-e erre reagálni vagy nem. (Mandur László: Benne van.) Köszönöm.

Következő hozzászólónk Menczer Erzsébet képviselő asszony. Parancsoljon! Még
csak annyit szeretnék mondani, hogy Novák képviselő úr kedvéért szeretném a Házszabály
142. §-át ismertetni, amely szerint ügyrendi kérdésben ügyrendi javaslatot kell
megfogalmazni: „A plenáris vagy bizottsági ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt
napirendi pontot érdemben nem érintő - döntést igénylő - eljárási kérdésre vonatkozó
javaslat.”. Tehát az ügyrendi... (Novák Előd: Azt tettem.) Képviselő úr, kérem, ne kiabáljon
közbe! Az ügyrendi javaslat tehát azt jelenti, hogy ön szót kér, akkor ügyrendi javaslatot tesz,
majd az ügyrendi javaslatról szavazást kell elrendelnem; tehát nem bírálja az ülésvezetést,
hanem ügyrendi javaslatot tesz. Például ügyrendi javaslat az, hogy zárjuk le a napirendi
pontot, és akkor én arról köteles vagyok szavaztatni: ez az ügyrendi javaslat. Amennyiben az
ülésvezetéssel kapcsolatban bírálata van, akkor forduljon a Házbizottsághoz. Köszönöm
szépen.

Menczer képviselő asszonyé a szó.

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Tisztelt Miniszter Úr! Az expozéjában említette a világörökséggel kapcsolatos

témakört. Ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy mikorra várható a világörökségi
törvény benyújtása, és van-e arra lehetőség, vagy várható-e, hogy a magyar világörökségi
helyszínek bővülnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót.
Tisztelt Miniszter Úr! Természetesen nem várjuk öntől, hogy a Jobbik programját

végrehajtsa, ezért tartózkodom is attól, hogy itt a saját programunk ismertetésére használjam
fel ezt a lehetőséget, azt azonban elvárjuk öntől, hogy tartsa be a Fidesz saját programját, és
mivel az nagyon ködös volt, a legtöbb konkrétumot nélkülözte, ezért inkább úgy mondanám,
hogy az ismert célokból levezethető konkrétumokat várjuk önöktől, illetve azt, amit a saját
szavazóik várnak önöktől.

Erre irányulóan tulajdonképpen három kérdésre szorítkozom így a meghallgatáson. Az
első mi is lehetne más, mint Alföldi Róbert leváltása. Itt egyre cinikusabb és pökhendibb
válaszokat kaptunk Szőcs Géza államtitkár úrtól, amely pökhendi stílus az előző kormányzati
ciklusban már ráragadt a Fideszre. Örülnék neki, és biztos vagyok benne, hogy miniszter úr
nem is ilyen választ fog adni, de szeretnénk végre valami érdemi választ kapni. Indokolás, azt
hiszem, nem szükséges, és nem is kívánom az Országgyűlés kulturális bizottságát
bemocskolni azzal, hogy ide felhozzam, hogy mi minden deviancia került a Nemzeti Színház
színpadára, de ahogy ön is említette akár az Operaház igazgatóját, le lehet váltani mindenkit.
A másik oldalán ülő másik államtitkár úr válasza, hogy évad közben ezt nagyon nehéz
megtenni: miniszterelnököt is váltottak már évad közben, tehát igenis, várjuk itt a valódi
változást. (Pálffy István: Meg is lett az eredménye.)

A másik kérdésem, amiben talán a legkíváncsibb vagyok az ön véleményére, az a
legolvasottabb jobboldali hírportálon másfél napja napvilágot látott botrány, amelyről azóta
hallgat a média. Megértem, kellemetlen ügy, én sem kívánom bemocskolni ezzel a bizottsági
ülést; ha nem akartam idézni Alföldi Róbertet, az ő tevékenységét, akkor L. Simon Lászlót és
az ő verseit végképp nem akarom idézni, hiszen az elképesztő, a trágár szó kevés ahhoz a
szennyhez, amit ő közpénzen, állami pénzen kiadatott. Erről szeretném a véleményét
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kérdezni. Hogy elébe menjek itt az esetleges félrevezetéseknek, ezek nem kiragadott
részletek, nekem volt szerencsém - vagy szerencsétlenségem - az egész kötetet elolvasni, amit
közpénzből támogattak...

ELNÖK: Legalább elolvasott egy könyvet.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): ..., a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta 2003-ban. A kérdésem arra is vonatkozik, hogy a
jövőben hogyan kívánja az ilyeneket kiszűrni, és arra is, hogy hogyan vizsgálják felül, tehát
az elszámoltatásra irányul a kérdésem. Ezeknek az elképesztő kifizetéseknek van egy ilyen
vetülete is, hogy ezt egy köztörvényes bűncselekménynek is tekinthetnénk akár, hogy így
nyúlják le az állami pénzeket, és ennek bármiféle művészeti értéket tulajdonítanak. Tehát én
elolvastam az egészet. Itt nem kiragadott részletekről van szó, hanem az egész kötet egy
értelmetlen halandzsa, ami elképesztő szennyel, trágárságokkal van tele, nemhogy itt nem
tudom mondani, nyomdafestéket nem tűrő szavak vannak benne a klasszikus értelemben.
Ezek után különösen furcsa, hogy ott lehet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának is
a logója egy ilyen cím alatt. Ez a Kuruc.info hírportálon megtalálható, még most is talán, egy
vezércikk, több tízezren olvasták, nagy a felháborodás, ehhez képest nem látunk
következményeket.

Érdekelne arról is a véleménye, hogy akár méltónak tartja-e, mint kulturális ügyekért
felelős miniszter, hogy az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke lehet és itt még
cinikusan rendre utasíthat, hogy mi méltó adott esetben az üléshez.

Például nyilvánvalóan Pörzse Sándor képviselőtársam is azért hasonlította Hiller
Istvánt Göbbelshez, nem azért, mert mondjuk Hillerről Hitler jutott az eszébe, hanem azért,
mert Göbbels is kulturális propagandáért felelős miniszter volt. (Mandur László: És
megmondta, hogy ki, mit írhat.) Tehát egykori minisztert egykori miniszterhez hasonlítani
szerintem nem abszurd. De az mindenképpen abszurd, hogy egy olyan ember oktat itt ki
stílusból, aki ilyen elképesztő stílusban, és ráadásul mindezt közpénzből megteheti, és ezt nem
is szégyelli még most, országgyűlési képviselőként sem, pláne a kulturális bizottság
elnökeként, ez jól bizonyítja, hogy jelenleg is a honlapján a publikációs jegyzékében kérkedik
ezzel a kötetével úgymond, ha lehet ezt a 40 oldalas, 990 forintért árult könyvet publikációnak
nevezni, amelynek gyakorlatilag az egészén végigmennek ezek az érthetetlen trágárságok,
amire azt gondolom, hogy Eörsi István sem vetemedett, tehát ilyen mélységbe ő sem süllyedt
még, amikor hasonló szennyirodalmat fogalmazott meg költészet gyanánt.

Tehát itt a felülvizsgálatra is kíváncsi vagyok, hogy a közpénzből támogatott ilyen és
ehhez hasonló, de akár ez az egy ügy is olyan szintű botrány, aminél azt gondolom, hogy egy
miniszteri vizsgálat mindenképp a helyénvaló volna.

Végül a harmadik kérdésem arra irányul, amiben láttunk jó jeleket, méghozzá
júniusban, amikor Szőcs Géza kulturális államtitkár arról beszélt, hogy szeretné elindítani a
Julianus barát programot. Ezt nagy örömmel fogadtuk, Pörzse Sándor képviselőtársam ki is
adott akkor egy közleményt, hogy nagyon örülünk neki, hiszen a finnugor elmélet hazugságait
már mindenki tudja, hogy ez egy megbukott eszme, amit a Habsburgok erőltettek ránk, ezt
már meghaladta a kor. Miközben a Szőcs Géza által is szorgalmazott genetikai kutatások is
bizonyíthatnák azt, amit sok más kutatás is bizonyít, ez pedig az egészen más származási
eredetünk, a szkíta-avar-magyar folytonosságnak a feltárása, amihez szükséges lenne
valamiféle őstörténeti intézet felállítása. Ez valóban végül is a Jobbik programjának
szóhasználata, de azért mertem rákapcsolódni, mert államtitkár úr is megfogalmazott valami
ilyet.

Tehát látunk itt pozitív jeleket, csak az a baj, hogy ezeket mindig csak a szavak
szintjén, és nem látjuk utána a konkrétumokat. Köszönöm a válaszát.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak annyit muszáj hozzátennem, hogy
megemlítsem, hogy nagyon örülök, hogy érdeklődik az irodalmi munkásságom iránt, és hogy
végre elolvasott egy könyvet. Igen, valóban 40 oldalas és rövid, ezért ajánlom, hogy olvassa
el a több száz oldalas kultúrpolitikai tanulmányköteteimet is. Ajánlom, hogy olvassa el a
Japán hajtás című verseskötetemet, amelyből Blaskó Péter csinált hangoskönyvet. Nincs
ebben egyetlen csúnya szó sem, sőt zsoltárátiratok vannak benne. És mielőtt túl nagy
pofonokba szaladna bele, az a cikkcím, amit kiemelt a Kuruc.infóban írt írásában, az egy
Toulouse-Lautrec idézet, nem tudom, hogy ez a név önnek mond-e valamit, nyilvánvalóan
egyetemi vagy főiskolai tanulmányai alatt nem találkozott ezzel a névvel. De érdemes azért
megnézni, hogy ki volt az a képzőművész, aki évekig egyébként bordélyházban élt, és hogy
ez mondjuk miképpen hatott az ő munkásságára.

