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Napirendi javaslat

1.  Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés (J/3137. szám)

(Általános vita)

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

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3358. szám)

(L. Simon László, Németh Zoltán és dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők 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)
Kiss Attila (Fidesz)
Lukács László (Fidesz)
Menczer Erzsébet (Fidesz)
Németh Zoltán (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Szabó Csaba (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Dr. Hiller István (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Novák Előd (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Németh Zoltán (Fidesz) távolléte idejére Menczer Erzsébetnek (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz) távolléte idejére dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Becker Pál főigazgató (Állami Számvevőszék)
Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Kérem a kollégákat, hogy az ajtót csukják be! Mindenkit tisztelettel és szeretettel
köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2011. június 6-ai ülésén! Köszöntöm
képviselőtársaimat, köszöntöm a szakmai szervezetek vezetőit, a sajtó képviselőit, a hivatal
dolgozóit! Az előzetesen kiküldött napirendi pontokat mindenki megkapta. Van-e javaslat
ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, szavazzunk!

Aki a napirendi sort elfogadja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. (Az ülésterembe érkező dr. Hiller Istvánhoz:) Miniszter úr, szavazol? (Jelzésre:)
Köszönöm szépen.

Akkor egyhangú szavazással megszavaztuk.

Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés (J/3137. szám)

Tisztelt Képviselőtársaim! 1. napirendi pontunk az Állami Számvevőszék 2010. évi
tevékenységéről szóló, J/3137. számon benyújtott jelentés, amelynek az általános vitáját
fogjuk lefolytatni.

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Becker Pál főigazgató urat, Belovai Gáborné
osztályvezető asszonyt és Horváthné Herbáth Mária osztályvezető asszonyt! Köszönöm
szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel.
Tisztelettel megadom a szót főigazgató úrnak, akit arra kérek, hogy az előttünk fekvő
tájékoztatót néhány gondolattal szíveskedjék szóban kiegészíteni.

Dr. Becker Pál szóbeli kiegészítése

DR. BECKER PÁL főigazgató (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük a lehetőséget, hogy beszámolhatunk az Állami
Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről. Az erről szóló tájékoztatónkat a törvényi
kötelezettségnek megfelelően benyújtottuk az Országgyűlésnek.

Mindenekelőtt egy rövid gondolatsor az ÁSZ alkotmányos helyzetéről 2010-ben,
hiszen ez egy rendkívüli év volt; rendkívüli volt abból a szempontból, hogy Kovács Árpád
elnök úr mandátuma december 9-én lejárt, és az új elnök megválasztására csak júniusban
került sor, így tulajdonképpen fél évig bizonyos értelemben exlex állapotban dolgozott az
Állami Számvevőszék. Az átmeneti szabályok azért kellően biztosították a folyamatos
munkát, különösen figyelembe véve azt a tényt is, hogy az Állami Számvevőszék 2010-es
ellenőrzési tervét Kovács Árpád elnök úr még a mandátum lejárta előtt aláírta.

A második félév a kihívások időszaka volt - munkaátalakítás, szervezetátalakítás - ,
mindezt persze az értékmegőrző megújítás elvének mentén próbáltuk, próbáljuk végrehajtani.
Ennek az átalakításnak az a célja, hogy a szervezet képes legyen értékeit megtartva, állandóan
építkezve reagálni a külső feltételek változásaira. Ennek keretén belül tavaly elkészítettük az
ÁSZ középtávú stratégiáját, illetve a 2011. évi ellenőrzési tervét. A stratégia magában foglalja
a küldetést, a jövőképet, illetve az alapértékeket; erről most nem kívánok hosszabban
beszélni.

Az eddigiektől eltérő módon állt össze a 2011-es ellenőrzési terv. Elnök úr megkereste
az intézményeket, a minisztériumokat, mindenekelőtt minden parlamenti bizottságot, annak
elnökét, és témajavaslatokat kért, amit a bizottságok olyan fontosnak éreztek, hogy javasolták
felvenni az ellenőrzési tervbe. Így összesen 56 vizsgálatot vettünk fel az ellenőrzési
tervünkbe. Az éves ellenőrzési terv, illetve a kapacitás 67 százalékát a törvényi
kötelezettségek determinálták, tehát azért olyan nagy mozgásterünk nem volt, és e törvényi
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kötelezettségből összesen 33 jelentés született. Itt kiemelem, talán nem illik prioritást
felállítani, de azért az Állami Számvevőszék munkájában a zárszámadás, illetve a
költségvetés véleményezése mindig meghatározó. A zárszámadás ellenőrzésének egyik
komoly megállapítása volt, hogy a korábbi években felvetett hiányosságok, problémák vagy
azok egy része továbbra is fennáll. A 2011. év költségvetésének értékelésekor azt állapítottuk
meg, hogy alapvetően teljesíthető a 2011-es költségvetés, ugyanakkor a kockázatokra
felhívtuk a figyelmet.