Tehát az, hogy nincsenek idézőjelbe téve bizonyos dolgok, amikor ön olvassa, fel
kellene fedezni benne mondjuk Thomas Hardyt, fel kellene benne fedezni Karinthyt, fel
kellene benne fedezni még másokat is, de nyilvánvalóan ahhoz némi műveltségre is lenne
szükség. Egyszerű összeollózni egy olyan könyvből dolgokat, amely egy szereplíra, ahol nem
én beszélek egyes szám első személyben. Én értem, hogy egy drámában könnyebb
elválasztani az egyes szám első személyt, mert ott a megszólaló hőst nyilvánvalóan nem
azonosítja a drámaíróval, hanem tudja, hogy ott a szereplővel beszélteti, a szereplírában
hasonlóról van szó. Tehát az egyes szám első személy teljesen mást jelent egy ilyen
költészetben.

De nézze, én örülök, hogy ön ennyire érdeklődik az irodalom iránt és sok sikert
kívánok irodalmi kalandozásainak további állomásain. (Novák Előd: Szégyellje magát!)
Köszönöm szépen, hogy hozzászólt.

Karácsony képviselő úr következik.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt
Államtitkár Urak! Elnézést kérek, én egy háttérben bujkáló ellenzéki vagyok az ülésrend
miatt, nehéz szemkontaktust találni, de azért igyekszem.

Az első dolog az, hogy én kérek elnézést az előző intermezzo miatt. A másik, hogy
akkor beszéljünk konkrétumokról.

Az első kérdésemben tulajdonképpen egy számot szeretnék hallani. Illetve
legszívesebben nem hallanám, de azért mégis fontos lenne tudni, hogy abból a 39 milliárd
forintból, amit egy kormánydöntés miatt a NEFMI-nek zárolnia kell, egész pontosan hány
milliárd forint fog a kulturális ágazatra terhelődni. Ezt azért kérdezem, mert bár konkrét
intézmények problémáiról hallottunk, én azonban lehet, hogy nem voltam elég figyelmes
vagy a kollégáim nem voltak elég figyelmesek, végül is nem sikerült annak utánajárnom,
hogy pontosan a kulturális területről ez pontosan hány milliárd forintot jelent. Tekintettel arra,
hogy a költségvetés hiánya már februárban 81 százalék volt, nyilván ez a 250 milliárd zárolás
a minimum, amit az elkövetkező években a költségvetésben meg kell spórolni. Tehát azt
gondolom, hogy ezt fontos lenne tudni. Ez tehát az első kérdésem.

A másik: lehet, hogy szintén nem voltam elég körültekintő, de a miniszter úr arról
beszélt, hogy filmügyben konzultációt folytattak különböző szervezetekkel. Az biztos, hogy
ez a konzultáció nem volt annyira széles körű, mert azokat a filmes szervezeteket és
képviselőiket, akikkel én kapcsolatban vagyok, nem vonták be ebbe. Ennek ellenére persze,
örülök, hogy van konzultáció ezen a területen, és bár nyilván nehéz lenne védeni az elmúlt
időszakban a Mozgókép Alapítvány támogatási politikáját pénzügyi szempontból, de
művészeti szempontból azért az elmúlt időszakban a magyar film visszakerült az európai
élvonalba. Bár vannak súlyos problémák, például a magyarországi reputációval és egyáltalán
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azzal a kulturális közeggel, ami eljuttatná ezeket az alkotásokat a befogadókhoz, de azért az
elmúlt időszak mégiscsak egy kivételes időszak volt a magyar filmművészet történetében.

Most úgy tűnik, hogy ez erősen veszélybe került. Nem is olyan régen, még egy
interpellációban fordultam miniszter úrhoz, illetve Halász János államtitkár úrhoz, aki a
parlamentben képviselte a tárcát, és én el is fogadtam a válaszát, mert nagyon megnyugtató
szavakat mondott azzal kapcsolatosan, hogy azok az alkotók, illetve produceri irodák, akik
tulajdonképpen az elmúlt időszak felelőtlen pénzügyi döntései miatt belevágtak a
filmkészítésbe, megcsinálták a filmjeiket hitelből és most kétségbeesetten néznek körül, hogy
hogyan fogják megkapni ezt a pénzt, amit egyébként jogszerűen meg kellene hogy kapjanak,
csakhogy a költségvetésben ennek már nincs meg a fedezete. Államtitkár úr arról beszélt,
hogy ezt a tárca mindenképpen egy fontos feladatnak érzi, hogy ezeknek az alkotóknak a
sorsáról gondoskodjon. Azóta nem jutott el hozzám olyan információ, hogy ezen a területen
valóban történt valami. Azt azonban tudom, hogy az artmozik sora zár be, éppen a múlt héten
Sopronban jártam, ahol az egyetlen artmozi éppen bezárni kényszerült, Budapesten is
tulajdonképpen az LMP fővárosi frakciójának az erőteljes tiltakozása mentette meg a
budapesti artmozikat.

Azt gondolom, hogy a filmművészet a XXI. században az egyik legfontosabb egy
nemzeti kultúra, illetve az európai kultúra szempontjából, és itt nemcsak filmekről, hanem
arról a befogadó közegről is van szó, ahol ezek a filmek eljutnak a nézőkhöz. Itt nagyon
kétségbeejtőnek látom a helyzetet, és egy újabb hír, hogy a Titanic Fesztivál, ami szintén
nagyon kiemelt szerepet játszott abban, hogy a magyar filmművészet, illetve a magyar
nézőközönség bekapcsolódjon a főleg európai filmművészetbe, ez a fesztivál sem kap már
támogatást.

Miközben tudjuk azt, hogy valahol, valakik 2 milliárd forintot el fognak költeni
Magyarországon filmművészetre, erről se tudunk semmit. A bizottság elnöke tett arra ígéretet,
hogy a bizottság majd meghallgatja Andy Vajna urat azzal kapcsolatosan, hogy milyen tervei
vannak. Nyilván ez nem az ön kompetenciája, sajnos, hiszen ezt az ágazatot vagy ezt a részt
kiszervezték a tárca alól. Várom a válaszukat azzal kapcsolatosan, hogy milyen konkrét
lépéseket kívánnak tenni a magyar filmművészet, illetve az artmozik helyzetével
kapcsolatosan. Itt miniszter úr tett arról említést, hogy ez fontos kérdés, de ezt körülbelül egy
évvel ezelőtt is tudtuk.

Mivel nem akarom nagyon eluralni az időt, még egy kérdést hadd tegyek fel az
előadó-művészeti törvény módosításával kapcsolatosan. Korábban a kormány tervei között
szerepelt a törvény módosítása, és most ilyen kerülőutakon visszajutott hozzám az információ,
hogy valóban elkezdődött valamifajta egyeztetés erről a törvényről. Ezt sajnos, onnan tudom,
hogy tucatjával érkeztek hozzám telefonon, e-mailben is, mindenféle más fórumon
kétségbeesett kritikák a törvénytervezet egész szellemiségével kapcsolatosan.

A kérdésem az, hogy mi a kormányzat valós célja tulajdonképpen, tehát mit
szeretnének elérni a jelenlegi helyzethez képes az előadó-művészeti törvény változtatásával.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Közben a bizottság munkatársa, dr. Nagy
Zoltán kérésemre előkereste a másik két házszabály-hivatkozási helyet, amit szeretnék
ismertetni a félreértések elkerülése végett, mert nem árt, hogy folyamatosan tudatosítsuk,
hiszen néhány képviselőnk nem érti meg. A Házszabály 54. § (5) bekezdése értelmében „Az
elnök felszólítás és figyelmeztetés nélkül megvonja a szót attól a felszólalótól, aki az elnök
döntését, ülésvezetését kifogásolja.”, tehát csak szeretném jelezni, hogy a jövőben ezt fogom
tenni. Másrészt az 54. § (2) bekezdése értelmében „Azt a felszólalót, aki felszólalása során az
Országgyűlés tekintélyét vagy valamelyik országgyűlési képviselőt sértő kifejezést használ,
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rendre utasítja, illetőleg egyidejűleg figyelmezteti az esetleges második felszólítás
következményeire.”, tehát el lehet venni a szót. (Dr. Vitányi Iván az ülésterembe érkezik.)

Csak szeretném jelezni, hogy bár személyemre nézve folyamatosan sértő
kijelentéseket fogalmazott meg Novák képviselő úr, ezt az előbb nem tettem meg, hogy hadd
bontakozzon ki, de a jövőben természetesen meg fogom tenni, ha más képviselőt érintően
ilyen megjegyzést lehet hallani. (Novák Előd: Ügyrendben kérek szót.) Parancsoljon,
képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az a javaslatom, hogy tartsa be a Házszabályt, és ne
idézzen belőle hamisan. Hadd idézzem pontosan azt, amit ön idézett.

ELNÖK: Én nem idéztem hamisan.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az 54. § (5) bekezdése azt mondja, hogy „Az elnök
felszólítás és figyelmeztetés nélkül megvonja a szót attól a felszólalótól, aki az elnök döntését,
ülésvezetését...” ügyrendi javaslat kivételével. Ezt a beszúrást legyen szíves ne kihagyni a
mondatból, amikor felolvassa! Ugyanígy hamisítja meg a saját magára vonatkozó állítólagos
idézeteket.

ELNÖK: Képviselő úr, öntől most megvonom a szót.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Persze, megértem, hogy kellemetlen, de attól még ez az
igazság. Ne csaljon, és ne idézze hamisan a Házszabályt. Kihagy belőle szavakat! Ügyendi
javaslatban lehet...