Az önkormányzati ellenőrzésnél talán a legnagyobb hangsúlyt Budapest Főváros
Önkormányzata ellenőrzése kapta. Itt nagyon komoly munkával a belső kontrollokat
ellenőriztük, aminek eredményeként az ÁSZ büntetőfeljelentést tett, illetve több fegyelmi
eljárás megindítását is kezdeményezte.

Jelentéseink hasznosulása szempontjából négy területet érdemes kiemelni. Az első,
hogy tulajdonképpen minden ellenőrzésnek a célja az, hogy azok tapasztalatai révén segíteni
tudjuk a vizsgált szervezeteket gazdálkodásuk szabályosságának, átláthatóságának,
gazdaságosságának erősítésében. Az ellenőrzés másik hozadéka, ha olyan problémakörökre
bukkanunk, amelyeket csak szabályzatmódosítással vagy esetleg törvénymódosítással lehet
megoldani; ezt is több alkalommal kezdeményeztük. Nagyon fontos, ahogy a középtávú
stratégiákban megfogalmaztuk, hogy minél jobban ki tudjuk szolgálni a országgyűlési
bizottságokat, illetve az országgyűlési képviselőket, ezért eddig minden ülésszakban
elkészítettük a kormány törvényalkotási programjához kapcsolódó ÁSZ-jelentéseket, és ezt
megküldtük, hogy a munka során fel tudják használni.

Nemcsak ellenőrzünk, hanem segíteni szeretnénk azáltal is, hogy a jó gyakorlatot
megismertetjük. Elindult egy konferenciasorozat, ahol az adott területen belül, például az
önkormányzatok gazdálkodása területén belül felmutatjuk azokat a megoldásokat, amiket a
legfontosabbnak tartunk, és amelyek előrevivők. Komoly szakmai háttérkutatás is zajlik az
Állami Számvevőszéknél, amelyeket az ÁSZKUT végez; négy tanulmányt készített el 2010-
ben. Engedjék meg, hogy nagyon röviden szóljak az integritás projektünkről, ami 2009-ben
indult be, és amelynek alapvető célja, hogy a költségvetési szervezetek működését
feltérképezze a korrupció szempontjából, felmérjük, hogy hol vannak a veszélyes pontok. Az
adatfelvételt lehetővé tevő rendszer elkészült 2010 végére, és most kezdjük azokat feltölteni.
Az Állami Számvevőszék komoly nemzetközi kapcsolatokat tart fenn mind az INTOSAI,
mind az EUROSAI szervezeteivel, illetve a különböző legfőbb ellenőrzési szervekkel
koordinált ellenőrzéseket végez, tehát együttesen ugyanazon témakörökben hajtjuk végre a
vizsgálatot. (Novák Előd az ülésterembe érkezik.)

Annyit még hadd szabadjon megjegyeznem, hogy a kommunikáció területére a
változás óta nagyobb figyelmet fordítunk: elkészült az Állami Számvevőszék hírportálja.
2010-ben közel 140 ezer látogató kereste fel az ÁSZ honlapját, és több mint 56 ezer ember
töltötte le az ÁSZ különböző jelentéseit, ami azt hiszem, hogy azért elég jelentős szám.
Nagyon röviden ezeket szerettem volna elmondani.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget. Ha kérdés van, akkor a
kolléganőimmel szívesen állunk az önök rendelkezésére. Köszönöm.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést, főigazgató úr. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése az elhangzottakhoz vagy a leírt anyaghoz. (Nincs
jelzés.) Én mindenesetre megköszönöm az Állami Számvevőszék alapos munkáját. Tavaly a
bizottságban már megtárgyaltuk, a melléklet 9. oldalán olvasható, a Magyar Távirati Iroda
Zrt. 2009. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló jelentést, gondolom, valamikor majd a
Számvevőszéki és költségvetési bizottság is meg fogja tárgyalni. Számunkra például a mai
2. napirendi pontunknál, az előadó-művészeti törvény módosításánál különösen fontos
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muníciót jelentett az Állami Számvevőszék színházak működéséről szóló jelentése, ami, ha
jól emlékszem, 2010-es. Köszönjük az önök munkáját.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. (Nincs
jelzés.) Főigazgató úr, esetleg arról hallhatnánk a jelentéstől függetlenül, hogy milyen
kulturális vagy médiaterületen tervezett újabb vizsgálatokról lehet már tudni, tehát hogy mely
területeken terveznek vizsgálatokat?

Dr. Becker Pál válaszadása

DR. BECKER PÁL főigazgató (Állami Számvevőszék): Most fejeztük be a kulturális
terület ellenőrzését. A média területén törvényi kötelezettség az új médiahatóság ellenőrzése:
ezt jövőre végre fogjuk hajtani. A 2012-es ellenőrzési tervünk kialakítása még folyamatban
van, tehát arról még nem tudok előre információt adni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Nincs több hozzászólás. Köszönöm szépen
főigazgató úr és az osztályvezető asszonyok részvételét. Az előterjesztésről szavaznunk kell.

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása

Aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést, az kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Úgy nézem, hogy egyhangú.

Bizottsági előadót állítsunk! Javaslom Menczer Erzsébet képviselő asszonyt. Szerdán
délelőtt tárgyaljuk; gondolom, képviselő asszony ott lesz szerdán az ülésnapon, aznap fogjuk
az előadó-művészeti törvényt is tárgyalni. (Menczer Erzsébet jelzi, hogy igen.)

Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú szavazással
támogattuk.

Még egyszer köszönöm a részvételüket.

DR. BECKER PÁL főigazgató (Állami Számvevőszék): Köszönjük szépen. További
jó munkát kívánunk!

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3358. szám)

ELNÖK: Köszönöm. 2. napirendi pontunk az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
módosításáról szóló, T/3358. számon benyújtott törvényjavaslat, L. Simon László, Németh
Zoltán és dr. Puskás Imre fideszes képviselők önálló indítványa.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt javaslom, hogy egyben bonyolítsuk le a vitát a
tárgysorozatba-vételről és az általános vitáról, és külön szavazzunk. Elfogadható ez a
javaslat? (Nincs ellenvetés.) Láthatólag igen. Köszönöm szépen. Nemsokára megérkezik
körünkbe Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony is, addig is
azt javaslom, hogy kezdjük el a vitát, és helyettes államtitkár asszony véleményét a
tárcaálláspontról majd a megérkezése után fogjuk kikérni.

L. Simon László bevezetője

Az anyagot mindenki láthatta, a parlament szerveréről letölthető. Annyit szeretnék
csak röviden elmondani, hogy a törvényjavaslat benyújtását rendkívül széles körű szakmai
konzultáció előzte meg - egyeztettünk mind a színházi, mind a zenei, mind a táncos, valamint
a fenntartói szervezetekkel is -, és ezeknek az egyeztetéseknek az eredményeit többé-kevésbé
bedolgoztuk a törvényjavaslatba. Azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert éppen most
kaptam az alternatív színházak képviselőjétől egy levelet, hogy amit itt megbeszéltünk, hogy
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a létrejövő új tanácsba ők is delegálhassanak tagot, azt végül azért nem tudtuk beledolgozni a
törvényjavaslatba, mert a tanács előbb áll fel, minthogy tudjuk azt, hogy kik a pályázatos
színházak, tehát technikailag nem lehet megoldani, de ezt majd velük külön meg fogom
beszélni. Ugyan a törvény előkészítése során támogattuk azt, hogy ők is képviseltessék
magukat a NEIT-ben, és a véleményük jelenjen meg, gyakorlatilag nem lehet ezt megoldani,
mert csak azután dől el, hogy kik a pályázatos színházak, amikor már a NEIT felállt, de
nyilvánvalóan az ő szempontjaikat is érvényesíteni fogjuk; ennek kidolgozása a végrehajtási
rendelet megalkotásakor lesz fontos részletkérdés.

Még azt szeretném elmondani, hogy a törvényjavaslat kidolgozásakor különösen
fontosnak tartottuk azt, hogy a társaságiadó-kedvezmény nyújtási lehetőség ne sérüljön, tehát
ne sérüljön az a vívmány, amely a törvény elfogadásakor szerintem egy fontos érvként
hangzott el, és amely ma nagymértékben hozzájárul a színházak működéséhez. Én azért is
örülök, hogy elkészültünk ezzel a törvényjavaslattal, mert példaértékű az, ahogyan a szakmai
szervezetekkel együtt lehet gondolkodni és együtt lehet működni egy jogszabály-módosítás
kidolgozásánál.