ELNÖK: Képviselő úr! Legyen kedves befejezni a felszólalását, nagyon szépen
kérem. Megint nem ügyrendi javaslatot fogalmazott meg. Az előbb felolvastam önnek, hogy
mi az ügyrendi javaslat. Én sajnálom, hogy ahogyan az én verseimet nem érti, így nem érti a
Házszabályt sem, pedig ez egyszerűbb jogi nyelv, na de kérem, hogy szíveskedjék végre
betartani a Házszabályt. Többször önnek ebben a körben és ennél a napirendnél nem fogok
szót adni. (Mandur László jelentkezik.) Parancsoljon, képviselő úr! (Mandur László:
Ügyrend.)

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelettel az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy
térjünk a tárgyra. Köszönöm szépen. (Derültség.)

ELNÖK: Képviselő úr ügyrendi javaslatot fogalmazott meg, tehát köteles vagyok
megszavaztatni. Kérem, hogy aki egyetért képviselő úr javaslatával, az szíveskedjék
kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Nincs
jelzés.) Ketten nem szavaztak.

Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal Mandur képviselő úr ügyrendi javaslatát a
bizottság támogatta.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én is tettem ügyrendi javaslatot, azt is szavaztassa meg.

ELNÖK: Képviselő úr, ne kiabáljon be, kérem szépen! (Novák Előd: Amit tettem
javaslatot, azt szavaztassa meg!) De az nem volt javaslat. (Novák Előd: Dehogynem, hogy
tartsa be a Házszabályt az elnök; ennyi a javaslat.)

Képviselő Úr! Az én értelmezésem szerint betartom. (Novák Előd: Ugyanannyi
értelme van, mint az előző szavazásnak meg a verseinek; körülbelül annyi.)
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Képviselő Úr! Nagyon szépen kérem, hogy próbálja megőrizni a higgadtságát (Novák
Előd: Abszolút higgadt vagyok.), és próbáljon tisztességesen viselkedni a parlamenti
bizottsági ülésen. Itt ül közöttünk egy akadémikus professzor, a kulturális miniszter, itt ül
mellette a kulturális ügyekért felelős államtitkár, itt ül mellette a parlamenti államtitkár, itt
ülnek a társadalmi szervezetek vezetői. Kérem szépen, hogy maradjunk a tárgynál! Miután
fontos országos ügyeket fogalmazott meg miniszter úr, és ezekre érdemi válaszok és érdemi
kérdések érkeztek, maradjunk a miniszteri meghallgatásnál. Higgye el, ön kibontakozhat a
Kuruc.infón, megírhatja mindig rólam az összes lejárató cikkét, de nincs értelme, hogy a
parlamenti bizottság is erről szóljon, nem az én személyem miatt, hanem a parlament
méltósága miatt és az ügyek fontossága miatt, hiszen közös dolgaink vannak, azokat kell
vinnünk, azokat kell kezelnünk. Köszönöm szépen.

A következő hozzászóló Kiss Attila képviselő úr.

KISS ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr!
Államtitkár Urak! Elnök Úr! Kedves Bizottsági Tagok! Ha lehet, én mellőzném azt, hogy
József Attila-díjas vagy más díjakkal rendelkező művészeket vagy előadókat bírálnék, én
inkább ebben az esetben Mandur képviselő úrral értek egyet, tehát hogy leginkább a
napirendünkről kellene beszélni.

Két dolgot vetnék fel, ami kérdés vagy javaslat, ha esetleg megfogalmazhatok ilyet.
Az egyik a vidéki művelődési központokkal kapcsolatos. Beszéltünk már erről korábban,
hogy ’70-es, ’80-as években épült nagyon-nagyon sok magyarországi művelődési központ,
vagy éppen átalakították a volt pártbizottságokat ’90-ben, vagy hasonló helyzetek voltak, és
ezekre az épületekre nem nagyon van felújítási lehetőség. Tervez-e esetleg miniszter úr,
illetve a tárca ezeknél a vidéki művelődési központoknál felújításokat akár hőszigeteléssel,
energetikai korszerűsítéssel, akár tartalmi, szakmai belső felújítással - a színháztermek
világításától, hangtechnikájától kezdve -, amik több tízmilliós tételek egyébként.

A másik, amit korábban már szintén valahol említettem, egy ilyen régi mánia,
remélem, hogy nem csak az én mániám, a magyar népdalkincs, amely - gondolom, hogy
ebben minden politikai párt egyetért a jelenlévőkkel - a világ egyik legszebb és leggazdagabb
népdalkincse, csak egy a baj, hogy énekelni nem nagyon tudjuk ezeket a népdalokat. Nagyon
sokszor van szerencsém külföldi barátokkal találkozni. Legutóbb a horvát testvérvárosi
delegációval beszélgettünk, és vacsora után öt perccel a gitárt előkapta az egyik horvát
barátunk, és horvát népdalokat énekeltek szépen, utána pedig mondták, hogy mi
rekontrázzunk, folytassuk, és akkor nézegettünk egymásra jobbra, balra - pedig azt se
mondanám, hogy annyira ismeretlenek vagyunk ezen a területen -, és egy kicsit bajban
voltunk. Egyszóval én javasolnék legalábbis egy gondolatot, hogy a magyar népdalkincset
próbáljuk valahogy megőrizni egy hangoskönyv formájában, vagy nem tudom - biztos vannak
(Gulyás Dénes: Van.) hozzáértő szakemberek, akik a népi kultúrában és egyáltalán
népművészetekben jeleskednek -, tartsuk meg ezeket. Még az éneklés hagyján is, de a szöveg
tragédia, egyszerűen egy versszaknál többet biztos nem tudunk egy magyar népdalból -
 tisztelet a kivételnek, senkit nem akarok megbántani -, nagyon kevés versszakot ismerünk
egy-egy magyar népdalból, pedig általában ezek öt-nyolc versszakos gyönyörű szép versek.

Javasolnám, hogy mérlegelje azt a tárca, hogy valamilyen hangoskönyv formájában -
 hogy a Muzsikás együttessel vagy éppen Sebestyén Mártival, ezt természetesen a szakmára
kell bízni, hogy ki fogja előadni, kik éneklik fel -, akár egy könyv formájában a szöveget
leírni. Nem tudom, hogy egy ilyen dologban a minisztérium közre tud-e működni, vagy van-e
lehetőség arra, hogy ezt elindítsuk. Szerintem a magyar kultúra akár Liszt Ferenc
emlékévében, de még ha nem is lenne ilyen emlékévünk, ennyit megérdemel, hogy a
gyermekeink, unokáink számára tovább tudjuk ezt adni. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most végre felírtam magamnak a sorrendet,
mert többször eltévesztettem. Lukács képviselő úr következik, majd Gyimesi képviselő úr,
aztán Németh képviselő úr.

LUKÁCS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár
Urak! Mielőtt a kérdésemet feltenném - ezért is kértem, hogy Kiss Attila képviselő úr után
szóljak, mert az első mondatai között a kulturális intézményrendszerről volt szó, és én már
ehhez fűződően szeretnék egy kérdést feltenni -, némi műveltségi helyreigazítással a
jegyzőkönyv számára is hadd mondjam el, hogy a halasi csipke, Pörzse képviselő úr, nem vert
csipke, hanem varrott csipke, ezt rögzítsük le, és ne felejtsük ezt el. (Többen a Fidesz és az
MSZP oldaláról: Ez így van.)

Ami a kérdést illeti, a kulturális intézményrendszer vidéki végvárainak helyi és térségi
feladatainak ellátását az önkormányzati rendszer átalakítása során azonos súlyúnak tekintem
az oktatási rendszerrel. Ezért kérdezem miniszter urat, hogy milyen lépéseket kíván tenni,
hogy a hátrányos helyzetű művelődési intézményeink megmaradjanak, fenntartásuk,
igazgatásuk pedig stabilizálódjon. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak a vendégeink kedvéért rögzítem, hogy Lukács
képviselő úr kiskunhalasi képviselőnk, tehát nyilvánvalóan ezért is szólalt meg a kiskunhalasi
csipke védelmében.

Gyimesi képviselő úr, parancsoljon!

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. A korábbi ciklusban azért
voltam szívesen tagja a kulturális bizottságnak, mert ebben a bizottságban kemény viták
voltak, de az elvek és a vélemények csaptak össze, és a személyeskedéstől mindig igyekezett
mentes lenni ez a vita. Ezért következhetett be, hogy ad absurdum egyhangú javaslatokkal is
tudtuk az Országgyűlést segíteni abban, hogy a kultúra szekere egy kicsit előbbre gördüljön.
Én úgy gondolom, hogy ha állandóan provokálunk és személyeskedünk, akkor nem
képviseljük jól a közös kultúra ügyét. Törekednünk kell arra, hogy minél több szakmai
javaslattal segítsük az Országgyűlés és a kulturális kormányzat munkáját. Miniszter úrnak sok
sikert kívánok abban, hogy a négy erős ágazat mellett a kultúra érdekeit, ha lehet, legalább
ugyanilyen erővel tudja képviselni, és ebben számíthat a mi segítségünkre.

Három rövid kérdést szeretnék feltenni, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy
mind a három rendkívül fontos az elkövetkezendő időszak kulturális és tudományos élete
számára.

Nagy örömmel láttuk a Széchenyi-tervben a Várnegyed megújításának a szándékát, ez
a terv több kulturális intézmény, illetve közgyűjtemény további sorsát fogja meghatározni.
Kérem, miniszter urat, hogy tájékoztasson a tárca ezzel kapcsolatos elképzeléseiről.

A második az e-levéltár programhoz kapcsolódik, ennek az első üteme szerződéskötés
előtt áll. Óriási érdeklődés előzte meg a hirdetményes közbeszerzési eljárást, és még jelenleg
is 13 cég áll, hogy a 2,9 milliárdos programot megvalósítsa. Én a második ütemről szeretnék
kérdezni, amely az összes megyei intézményt is bevonná ebbe, és amely nélkül az első ütem
is torzó maradna. Erről még hivatalos döntés nem született, mit tud tenni a minisztérium,
hogy a tárcák által egyébként támogatott program zöld utat kapjon ebben a negyedévben?