Ennyit szerettem volna csak kiegészítésként elmondani az előttünk fekvő anyaghoz.
Kérdezem képviselőtársaimat, akár előterjesztőtársaimat, hogy kívánnak-e hozzászólni.
(Jelzésre:) Gulyás Dénes!

Kérdések, hozzászólások, reagálások

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Egy-két pontban szeretnék kérdezni
valamit.

9. § (3) bekezdés: nemzeti előadó-művészeti szervezetként az az előadó-művészeti
szervezet vehető nyilvántartásba, amely állam által fenntartott vagy állammal kötött - az e
törvény szerinti központi költségvetési támogatás igénybevételének időtartama alatt hatályos,
a 19. § (1)-(2) bekezdésében foglalt - rendelkezéseknek megfelelő közszolgálati szerződéssel
rendelkezik.

ELNÖK: Még egyszer: hányadik?

GULYÁS DÉNES (Fidesz): 9. § (3) bekezdés, amely a nemzeti előadó-művészeti
szervezetként való nyilvántartásba vételre vonatkozik. Egy csomó vidéki színház - így a pécsi
is például - a város tulajdonában van. Az vetődött fel bennem kérdésként, hogy ha az állam
tartja fenn, vagy közszolgálati szerződést köt...

ELNÖK: Hányadik paragrafus ez? (Gulyás Dénes: 9. §.)

NÉMETH ZOLTÁN: Eredeti 9. §.

ELNÖK: De a módosításban hányadik?

GULYÁS DÉNES (Fidesz): 7. §. Nem generálhat-e a tulajdonviszonyokban
valamiféle feszültséget az, hogy egy városi tulajdont az állam tart fenn? Nem lesz-e egy olyan
igénye, vagy mi arra a biztosíték, hogy nem lesz az államnak egy olyan igénye, hogy ha ő

tartja fenn, ő tartja el, akkor az övé legyen az intézmény? A város ehhez mit fog szólni? Ez az
egyik kérdésem.

A másik pedig a 20. §.,...

ELNÖK: Tehát 11. §.
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GULYÁS DÉNES (Fidesz): ..., a szimfonikus zenekar, kamaraszimfonikus zenekar,
kamarazenekar - együtt: zenekar - és énekkar nemzeti előadó-művészeti szervezetként való
nyilvántartásba vételének feltételei. Ez itt rendben van, hogy 50 hangverseny,
40 hangverseny, de visszautalok a 9. § (3) bekezdésére is, amelyben ott van, hogy 70 százalék
felsőoktatási intézményben szerzett diploma kell. Attól tartok, hogy jelen pillanatban a
hivatásos énekkarainkban éneklő művészeknek nincs 70 százaléka, aki zeneakadémiai
diplomával rendelkezik. Ez a kérdésem, hogy kaphatunk-e erre valami választ.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első kérdésre az a válaszom, képviselő úr, hogy jelen
pillanatban is az előadó-művészeti szervezeteket, a színházakat önálló soron finanszírozza az
állam, a Belügyminisztérium költségvetési fejezetében minden egyes színház nevesítve kapja
a költségvetését, eddig is jól elválik az állami és az önkormányzati fenntartói támogatás, eddig
sem pusztán az önkormányzatok, mint fenntartók finanszírozták a saját színházaikat, ráadásul
jelentős mértékű a hozzájárulás az állam részéről ezekhez a színházakhoz.

Ha megnézi a pécsi színház költségvetését (Gulyás Dénes: Tudom.), akkor láthatja,
hogy hány százmillióval járul ahhoz hozzá a magyar állam. Én itt nem látok problémát. A
színházak fenntartása továbbra is az önkormányzatok lehetősége, nem kötelező feladata, az
önkormányzati törvényben ilyen nincsen. A kiemelt színházak működéséhez most is önálló
költségvetési soron jelezve járul hozzá a magyar állam, tehát én itt nem látok problémát, sőt
azt én a jogszabálytervezet érdemének látom, hogy egyértelművé tudjuk tenni, hogy meddig
terjed az állami kompetencia, tehát az állam mit várhat el, és mibe szólhat bele annak a
támogatásnak a fejében, amit a színházaknak ad, meddig tart az önkormányzati kompetencia,
mint fenntartói kompetencia, amennyiben az önkormányzat a fenntartó, hiszen jól tudjuk,
hogy nemcsak önkormányzatok tartanak fenn színházakat, az állam is tart fenn - például a
fővárosban - színházat, többet is, mint a Pesti Magyar Színház, a Játékszín, a Nemzeti
Színház. Ráadásul, minthogy a Nemzeti Színház gazdasági társasági formában működik, ezért
az MNV Zrt.-hez tartozik, csak szakmailag tartozik a minisztériumhoz, de például a Pesti
Magyar Színház költségvetési szempontból is a tárcához tartozik. (Hammerstein Judit és a
NEFMI képviselői az ülésterembe érkeznek.) Tartanak fenn megyei önkormányzatok, tartanak
fenn városi önkormányzatok, tart fenn a főváros, tart fenn a kerület is színházat, sőt még falu
is tart fenn színházat, tehát nincsen ma Magyarországon olyan fenntartói szerkezet, amelyben
színház ne működne jelen pillanatban. Ahogyan eddig is, úgy a jövőben is lesznek olyan
színházak, amelyeknek a költségvetéséhez egyértelműen nevesítve, önálló soron járul hozzá
az állam - azt tudni kell, hogy 2013-tól, ugyanis csak akkortól változik a finanszírozás -, és
lesznek olyanok, amelyek valamilyen más formában fogják kapni a forrásukat.

A másik kérdésre azt szeretném mondani, hogy a szakmai vitában, amit itt
lefolytattunk, 80 százalékról beszéltünk, az utolsó pillanatban csökkentettük ezt további
70 százalékra, tehát igazság szerint, először is azt kell látni, hogy a szakma kérésére került ez
bele a törvényjavaslatba, hogy legyen egy ilyen szám meghatározva, hogy mekkora legyen a
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők aránya. Látjuk azt, hogy különböző
szakterületeken, különböző intézménytípusokban eltérőek a lehetőségek, tehát mondjuk, a
néptánc világában sokkal nehezebben tudják ezt teljesíteni, mint mondjuk, a kiemelt budapesti
színházakban. A 70 százalék a szakma álláspontja szerint tartható - sőt a 80 százalékra is azt
mondták -, és van egy időbeli bevezetési kedvezmény, hogy nem azonnal, a törvény hatályba
lépését követően kell ennek teljesülnie, hanem van egy átmeneti időszak.

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Igen, a színházaknál ki is van húzva, hogy „a csoportos
szereplők kivételével”, de én a zene- vagy énekkarokról beszélek, ahol attól tartok, hogy a
profi énekkaroknál jelen pillanatban nincs 70 százalék, már csak azért sem, mert a
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Zeneakadémián nem folyik olyan, mint karénekesképzés, tehát kérdés, hogy mit tekintünk
szakirányú végzettségnek: operaénekesit, művésztanárit, oratórium szakon...

ELNÖK: A szakirányú végzettséget a végrehajtási rendelet fogja szabályozni, amely
részleteinek a kidolgozására lehetőség lesz a minisztériumban lefolytatandó tárgyalások
során. Amikor ennél a résznél tartottunk - természetesen az összes többi megbeszélésen is
jelen voltak a minisztérium képviselői -, akkor erre külön felhívtuk a minisztérium figyelmét,
hogy a végrehajtási rendelet kidolgozásánál ezt a problémát majd kezelni kell, tehát én nem
látok itt sem veszélyforrást. Másrészt azt ne felejtsük el, hogy csak a nemzeti szervezeteknél
van ez az elvárás, a többinél nincsen, tehát a többinél nem kell ezt a 70 százalékos szintet
megütni. (Gulyás Dénes: Világos.) Szerintem ez a kérdés megnyugtatóan kezelhető a
végrehajtási rendelet megalkotásával. A tárca felkészült a végrehajtási rendelet
megalkotására.

Időközben megérkezett helyettes államtitkár asszony. Tisztelettel köszöntöm
körünkben és a minisztérium munkatársait is! Ott tartottunk, helyettes államtitkár asszony,
hogy elkezdtük a vitát, és abban maradtunk, hogy a megérkezésük után fogják a tárca
álláspontját ismertetni, hogy támogatják vagy nem támogatják a törvényjavaslatot.
Amennyiben kívánja helyettes államtitkár asszony most elmondani az álláspontjukat, akkor
megadom a szót. (Jelzésre:) Úgy látom, hogy igen. Parancsoljon!