A harmadik pedig a megyei önkormányzatokat érinti. Néhány éve megváltozott a
normatív támogatási rendszer, és ez rendkívül hátrányosan érinti a megyei közgyűjtemények
finanszírozását. Mit tud tenni a minisztérium a nehéz helyzetbe került megyei múzeumok és
levéltárak megmentése érdekében? Sajnos, jelenleg olyan érdekeltségi viszonyok vannak,
hogy ad abszurdum egy megyei képviselő számára fontosabb lehet egy tortaevő versenyre 50
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ezer forintos támogatást kiharcolni a megyei közgyűléstől, mint egy aukción egy értékes,
ugyanilyen értékű festményt megvásárolni a múzeum számára.

Tehát azt hiszem, hogy az érdekeltség és az értékviszonyok nem jók, tehát
mindenképpen bele kellene nyúlni ebbe a rendszerbe. Tervezi-e a minisztérium ezt?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Németh képviselő úré a szó!

NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Miniszter Úr! Mielőtt a kérdéseimet feltenném, szeretnék egy-két, az eddig elhangzottakhoz
kapcsolódó megjegyzést tenni.

Amit Karácsony alelnök úr mondott az artmozikkal kapcsolatban, elsősorban a
budapesti artmozikkal kapcsolatban, ahhoz azért szeretném hozzátenni, hogy nyilván ebben
az esetben szükség volt arra a párbeszédre és együttműködésre, amelyben aktív, cselekvő
partner a budapesti városvezetés, a fővárosi városvezetés. Tehát ezt a teljesség kedvéért
tegyük hozzá.

Nagy örömömre szolgált az, amit miniszter úr mondott az Iparművészeti Múzeum
felújítási szükségletével kapcsolatban, illetve hogy felhívta a figyelmet arra, hogy erre
mindenképpen ügyelni kell. Már csak azért is, mert én magam választókerületi képviselőként
részben ebben vagyok érintett a Nagytétényi Kastélymúzeum által. Nagyon bízom abban,
hogy az a felújítás, ami mindenképpen részben az Iparművészeti Múzeumnál, részben pedig a
fiókintézményénél, a Nagytétényi Kastélymúzeumnál elengedhetetlenül fontos, az
megtörténik és támogatást kap. E tekintetben örülök, hogy miniszter úr ezt említette.

Ami pedig a kérdéseket illeti, én a zenekar-támogatási rendszerrel kapcsolatban
szeretnék kérdést feltenni. Tudjuk azt, hogy ez a zenekar-támogatási rendszer elég komoly
problémákkal küzd, illetve ennek kapcsán számos zenekar küzd nehézségekkel. A kérdésem
az, hogy nyilván gondolva a sokak által régen várt előadó-művészeti törvény módosítására is,
mikor várható ebben változás, előrelépés, illetve az addig eltelő időszakban mi várható ebben
a tekintetben? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy csak annyit hadd fűzzek hozzá,
képviselő úr, hogy éppen holnap fogunk tartani egy szakmai egyeztetést az előadó-művészeti
törvény módosításával kapcsolatban, egy egyéni képviselői indítványként szándékozunk a
törvényhez módosításokat benyújtani. Tehát csak azért szólok, hogy van képviselői
kezdeményezés is, nem a tárca részéről, hanem a mi részünkről. Csak szeretném jelezni, hogy
az szerintem még májusban a parlament elé fog kerülni, vagy én legalábbis ebben bízom.
(Németh Zoltán: Én is.) Ehhez egy széles körű egyeztetést fogunk lebonyolítani, nem a tárca,
hanem a benyújtók. Köszönöm szépen.

Pálffy képviselő úré a szó!

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr!
Megköszönve beszámolóját, hadd mondjam, hogy remélem, hogy inkább szórakoztattuk itt,
mint elkeserítettük. Hadd folytassam azzal, hogy kapcsolódjak a törvény-előkészítés
folyamatához a kérdésemmel, az előadó-művészeti törvényről most volt szó, már volt
korábban képviselői kérdésben ez említve, a világörökség szintén, kérdezem, hogy ezek a
munkák egyébként kiterjesztve általában hogyan állnak, mi várható az ütemezést és a
menetrendet illetően? Kifejezetten érdekel, hogy egy olyan kezdeményezés, ami az előadó-
művészeti törvényhez hasonlóan kapcsolódik a fesztiválok ügyében, a fesztiváltörvény
hogyan áll, mit lehet erről tudni? Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gyutai képviselő úré a szó!

GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Miniszter Úr!
Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Nem szeretném ragozni a korábbi
közjátékot, de nekem az a véleményem, hogy írói és alkotói életművek megítélése nem
politikusok, nem közéleti szereplők feladata. Ezt megteheti mindenki saját maga akár egy
kulturális lapban, akár más fórumon, de én nem szeretnék olyan országban élni újra, amikor
politikusok döntenek írók sorsáról, írók életműveinek az értékéről. Reméljük, hogy ezen már
túl vagyunk.

Tisztelt Miniszter Úr! Nagyon szép gesztus volt a tárca részéről, hogy előkészítette a
szellemi örökség jegyzékét. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ennek a
kibővítése, kiterjesztése lehetséges-e. Itt gondolok konkrétan az erdélyi néptánc
hagyományra, ami szerintem egy olyan nemzeti kincsünk, hogy ebben a jegyzékben
mindenképpen benne kellene lennie.

Ezzel kapcsolatban Kiss Attila képviselő úrhoz csatlakozván, nem is inkább kérdést,
hanem inkább egy javaslatot szeretnék megfogalmazni. Attila a népdalkincsükről beszélt, én
szeretném, ha a néptánckincsünk és a tárgyalkotó népművészetünk, különös tekintettel az
alkotóházakra, a kézművesházakra, újra a kultúrpolitika fókuszába kerülhetne. Én megértem,
hogy az előző időszak számára ez nem volt fontos, nyilván más értékválasztási szempontok
játszottak ebben szerepet, de újra foglalkozni kellene ezeknek a műhelyeknek a támogatási
rendszerével, új rendszert és új támogatási struktúrákat kellene kidolgozni.

Tisztelettel javaslom miniszter úrnak és a tárcának, hogy foglalkozzunk ezekkel a
kérdésekkel, megéri, ez is a nemzeti örökségünk része. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Csaba képviselő úr!

SZABÓ CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Véleményem és kérdésem is volna a
miniszter úrhoz. Köszönöm szépen miniszter úr munkáját a világörökségi helyszínek
ügyében, hiszen az már óriási előrelépés volt számunkra, hogy miniszter úr részt vett a
világörökség bizottságának az ülésén januárban. Én járok erre az ülésre több mint tíz éve, és
az elmúlt tíz évben nemhogy miniszter, de államtitkár sem volt ezen jelen egyáltalán, talán
még a levezető elnöke a bizottságnak, a KÖH-nek a mindenkori elnöke is alig-alig vett részt
ezen. Bízunk abban, hogy nyilván miniszter úr ott hallhatta a kéréseinket, hallhatta a
gondjainkat, a minisztérium kezeli ezt a törvényben, és aztán pedig később a munkában majd,
amely még ránk vár ezzel, hiszen a törvény egy állomása lesz ennek a dolognak, amely
előttünk áll.

A kérdésem az lenne, hogy a középkori várak ügyében nagyon sok hír hallatszik arról,
hogy az állapotromlás miatt veszélyben vannak bizonyos részei a váraknak. Tudom azt, hogy
többen turisztikában próbálnak pályázni sikeresen. Én Észak-Magyarországot ismerem jobban
ilyen szempontból, annak az egyesületnek vagyok az alelnöke, amely az észak-magyarországi
várakat fogja össze; akár Kisnána, akár Sirok vagy Füzér jól tud ebben pályázni, de nagyon
sok vár nem tud pályázni abban, hogy megóvja és fejlessze ennek az állagát. Tudom, hogy a
világ minden pénze is kevés volna egy középkori vár felújítására vagy pedig nyilván a
fejlesztésére, de azért a következő években legalább arra kellene valamilyen forrás, hogy a
legfontosabb állagmegóvási részeket megoldjuk.

Három év van még előttünk ebben a ciklusban. Jó volna, ha valamelyik évben - akár
az NKA keretén belül, akár minisztériumi kereten belül - volna talán néhány millió forint,
vagy egy várnak, amely mint mondtam, megoldaná ezt, hiszen ha nem történik ebben lépés, a
későbbiekben némelyik várunknál súlyosabb gondok lesznek, ugyanis az időjárás olyan
nálunk, hogy a középkori várainkat igencsak sújtja a téli időszak. Kérném, hogy valamikor
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térjünk erre vissza, hogy ezt forrást szerezve segítsük a váraink kezelőin, tulajdonosain
keresztül. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy látom, hogy több képviselő nem akar
felszólalni. Csak egyetlenegy kérdést fogalmazok meg miniszter úrnak - tudomásom van
arról, hogy a miniszter urat megkeresték az irodalmi szervezetek -, hogy történt-e előrelépés
az irodalmi szervezetekkel való egyeztetés ügyében.

Tisztelt Miniszter Úr! Öné a szó. Kérem, hogy reagáljon, válaszoljon a kérdésekre és a
felvetésekre!

Dr. Réthelyi Miklós reflexiója

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Köszönöm szépen az
érdeklődést, a kritikát, elnök úr és tisztelt képviselő urak. Hiller képviselő úr egy részletes
áttekintést adott a véleményéről; ezen valószínűleg vitatkozni fogunk még sokáig. Azt
szeretném itt elmondani, hogy akkor, amikor a kormány a változtatásokat egyáltalán nem
titkolja, és ha kész volt arra, hogy a parlamentet a felére csökkentse le, ami szerintem egy
elképesztően nagy horderejű változás az ország és a parlament életében is, és ezt elfogadták,
ebből törvény lett, azt hiszem, hogy ez meghatározta azoknak a további változtatásoknak az
igényét, amelyek részben az elmúlt évek meg nem tett lépései, illetve azok a lépések, amelyek
egy új kormányzati struktúrát és az ország teljesen új pályára állítását igényelnék.

Ez a minisztériumi struktúra - hadd szóljak azért néhány szót erről, kapcsolódva a
kérdésekhez is -, az egymás mellé került ágazatok nagyon sok mindenben közös
kapcsolatrendszert kell, hogy kialakítsanak. Számos olyan válaszom lesz, amikor azt kell
mondani, hogy az önkormányzatokkal nagyon sok minden a kulturális területen is
természetesen együttműködve oldható meg, de ez igaz az oktatásra, igaz az egészségügyi
ellátásra is. Hogy mennyire kell egymástól tanulni az ágazatoknak? Az egészségügyi ágazat a
Semmelweis-tervével az egész ország egészségügyi ellátását szeretné területileg átrendezni,
és az alapvető cél az, hogy a betegek mindenhol megkapják azt az ellátást, a legmagasabb
szintű ellátást, amit a helyzetük igényel, és amit az ország biztosítani tud, de ez nem jelenti
azt, hogy minden kórházban mindent meg kell adni és biztosítani kell, tehát egy területi
együttműködésre van szükség. Nem tudom, hogy mennyiben, nyilván azért itt egyértelmű
hasonlatokat nem lehet vonni olyan különböző területek, mint a kultúra és az egészségügy
között, de valahol azok a gondolatok, amelyek egy ágazat rendezési tervét meghatározzák,
biztos, hogy legalábbis a kíváncsiságot felkeltik más ágazatok hasonló jellegű terveinek a
kidolgozásánál és a tervek megvalósításánál.

Hiller képviselő úr hosszasan beszélt a filmművészet helyzetéről. Valóban sikeres volt,
csak azt hiszem, hogy azt is fel kell tennünk, hogy minek az árán, és milyen helyzetbe került
most az a társaság, az országunk, a művészeti életünk egy jelentős része, akik egyszerűen
észrevették azt, hogy megvannak a filmek, csak éppen a támogatást, amire számítottak,
valami másra költötték el, mert egyszerűen hiányzik, és milliárdok hiányzanak. Ez valóban
egy olyan nagyon nehezen kezelhető és megoldható helyzetet jelentett, amiben nagyon sok
kormányzati lépés történt már a minisztérium oldaláról, nyilván az érintett felek is tettek
lépéseket a helyzet megoldására, és ez egy nagyon komoly hullámveréssel járt, mert valóban a
filmművészet és a terméke, maguk a filmek az ország kulturális életét nagyon meghatározzák
nemcsak befelé, hanem nemzetközi szinten is. Addig, amíg itt kialakul egy egyensúly - arra
kilenc hónap nem volt elég -, valószínűleg itt még időben kell számolni, figyelni kell az
eseményeket, és a megfelelő forrásokat a megfelelő helyen kell tudni alkalmazni a megfelelő

önkritikával. Említette Hiller képviselő úr a könyvtárak, levéltárak, közművelődési
intézmények sanyarú helyzetét; ezek után több hozzászóló is érdeklődött.
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Továbbmennék. Gulyás képviselő úrnak hadd mondjam, hogy a Vigadó, mint ismert,
egy védett műemlék, amelynek a tulajdonosa a magyar állam, és a Művészeti és
Szabadművelődési Alapítvány a vagyonkezelője ennek az épületnek. A felújítási munkák
2004-ben elkezdődtek, kormányhatározat van arról, hogy ez most felgyorsuljon, és 2011
őszére a Vigadó, vagy legalábbis a Vigadónak egy jelentős része a művészeti élet számára
használható objektum legyen. Éppen a Liszt-évvel kapcsolatban vannak tervek, amelyekhez a
Vigadó használatbavételére szükség van, és a munka folyamatosan megy, tehát úgy néz ki,
hogy ezek a tervek betarthatóak lesznek, úgyhogy ezt tudom mondani.

Pörzse képviselő úrnak mondanám, hogy valóban, a feladat nagy - Klebelsberg Kunó
nevét említette -, igen, ugyan akkor is nehéz helyzet volt, most is nehéz helyzet van, a
tényezők nyilván eltérőek lehetnek. Hogy Such Györggyel mi van, ez nem a minisztériumhoz
tartozó kérdés. A kiskunmajsai múzeumnak, úgy tudom, peres ügyeik vannak, meg fogjuk
nézni, hogy ebben mit lehet segíteni; egy olyan intézmény, amelyik támogatásra érdemes.
Nyilván vannak dolgok, amiben nem tudunk segíteni, és vannak dolgok, amiben a
segítségükre tudunk lenni. Említette képviselő úr, hogy a rovásírást vegyük be a művészeti
közkincsbe. Ez egy alulról jövő kezdeményezés, hogy úgy mondjam, tehát nem választatnak
ki, hanem a különböző értékek képviselői, csoportjai, körök tesznek javaslatot saját maguk
elfogadtatására.

Az értelmiség egy önmagában nehezen kezelhető dolog, tehát definíciószerűen is
nehéz, nem mennék bele a definiálásba, de ha még jelzőkkel is ellátjuk, akkor még inkább
olyan területre jutunk, ahonnan nem hiszem... Ha nem azt nézzük, hogy az értelmiség teljes
szélességében mit tud hozzáadni az ország gyarapításához tanulmányai alapján, a
hagyományok alapján, egy teljesen egy kaptafára húzott értelmiség azért nagyon
szerencsétlen helyzet lenne, abban senki nem érezné jól magát, valószínűleg azok sem, akiket
a kaptafa legközelebben határozna meg, mert azt hiszem, az értelmiség alapvető tulajdonsága
az, hogy szereti a téziseit vitára bocsátani, és szeret partnereket kapni, akik nem bégetnek
körülötte, hanem arra kényszerítik, hogy átgondolják azt, hogy amit gondolnak, azt tényleg
úgy kell-e holnap is gondolni, mint ahogy tegnap gondolták, és ha esetleg nem úgy kell
gondolni, akkor próbáljunk ezen változtatni. Az értelmiségnek nyilván meghatározó szerepe
van, ezt nem kell külön mondanom, de ehhez az is hozzátartozik, hogy egy ország nem
engedheti meg magának, hogy az értelmiséghez bármilyen értelemben kirekesztő módon
nyúljon hozzá; ez személyes véleményem.

Mandur László képviselő úrnak annyit szeretnék mondani, hogy átnéztük, lényegében
lehetne értelmezni a szöveget, hogy a média milyen értelemben tartozik a minisztériumhoz,
de ha a médiatörvénnyel kapcsolatban válaszolhatnék, akkor az hagyomány szerint képviselői
indítványra az Országgyűlés elé kerülő jogalkotási termék volt. Ebbe a kormány igyekezett
minél kevésbé beleszólni, és a minisztériumnak sem nagyon volt ez a feladata, tehát a
képviselői javaslat és az Országgyűlés különböző bizottságok által meghatározott módosító
javaslatai határozták meg aztán a médiatörvény végleges formáját, amivel természetesen a
kormány egyetértett, illetve azokon a pontokon szólt bele, de azt hiszem, hogy nem is nagyon
szólt bele.

Azon vagyunk, hogy a világörökségi törvény még idén tavasszal – Menczer
Erzsébetnek mondom – a kormány elé kerüljön és az Országgyűlés elé is kerüljön. A törvény
lényegében készen van. Ami a gond, amit a beszámolóban elmondtam, az a 2011-re
vonatkozó költségvetési fedezet, ami viszont nincs meg. Tehát emiatt az életbelépés is
valószínűleg egy távolabbi időpontra, terveink szerint 2012. január 1-jére vonatkozna.
Egyelőre újabb örökségvédelmi helynek az előterjesztése a magyar kormány részéről nem
szerepel. Tervbe van véve a római limes-vonalnak, de ez nyilván több országra vonatkozó
meghatározása, és ebben elég hosszú szakasz esik a mi országunkra, és ebben együttműködve
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más országokkal, egy világörökségi helyként ennek az elfogadtatása szerepel itt a közös
tervek között.

Novák képviselő úrnak nem kívánok többet mondani arról, mint amit a beszámolóm
végén mondtam Alföldi Róbert személyére, akit sok támadás ér műsorpolitikája miatt,
mandátuma 2013. június 30-áig szól, és a tárca vezetése minden körülményt mérlegelve hozza
meg majd a döntését, hogy mi lesz. Nem lenne szerencsés, a Nemzeti Színház egy nagyon
fontos kulturális intézmény, az országot meghatározó intézmény, nem lenne jó, ha politikai
harc árán lehetne ott rendet vágni, az idő nem jött még el.

Nem szeretnék természetesen beleavatkozni a vitába, ami itt kialakult, de azért L.
Simon Lászlótól nagyon jó könyveket olvastam, nem szeretném itt szembedicsérni, ez nyilván
válogatás kérdése. A példaképekkel pedig én úgy lennék, hogy jobb a pozitív példaképek
elővezetése, mert pozitív példaképekről is lehet szó, ha már az ember példaképekben
gondolkodik. És hogy a finnugor elmélet hogyan kerül be majd a kulturális ágazat munkájába,
ez nyilván legalább annyira tudományos kérdés is, és tudományos formában együttműködve,
a tudományos kérdéseket meghatározó testületekkel, erre bizonyára a jövőben sor kerül majd.