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést a késésért. Mi úgy tudtuk,
hogy az 1. napirendi pont jóval hosszabb lesz, de hallom, hogy ezt gyorsan sikerült
lebonyolítani. Nagyon rövid leszek a véleményezést illetően. A tárca üdvözli a módosító
javaslatot és a törvény átfogó módosítására irányuló szándékot, hiszen a 2008-ban elfogadott
előadó-művészeti törvényt azért az elmúlt években számos kritika érte.

Széles körű szakmai egyeztetés előzte meg a módosító javaslat elkészítését, több
körben zajlottak le ilyen egyeztetések, amin a tárca részt vett. A tárca megfogalmazta mind a
technikai, mind pedig a tartalmi észrevételeit, amelyeknek zöme gyakorlatilag beépült az
önök előtt látható módosító javaslatba. Külön örülünk annak, hogy a tervezet a minőségi
szempontok beépítésével, a nemzeti értékek hangsúlyossá tételével új környezetbe helyezné
az előadó-művészeti szervezetek támogatását, örvendetesen erősítve az állami nemzeti
szerepvállalást, tisztázva az ágazati irányítás elveit. Én azt tudom mondani, hogy
természetesen ezt a törvénymódosító javaslatot, mint törvényt is úgy kell tekinteni, amely
egyfajta kerettörvény, tehát valóban a tárcára hárul majd az a feladat, hogy azokat a
részleteket, amelyeket a módosító javaslat szövegéből nem tudunk jelen pillanatban látni,
majd a végrehajtási rendeletek kapcsán igyekszik a tárca rendezni, és minden egyes
végrehajtási rendelet előkészítése során természetesen be fogjuk vonni a szakma érintett
képviselőit. Azt tudom tehát hangsúlyozni, hogy mi támogatjuk az előterjesztést. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Van-e további kérdés,
hozzászólás? (Jelzésre:) Karácsony alelnök úr. Parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Minden törvénytervezetnek vannak előnyei és
hátrányai, mint ahogy az előző törvénynek is voltak hiányosságai. Azt gondolom, hogy abban
talán egyetértünk, hogy a 2008-ban életbe lépett törvénynek köszönhető az, hogy ma
gyakorlatilag a kulturális ágazaton belül csak a színházak területe nincs komoly anyagi
problémák közepette, más területeken látjuk, hogy részben a pénzhiány, részben egyéb
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problémák miatt azért komoly válságban vannak az intézmények - leginkább a megyei
fenntartásúak -, múzeumok, levéltárak, könyvtárak, és a filmes területen is komoly
átalakulások vannak. A színház volt eddig az a terület, amely részben ennek a bizonyos
adókedvezménynek, részben e törvény keretrendszerének köszönhetően viszonylag jól tudott
teljesíteni, és a művészeti szabadságot általában nem korlátozták nagyon komoly anyagi
problémák; persze nyilván itt is lehet majd a helyzeten javítani.

Nem a vicc kedvéért mondom, de ennek a törvénytervezetnek a legfontosabb pozitív
vonása számomra az, hogy a lehető legkésőbb lép hatályba az a bizonyos része, ami a
finanszírozást átalakítaná, hiszen itt volt egy olyan félelem - ami most már azért, azt
gondolom, hogy megnyugtatóan eloszlatható -, hogy az Európai Bizottság jóváhagyását meg
kell várni ahhoz, hogy az új finanszírozási rendszer életbe lépjen, tehát nem veszélyezteti a
színházak működőképességét az, hogy ezt az adókedvezmény-lehetőséget elveszítik.

Azért mondani kell valamit arról is, hogy hogyan született meg ez a javaslat. Én
pontosan tudom, hogy az előterjesztők - és különösen elnök úr - valóban milyen sokszor és
sokat egyeztetett a szakmai szervezetekkel, ugyanakkor továbbra sem világos számomra,
hogy miért nem a kormány nyújtotta be ezt a javaslatot. Lehet, hogy erre egyszerű, praktikus
okok vannak, tehát már nem fért át a jogalkotási csövön.

ELNÖK: Mert nem a kormány csinálta.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Értem, de azért Magyarországon meg a
jogállamokban nem véletlenül az az a jogalkotás útja, hogy a kormány terjeszt be egy ilyen
nagyon fontos, egy egész szektort érintő javaslatot. Önmagában az, hogy a szakmai
szervezetekkel egyeztetnek, nagyon fontos és hasznos, de ha ez az egyeztetés nem nyilvános,
ha ez az egyeztetés még olyan szinten se nyilvános, hogy még a jegyzőkönyveket sem
kaphatták meg a bizottság tagjai az egyeztetésről - persze én olvastam ezeket a
jegyzőkönyveket, mert kézen-közön terjednek -, és egyáltalán nem volt egy nyilvános
diskurzus, az egy másfajta egyeztetést jelent.