Karácsony képviselő úrnak szeretném mondani, hogy 39,4 milliárd forint érte a
minisztériumot, mint ahogy említette. 4,7 milliárd ebből a kulturális ágazatra eső zárolás, és
ehhez jött még 1,6 milliárd, amelyik az NKA költségvetését zárolta tartalékképzés
formájában.

A képviselő úr említette a filmkészítés és a filmművészet területén kialakult helyzetet,.
Amint már korábban is mondtam, hogy itt olyan a jelentősége az egésznek, azok a hibák,
amelyeket úgy néz ki, hogy korrigálni kell, magyarázatot kell rá találni nyilván, és az egész
művészeti oldalról, a gazdasági oldalról, a közkultúra oldaláról egyeztetni kell azokat a
szempontokat, amelyek mindegyik helyen kiemelik azt, aminek a legnagyobb fontossága van,
tehát legyen komoly gazdasági tényező, legyen komoly kulturális tényező, és az alkotók
számára is adja meg mindazt, ami a művészi alkotáshoz feltétlenül kell, és eredmény,
kiválóság, dicsőség ezzel jár.

Az artmozik fenntartását az állam és a helyi tényezők közösen kell hogy valahogy
megoldják, ezen is dolgozunk. A Titanic filmfesztiválra egyelőre az NKA keretből nem
tudunk támogatást biztosítani, mert ott is lényeges zárolások történtek, ha ez változna és a
lottóbevételek hirtelen megugranának, akkor nyilván a helyzet változik, és akkor erről még a
későbbiekben lehet beszélni.

Az előadó-művészeti törvényről pedig a bizottsági elnök úr szólt, nyilván minden
további módosításra, az ötletekre, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, azok ezek
befogadására, megvitatására készek.

Kiss Attila képviselő úrnak: a művelődési központok fontossága egyszerűen
elvitathatatlan, és azt hiszem, egyre fontosabbak lesznek. A pályázatokban bízunk, hogy a
pályázatokkal azért mégiscsak lehet, és azokkal az együttműködésekkel, amelyek helyben
vagy területileg is ezeknek a nagyon fontos kulturális és társadalmi központoknak a helyét
visszaadják, megadják. Természetesen, ahogy a költségvetés engedi, erre nagyon komoly
súlyt szeretnénk mi is fektetni, mert azt hiszem, ez alapvetően fontos feladata a kultúra
csúcsintézményeinek a működtetése mellett, a kultúrának a végváraiként, a kultúrát őrző és a
kultúrát biztosító és egyáltalán a társadalmi együttélés szabályait kicsiknek, nagyoknak
megtanító és ebben gyakorlatot szerezni engedő intézményekként.

A magyar népdalkinccsel kapcsolatban nekem is megvan egy 50 CD-t tartalmazó nagy
gyűjteményem, amely szinte helységre lebontva, nemcsak népdal-, hanem
népzenegyűjtemény. Az, hogy tudunk-e énekelni vagy nem, sajnos, nem vagyunk éneklő
nemzet, ezen sokféleképpen lehetne változtatni, azt hiszem, iskolai programoktól kezdve
kellene ezen változtatni, és nagyobb súlyt adni a kultúránk ezen részének, egyáltalán a zene
szeretete, a zene művelése, az együttmuzsikálás és együtténeklés egy nagyon komoly
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társadalom- és közösségépítő tevékenység, az óvodától kezdve erre nagyobb súlyt kell
fektetni.

Lukács képviselő úr megint csak a közművelődés és az oktatás egyenlő súlyát
említette. Így van, ez sokszorosan összekapcsolódó rész, mert amit az iskola már nem tud
nyújtani, azt jó lenne, ha a közművelődésben megkapnák, illetve a közművelődés készítené
úgy fel a gyerekeket, hogy az iskolában tanultak érdekesek legyenek. Itt a normatívákat
próbáljuk megnézni, ez nyilván komoly együttműködést kíván az önkormányzatokkal és a
költségvetést meghatározó minisztériummal, hogy hogyan lehetne a normatívákban bizonyos
prioritásokat előírni és nem összevont normatívát alkalmazni, hanem különböző célú, de
mondjuk azonos helyre kerülő finanszírozási források meghatározásában. Terveink között
szerepel ennek a felülvizsgálata.

Gyimesi képviselő úr a Várnegyed megújítását kérdezte. Holnap kerül a kormány elé
az Andrássy-terv, amelyben most nem tudom, hogy a Várnegyed benne van-e, de a
Várnegyed is legalább egy olyan fontos, mint a múzeumi negyed kialakítása a Műcsarnok
mögötti területen. Azt hiszem, az egy nagyon komoly garancia, hogy kormánybiztos kapta a
kezébe a feladatot, és nyilvánvalóan itt is az új Széchenyi-terv adta lehetőségek és egyéb
források fogják ezt lehetővé tenni, hogy átgondoltan történjen végre a művészeti intézmények
sorsa fölötti döntés, és az egész Várnegyednek, mint egy hagyományt őrző, az ország képét
nagyon meghatározó területnek a továbbépítése.

Az e-levéltárral kapcsolatban egyeztetéseket folytatunk, és nagyon rajta leszünk, hogy
ez a célját betöltve történjen, és oda jussanak ezek a pályázati pénzek, ahol tényleg ennek a
felhasználását biztosítanunk kell. A múzeumok anyagi biztosítása mind olyan dolog, hogy a
kulturális ágazat állandóan terjeszkedni próbál anyagi szempontból is. Itt a költségvetés
szorossága akadályozza ezeket a lépéseket, de azt hiszem, hogy beleértve a vidék és Budapest
közti egyensúly biztosítását is, ez a mi feladatunk, hogy erre gondoljunk.

Németh képviselő úrnak mondanám az Iparművészeti Múzeummal kapcsolatban, hogy
ott nemhogy nulla pontról, hanem mínusz pontokról kellett indulni. Fel van állványozva maga
a múzeum, és további nehézségek is vannak különböző egyéb menedzsmentkérdésekben is,
tehát a minisztérium és az ágazat előterében van az Iparművészeti Múzeum. A zenekarok
támogatásával kapcsolatosan pedig azt mondanám, a pályázatok kiírására rövidesen sor kerül,
és normatív szinten megvan a 2011. évre is az a támogatás, ami 2010-re megvolt; sajnos nem
több, de azt hiszem, hogy ezekben az ínséges időkben ez már egy komoly lehetőség.

Pálffy képviselő úrnak: az előadó-művészeti törvényről szó volt, világörökségi
törvényről szó volt, a fesztiváltörvényt így nem tudom, de a fesztiválok támogatása megint -
 akár egy országimázs szempontjából is - egy fontos feladata a minisztériumnak, és az NKA
miniszteri keretében van egy külön sor, amivel a fesztiválokat a lehetőségekhez képest és az
értékükhöz képest igyekszünk támogatni.

Gyutai képviselő úrnak: a szellemi örökség jegyzéke kerül kiterjesztése. Biztatni kell
azokat, akiknek ez fontos, és akik gyakorolják is, tehát azt hiszem, hogy a lehetőség
folyamatosan megvan, és nyilván adott időszakokban történik az értékelés és ennek az
elfogadása. A néptánc annyira fontos, megint csak a minisztérium egyik témája a
mindennapos testnevelés az iskolákban, és felmerült az, hogy azokon a helyeken, ahol erre
akármilyen módon a lehetőség nincs teljesen biztosítva, akkor tegyük mellé a néptáncot, mint
egy mozgást, ami más oldalról jön; azt megvalósítaná, hogy mozogjanak a fiatalok, de azzal
sokkal többet is tanulnának, ha ez tényleg bekerülne az iskolák tervébe.

A világörökségi törvény: örömmel voltam ott azon a bizottsági ülésen, tanulságos volt
meghallgatni ott a résztvevők véleményét, és örömmel hallom, hogy a világörökségi helyek
képviselői tartják a kapcsolatot, és nyilván igyekeznek a tapasztalataikat megosztani
egymással. Azzal kapcsolatban, hogy a középkori várakkal mit tudunk csinálni, itt még a
mecenatúra is eszembe jut, és mondjuk, talán az önkéntesség. Éppen most folyik egy európai
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uniós konferencia az oktatási tárca vezetésével, amely az önkéntesség évéhez azt nézi, hogy
az oktatásban milyen erővel lehetne ezt a kérdést bevonni, és a költségvetés tervezésénél
nyilván kell ezekre a kérdésekre is gondolni. (Karácsony Gergely távozik az ülésteremből.)

Az írószervezetek képviselőit meghívtuk, a kabinetfőnök asszonnyal együtt fogadtunk
a levél aláírói közül négyet, és én a saját hibámnak tartom, hogy erre sokat kellett várniuk, de
a megbeszélés létrejött, államtitkár úrral is tárgyalásokat folytattak, és úgy váltunk ott el, hogy
a kabinetfőnök asszonnyal egyrészt a kitüntetésekkel kapcsolatos helyzetet áttekintik, és a
másik, ami a kérésük volt, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány sorsával
kapcsolatos lépésekről tájékoztassuk őket, az érintetteket, és mindenkit, akinek az életét ez
meghatározza. Örömmel mondhatom, hogy erre a megbeszélésre sor került, és a kapcsolat
folyamatos lesz, tehát nem kell fél éveket várni arra, hogy halljunk egymásról. Köszönöm
szépen, én így kívántam válaszolni.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Miniszter Úr! Azt gondolom,
mindannyiunkat megnyugtattak az ön válaszai, hogy ilyen részletesen és ilyen körültekintően
válaszolt valamennyi felmerült problémára. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a
meghívásunkat; mindig tisztelettel és szeretettel látjuk a parlament Kulturális és
sajtóbizottságának ülésein. Köszönöm az ön mellett helyet foglaló államtitkároknak, hogy
elkísérték, és a minisztérium valamennyi munkatársának. Helyettes államtitkár asszonytól
azért nem köszönök el, mert ő marad a körünkben a következő napirendi ponthoz. Miniszter
úr jelezte, hogy a napirend lezárását követően el kell mennie, úgyhogy ezennel a napirendi
pontot lezárom. Még egyszer köszönöm, hogy eljött. Addig, amíg a miniszter úr elmegy, és
folytatjuk a munkánkat, kétperces szünetet rendelek el.