A törvényjavaslat korábbi változatához képest ez egy sokkal jobb javaslat, és nyilván
azért is jobb ez a javaslat, mert elnök úr komolyan vette azt a szándékot, hogy valahogy
bevonja a szakmai szervezeteket, de azért látni kell, akkor azt kell mondanom, hogy van
legalábbis egyfajta politikai filozófiai nézetkülönbség közöttünk, hogy a nyilvános
párbeszédet - ahol egy valós társadalmi diskurzus alakulhat ki egy törvényről - , ezt a
diskurzust nem lehet pótolni semmivel. Ez azért nagyon fontos, mert itt nyilván a szakmai
szervezetek nagyon fontos részletkérdésekben elmondták a véleményüket, de az alapvető

kérdésekről nem volt társadalmi vita. Szerintem az alapvető kérdés az, hogy a mindenkori
kormánynak vagy miniszternek milyen döntési lehetőségei vannak egy művészeti ágazat
kapcsán.

A törvényjavaslat többször is egyértelművé teszi a művészeti szabadságot és azt, hogy
a fenntartók nem szólhatnak bele a konkrét művészeti tervezésbe meg a produkcióba; ez
nagyon helyes, de gyakorlatilag mindenről a miniszter fog dönteni mostantól. Ebben is egy
filozófiai különbség van közöttünk. A törvényjavaslat többször hivatkozik a politikai
felelősségre, ami itt nagyon fontos döntésekben megnyilvánul. Vannak döntés-előkészítési
csatornák, de olyan tág teret ad a törvényjavaslat a miniszteri döntéseknek, amelyek egy
másfajta döntési elvet vagy filozófiát képviselnek, mint amiben én hinni szoktam, vagy
amiben az LMP hinni szokott. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly politikai felelőssége
van a kulturális ágazatnak abban, hogy megteremtse egy ágazat működőképességének a
lehetőségeit, hogy jól gazdálkodjon, vagy jól ellenőrizze az adófizetők pénzének a
felhasználását, de az olyan típusú szakmai döntések meghozatalánál, hogy egy konkrét
színház, mondjuk, melyik kategóriába sorolható, vagy hogy a különböző kategóriák között az
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állami forrásoknak milyen az elosztása, szerintem sokkal helyesebb, ha a politika egy lépést
hátralép, és a szakmai szervezetekre bízza ezt a döntést. Itt ugyanis nem politikai típusú
felelősségről van szó, hanem annak a kockázatáról, hogy a politika és a kultúra egy rossz
ötvözete alakul ki, ami mindenkor előhívja azt a veszélyt, hogy a politikusok beleszólnak
kulturális kérdésekbe, amit a törvény más paragrafusai egyébként szeretnének elkerülni.

Tudom, hogy elnök úr valószínűleg kifejezetten nem fog örülni annak, amit most
mondani fogok: ez az alternatív színházak esete. A jelenleg hatályos törvényjavaslat a
VI. kategória felállításával és egy-egy fix finanszírozási láb behelyezésével nemcsak
egyszerűen egy garantált forrást biztosít ezeknek a korábban VI. kategóriába regisztráló,
többé-kevésbé vagy tulajdonképpen autonóm művészeti csoportoknak, hanem ezzel
tulajdonképpen kifejezte azt, hogy Magyarországon a színházi szakma vagy az előadó-
művészet egyszerre áll kőszínházakból és egyszerre áll autonóm csoportokból vagy
társulatokból. Ezzel a fix garanciaelemmel - ami eredetileg 10 százalék volt, aztán egy, a
bizottság által akkor támogatott LMP-s módosító indítvány miatt végül is az eredeti eltörlés
helyett 8 százalékra csökkent - továbbra is az volt az elv, hogy a szakma egységét képviseli ez
a fajta pénzügyi garancia.