(Szünet: 11.05 órától 11.18 óráig)

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A médiaszabályozást előkészítő eseti bizottság felállításáról szóló H/2482. számú
határozati javaslat

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném, ha mindenki elfoglalná a helyét,
folytatjuk az ülésünket. A második napirendi pont: döntés képviselői önálló indítványok
tárgysorozatba-vételéről, általános vita. Az első a médiaszabályozást előkészítő eseti bizottság
felállításáról szóló határozati javaslat, H/2482. számon nyújtották be dr. Hiller István, Lendvai
Ildikó, Mandur László és Tóbiás József képviselőtársaink. Javaslom, hogy először a
tárgysorozatba-vételről döntsünk. Megadom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon!

Mandur László szóbeli előterjesztése

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Ha megnézték ezt a H/2482. számon benyújtott határozati javaslatunkat, és főleg
annak az indoklását, akkor abból kitűnik, hogy az a célja ennek a bizottságnak, hogy látva az
elmúlt időszak médiatörvény körül kialakult hazai és nemzetközi vitáit, illetve jelentős
európai intézmények megalapozott aggályait és kifogásait a magyar médiaszabályozást
illetően, mi egy javaslatot teszünk arra, hogy jöjjön létre egy olyan országgyűlési eseti
bizottság, amely a szakmai és érdekképviseleti szervek képviselőinek a bevonásával, a
parlamenti pártok, illetve a kormány képviselőivel közösen áttekintené a magyar
médiaszabályozás jelenleg kialakult helyzetét. Megnézné és összevetné azokkal a jogos
aggályokkal, amelyek kritikaként megfogalmazódtak a magyar médiaszabályozással
kapcsolatosan, és ez a bizottság mindezek fényében és tükrében tenne javaslatot arra, hogy
mely pontjaiban és milyen módon szabályozzuk újra a magyar média világát.
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Célunk az, hogy ez az áldatlan vita és állapot, ami kialakult az ügy körül, megnyugtató
módon és minél hamarabb le tudjon zárulni, hiszen Magyarország tekintélyének sokat ártott
mindaz, ami az utóbbi közel egy évben ezen a területen történt. Ezért mi azt is javasolnánk,
hogy ez a bizottság a munkáját még ennek a tavaszi ülésszaknak a végéig végezze el, és
tegyen javaslatot majd az Országgyűlés számára a szükséges módosításokat illetően.

Erről szól ez a javaslat, és kérnénk természetesen a tisztelt bizottságot, hogy
támogasson minket abban, hogy az Országgyűlés tárgysorozatba vegye az országgyűlési
határozati javaslatunkat. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy
kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Én a magam részéről annyit fűzök hozzá, hogy
szerintem érdemes áttekinteni a szabályozást, de tegnap volt egy albizottsági ülés Karácsony
alelnök úr vezetésével, amelyik már részben ezzel foglalkozott. Másrészt a hatályba lépett
médiatörvényt egyszer már módosítottuk az Unióval kötött megállapodás értelmében, és
szerintem korai még a felülvizsgálat, mert nem látjuk, hogy milyen lesz a rendszer.

Tehát szerintem ősszel térjünk vissza arra, hogy érdemes-e, és milyen irányba érdemes
módosítanunk a jogszabályon, illetve a kialakult médiaszerkezeten.

Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Parancsoljon, képviselő úr!

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Nem húzva az időt, csak egy pár mondatot reagálnék
arra, amit említett, tisztelt elnök úr. A jelenlegi helyzetben ez a bizonyos módosítás, ami
megtörtént az Országgyűlésben, az Európai Bizottság kompetencia-területén lévő és általa
vizsgált javaslatokról szólt. Ezen túlmenően – és ezt az indoklásunkban is szerepeltettük –
komoly kifogásokat emelt az Európa Tanács is, annak az emberi jogi biztosa, tételesen
elemezve a magyar médiaszabályozást, és miután tagjai vagyunk ennek a szervezetnek,
legalább olyan komolysággal kellene vennünk a megállapításait. Ugyanígy tagjai vagyunk és
kötelezettségeket vállaltunk a demokráciát illetően az EBESZ-en belül, és az EBESZ
médiaügyekkel foglalkozó biztos asszonya is tételes és nagyon komoly kifogásokat emelt a
magyar médiaszabályozást illetően.

De emlékeztetem önöket, hogy egy nagyon jelentős európai intézmény. Az Európai
Parlament határozatot fogadott el, és ebben szintén komoly kifogásokat tett a magyar
médiaszabályozást illetően, és ezt legalább annyira kellene és illene - és itt három pontot
teszek még a jelzőket illetően -, hogy ha vállalt kötelezettségeink vannak és azt mondjuk,
hogy Magyarországon a demokratikus és európai normákat követni kívánjuk, amilyen módon
kötelezettséget is vállaltunk akkor, amikor az európai uniós csatlakozási szerződésünkben ezt
rögzítettük is, akkor legalább olyan alapossággal kellene végignéznünk a törvényi
szabályozást, ahogy ezt az Európai Bizottság biztos asszonyának a felvetésére megtettük.

Azt gondolom, hogy ezek elég fajsúlyos kérdések, és nagyon konkrét kifogások és
megjegyzések a felsorolt intézmények részéről, hogy nem tűrne ez szerintünk halasztást.
Miután ez a dolog nyitott kérdéssé vált, főleg az európai parlamenti határozat elfogadását
követően, ahol persze tudjuk, hogy konzervatív többség van, és ennek ellenére sikerült
többségi támogatást szerezni és egy abszolút többségi döntés volt… (Németh Zoltán: Nem így
van!)… de, ez így van, az Európai Parlamentben konzervatív irányítás van. (Németh Zoltán:
Relatíve.) Ennek ellenére abszolút többséggel megszavazták azt a bizonyos határozati
javaslatot. Tehát magyarul: én azt gondolom, a dolog felvetése igenis aktuális és indokolt,
ezért tettük ezt a javaslatunkat. (Moraj a Fidesz oldalán.) Csak ennyivel szerettem volna
indokolni, vagy érvelni egy kicsit tovább amellett, amit mondott, hogy majd ráérünk arra
még. Szerintem ebben a dologban nem indokolt Pató Pál úrként viselkednünk, mert még
egyszer szeretném hangsúlyozni, a célunk a bizottság felállításával az, amit már elmondtam
eredendően is, hogy szeretnénk, ha minél hamarabb megnyugtatóan tudnánk a dolgot helyére
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tenni; ne legyen a dolog mindig, ha úgy tetszik, Magyarország megítélésében egy
kereszttűzben. Ennyi az egész, úgyhogy ha ebben partnerek és segítőkészek - hiszen önök
nélkül a dolog nem vihető a parlament elé, illetve ez a folyamat nem zárható le -, akkor van
egy olyan érzésem, hogy nehezen fog a dolog nyugvópontra jutni, mert időközönként az önök
akaratától meg a mi akaratunktól függetlenül is ez mindig elő fog jönni, pontosan azért, mert
ezek az intézmények, úgy tűnik, hogy folyamatosan monitorozni fogják Magyarországot
ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Szavazzunk, és el fog dőlni, hogy a bizottság
tárgysorozatba fogja-e venni ezt a kérdést vagy sem.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kormánypárti képviselőtársaimat arra
kérem, hogy türelemmel hallgassák végig legközelebb Mandur képviselő urat. Nemcsak
Novák képviselő úrnak szólok, hogy ne kiabáljon közbe, önöket is arra kérem, hogy ne
kiabáljanak közbe. A véleményéhez, amit Mandur képviselő úr most megfogalmazott, csak
annyit fűzök hozzá, hogy itt nem Pató Pál uraskodásról van szó; szerintem, továbbra is
fenntartom a véleményemet, ősszel érdemes erre visszatérni, annyira képlékeny még a
rendszer. Ez a tegnapi albizottsági ülésen is többé kevésbé kiderült, amennyire engem
tájékoztattak a munkatársaim, hiszen nem tudtam személyesen részt venni a tegnapi ülésen.
További hozzászólót nem látok. Kérem, hogy szavazzunk!

Döntés tárgysorozatba-vételről

Kérem, hogy aki támogatja, hogy az indítványt tárgysorozatba vegyük, az
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Négy. Ellene? (Szavazás.) Nyolc. Köszönöm.
Tartózkodik? (Szavazás.) Hat.

Megállapítom, hogy 4 igen, 8 nem szavazattal és 6 tartózkodással az indítványt nem
vettük tárgysorozatba.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2732. szám)

A következő a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény módosításáról szóló T/2732. számon benyújtott törvényjavaslat, L. Simon
László fideszes képviselő önálló indítványa.

Tisztelettel köszöntöm körünkben Hammerstein Judit kultúráért felelős helyettes
államtitkár asszonyt, aki emiatt maradt itt, hogy a kormány álláspontját megfogalmazza,
illetve dr. Hári Miklóst, az NKA jogi szakértőjét! Hátul ül - csak azért mondom, mert
képviselőtársaim nagyon forgatják a fejüket -, helyettes államtitkár asszony mögött dr. Hári
Miklós.

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy azt javasoljam, hogy a vitát folytassuk le
egyben a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról, és kétszer
szavazzunk. Elfogadható így ez a javaslat? (Nincs ellenvetés.) Ellenvéleményt nem látok,
tehát megnyitom a vitát. Nagyon röviden összefoglalom a javaslat lényegét. Bizonyára
emlékeznek képviselőtársaim, hogy tavaly év végén az NKA-ról szóló törvényt már
módosítottuk, és az összeférhetetlenségi szabályokat úgy változtattuk meg, hogy a
kuratóriumokban részt vevő művészek minél szabadabban gyakorolhassák a munkájukat.
Ennek a mostani törvényjavaslatnak a szándéka ugyanez, hiszen nemcsak az NKA-ról szóló
törvény rendelkezik az összeférhetetlenségi szabályokról, hanem az előbb már említett
2007. évi CLXXXI. törvény is. Pusztán csak azt kezdeményezem, hogy miként a Nemzeti
Civil Alap esetében, ugyanazok a jogok illessék meg a Nemzeti Kulturális Alap kuratóriumi,
illetve szakkollégiumainak a tagjait is, tehát azok a kivételek, amelyeket a törvény
megfogalmaz, vonatkozzanak a Nemzeti Kulturális Alapra is.
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Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek hozzáfűznivalója. (Jelzésre:)
Novák képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Először is a kétpercesnek
meghirdetettnek de a többszörösére nyúlt szünetben már elhangzott Pörzse Sándor részéről -
 szokás szerint szerényen csak Lukács Lászlónak mondta, de azért szeretném, ha
jegyzőkönyvbe is kerülne -, hogy a halasi csipke vert mivolta a www.kormany.hu-n jelent
meg, és Pörzse Sándor képviselőtársam innen olvasta fel. Ez is tapasztalat számunkra, hogy
nem lehet hiteles forrásként kezelni a kormányoldalt, a kormány portálját; érdemes esetleg a
jegyzőkönyvet továbbítani nekik.

A mostani javaslat irányvonalával sem értünk egyet és a maga konkrétságával sem,
hogy ennyire szabaddá tenné a közeli hozzátartozókat is akár, és ha már itt tartunk, joggal
merül fel megint L. Simon László versesköteteinek a kiadása, hiszen azt is gyakorlatilag a
Nemzeti Kulturális Alapprogramból támogatták, és ott is felmerül a gyanú. Bár nem válaszolt
rá igazándiból miniszter úr, borítékolni lehetett, hogy nem kezdeményez semmilyen
vizsgálatot, bár erről nem beszélt, úgyhogy elnök úr zárszavával szemben már nem volt időm
reagálni, ezért nem vagyunk elégedettek a válaszával természetesen.

Viszont ez az ügy is rávilágít arra, hogy egyáltalán nemhogy könnyíteni kellene a
pályázó személyek körét, hogy ott például az érintettek az elfogultságot, az
összeférhetetlenséget valamiféleképpen lazítsuk, hanem éppen hogy szigorítani kellene.
Szerintem az ön verseskötete is rávilágít erre, hiszen félrevezető válaszával szemben ezeket a
trágárságokat ön hordta itt össze. Ezek nem idézetek természetesen. Az a francia festő, akire
ön célzott, valóban nem voltam járatos az életútjában ennek a fogyatékos festőnek, aki az
alkoholizmusába merülve valóban elmerült az örömlányok világában, és valóban…

ELNÖK: Képviselő úr, arra kérem, hogy maradjon a tárgynál!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Maradok a tárgynál, ezt pontosan idetartozónak tartom. A
Nemzeti Kulturális Alapról van szó, hogy annak a pénzét mire költjük. Ön megkönnyítené a
felhasználás feltételeit, hogy a csókosoknak is lehessen juttatni.

ELNÖK: Szó nincs erről, képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Pontosan erről szeretnék beszélni. Tehát ön félrevezető volt.
Én azt gondolom, hogy csak azért, mert valakinek a csókosa, legyen szó akár Alföldi
Róbertről, akár L. Simon Lászlóról, azért még nem kellene támogatni olyan művészetnek
álcázott mondjuk verseskötet-kiadásokat, mint amilyen az öné is. Persze, lehet azt mondani,
hogy ön csak bemutatja valakinek az életét…

ELNÖK: Maradjunk a tárgynál!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Maradok a tárgynál.

ELNÖK: A törvényjavaslatról szíveskedjen beszélni!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Arról beszélek természetesen…

ELNÖK: Nem arról beszél, képviselő úr…

NOVÁK ELŐD (Jobbik):… hogy mit fog eredményezni, ha ezt önök megszavazzák.
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ELNÖK: Képviselő úr, kérem, hogy maradjon a tárgynál!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Kérem, hogy ne vágjon a szavamba!

ELNÖK: De ne haragudjon, én vagyok az elnök, és nekem jogom van figyelmeztetni,
és ne mondja, hogy ne vágjak a szavába, és ha nem hagyja abba, akkor el fogom öntől venni a
szót.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Megértem, hogy ön elfogult, akkor azt gondolom, hogy adja
át a levezetést valamelyik alelnöknek.

ELNÖK: Képviselő úr, engedje már meg, hogy azt csináljam, amit…

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem engedem meg, a Házszabályt tartsa be! (Derültség.)
Erről beszélünk. Lehet itt nevetni, és lehet leszólni az ügyrendi javaslataimat is (Kiss Attila:
Köszönjük szépen, hogy lehet nevetni!), de azok pontosan arra irányultak, amit korábban néha
már ön is elismert, és átadta a levezetést.

ELNÖK: Képviselő úr, önnek már úgy érzem, hogy L. Simon fóbiája van.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nincs fóbiám.

ELNÖK: Egy jó pszichológust szívesen ajánlok önnek.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az zavar, hogy a Magyar Országgyűlés Kulturális
bizottságának az elnöke egy elképesztő trágársággal megírt szennyet, amit irodalomnak nehéz
nevezni…

ELNÖK: Képviselő úr, ön szerint ez a törvényjavaslathoz tartozik?

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Így van, mert most arról beszélünk (Mandur László: Ez nem
verselemzés!), hogy a Nemzeti Kulturális Alapnak a támogatását lehet-e így, az ön
fellazításának is köszönhetően egyre könnyebben folyósítani. Azt gondolom, hogy ez egy
ilyen értelemben nem támogatható javaslat. (Mandur László: Ne terrorizáljuk a bizottságot!)

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr igen tartalmas és szakmai, jogászi
megalapozottságú hozzászólását. Látom, hogy nagyon elmélyült a törvényben is és a jogi
szabályozásban is, minden szavát meg fogom fontolni. Kiss Attila képviselő úr jelentkezett.
(Kiss Attila: Köszönöm, visszavonom.) Nem kíván hozzászólni. Köszönöm.

További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor én a következőt javaslom. Először
is szavazzunk a tárgysorozatba-vételről, majd utána kérdezzük meg államtitkár asszonyt.

Döntés a tárgysorozatba-vételről

Tisztelt Képviselőtársaim! Aki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét,
kérem, szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) 12 igen. Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) 2 nem. Tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm.

Megállapítom, hogy 12 igennel, 2 nemmel és 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot
tárgysorozatba vettük.
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Mielőtt az általános vitára való alkalmasságról döntünk, kérdezem a kormány
álláspontját, illetve a minisztérium álláspontját. Parancsoljon, helyettes államtitkár asszony!

HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Engedjék meg, hogy akkor megragadjam az alkalmat és
szeretettel köszöntsem a képviselő hölgyet és urakat. Az előbbi felvetéssel kapcsolatban azt
szeretném mondani, hogy egyébként ez az előterjesztés nem a támogatás tartalmi elemére
vonatkozik. A kulturális kormányzat teljes egészében egyetért az előterjesztéssel, különösen
amiatt, hogy az eredeti módosító javaslattal ellentétben ez a szövegjavaslat kitér a Nemzeti
Kulturális Alapból támogatásra jogosultak széles körére, ami a Nemzeti Kulturális Alap
pályázati körét illeti.

Tehát azt tudom megerősíteni, hogy a kormányzat a javaslattal egyetért. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Engedje meg, mert valóban
udvariatlan voltam, elfeledkeztem róla, hiszen először van a bizottság előtt, hogy szeretettel
gratuláljak a helyettes államtitkári kinevezéséhez (Hammerstein Judit: Köszönöm szépen.), és
jó munkát kívánjak a bizottság nevében a kormányzati feladatához.

Döntés az általános vitára alkalmasságról

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor a kormány álláspontját megismerve, kérem, hogy
szavazzunk! Aki egyetért az általános vitára való alkalmassággal, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) 12 igen. Ellene? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás.
Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igennel, 2 nemmel és 4 tartózkodás mellett a
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tekintette.

Bizottsági előadót kell állítanunk. A bizottsági előadójának javaslom Gyimesi Endrét.
Kérem, aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Ketten nem szavaztak.

Megállapítom, hogy 16 igen szavazattal a bizottság Gyimesi Endrét állította bizottsági
előadónak. Parancsoljon, képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Kisebbségi előadónak szeretnék bejelentkezni.

ELNÖK: Parancsoljon! Novák Előd lesz a kisebbségi előadó. (Mandur László:
Feltéve, ha nincs verselemzés!) Ugyan már, előre tudjuk, hogy a plenárison is erről fog
beszélni, Toulouse-Lautrecről, de legalább utánanézett az interneten, hogy ki Toulouse-
Lautrec. Semmi gond! Köszönöm szépen.

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm, helyettes államtitkár asszony, hogy
megtisztelt bennünket a jelenlétével.

A harmadik napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek itt valamilyen közölnivalója?
(Nincs jelzés.) Nincs. Akkor a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm a részvételüket.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Várszegi Krisztina és Pavlánszky Éva