Azt gondolom, hogy ha ezt az elemet kivesszük, akkor innentől kezdve már egy
politikai döntés, hogy a független szervezetek között ki az, aki a kulturális kormányzatnak
kedves, és ki az, aki kevésbé kedves. Ha valaki követi például a táncművészeten belüli híreket
a különböző internetes szakportálokon, akkor lehet látni, hogy már megindult a jó és a rossz
független tánccsoportok elválasztása és egyfajta megosztás ezen a szférán belül. Ezt
szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nyilvánvaló, hogy az előző törvény módosításra
szorult, nyilvánvaló volt, hogy megpróbált olyan kemény indikátorokat kialakítani az egyes
kategóriákba sorolásoknál, amelyek nem voltak tarthatóak - ezért volt az, hogy például a
III. kategória gyakorlatilag üres volt, tehát oda nem tudtak beregisztrálni szervezetek -, és
elnök úr fél mondattal az előző napirendi pontnál utalt rá, hogy az ÁSZ jelentése is leírta azt,
hogy az alternatív vagy a független szférában kiosztott támogatások nem voltak kellően
átláthatóak, én ezzel egy másodpercig sem vitatkozom, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy
azáltal, hogy ez a fajta garancia ebben az új törvényben már nem jelenik meg, és ráadásul
nagyon kiszélesedik a mindenkori politika döntési lehetősége azzal, hogy különböző
társulatokat hova sorol be, ezzel tulajdonképpen megszűnik az a fajta egység, amit az előző
törvény, nagyon helyesen, létrehozott a kőszínházak és az alternatívok között.

Ezzel kapcsolatosan tudom, hogy elnök úr szereti az alternatív színházakat, és fogja
őket képviselni, ennek nagyon örülök, de egy demokráciában mindig az írott szabályok a
fontosabbak és nem a személyes ízlés. Mi van akkor, ha egy olyan bizottsági elnök vagy egy
olyan kulturális ágazatvezető lesz egyszer, aki éppen ezt az ágazatot vagy egy másikat nem
fogja szeretni? Én nem gondolom, hogy ez ízlés kérdése. Én azt gondolom, hogy a jelenleg
hatályos törvény szellemiségét követve, ezeket a világos indikátorokat pontosítva, a pályázati
kritériumokat pontosítva és a támogatásokat átláthatóbbá téve, de alapvetően nem politikai
típusú döntésekre lenne szükség ezen a területen.

Most nem akarok abba belemenni, hogy az Operaházzal kapcsolatos fiaskó ráadásul
még azt is mutatja, hogy tulajdonképpen Magyarországon még a miniszter sem tud dönteni
kultúrpolitikai kérdésekben, ha éppen rálép valakinek a lábára. Azt gondolom, hogy
végtelenül kínos ez az incidens az egész magyar kulturális élet számára, ami akkor történt.
Úgy látszik, hogy Magyarországon még a miniszter sem veheti a bátorságot arra, hogy egy
pályázat alapján meghozzon egy döntést, ez a törvény azonban gyakorlatilag a miniszterig
vezet minden szálat. Szerintem nem kellene ezt tennünk, éppen ezért bizonyos
részletkérdésekben támogatni tudom a törvényjavaslatot, de az általános vitára való
alkalmasság kapcsán tartózkodni fogok a szavazástól, és csak akkor tudjuk a végszavazáson
támogatni ezt a javaslatot, ha érdemi változások lesznek azokon a pontokon, amiket
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megemlítettem. Köszönöm szépen a figyelmet. (Németh Zoltán és dr. Puskás Imre elhagyják
az üléstermet.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Átadom az ülés vezetését Pálffy alelnök
úrnak, hogy mint előterjesztő - minthogy előterjesztőtársaim átmentek az önkormányzati
bizottság ülésére -, tudjak majd reagálni a felvetett kérdésekre. Jelzem is, hogy akkor Hiller
miniszter úr után szeretnék hozzászólni. Parancsoljon, alelnök úr!

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átveszem. Hiller képviselőtársunk
jelentkezett szólásra. Parancsoljon, miniszter úr!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is azt
szeretném mondani, hogy megerősítem azt, amit elnök úr és alelnök úr is az előbbiekben más-
más módon, de kifejtett. Az előadó-művészeti törvényben érintett szervezetek - de ez így
valahogy túlságosan személytelen -, azok a karakterek, azok a csoportok, akik ma a magyar
művészeti élet e területének meghatározó részét alkotják, azt gondolom, hogy kormánytól és
kormányoktól függetlenül nemcsak képesek és alkalmasak az együttműködésre, hanem a
művészetük érdekében igen kreatívak is abban. Ezt én a gondolat egy nagyon fontos részének
tartom, hiszen egy törvény végül is döntő többségében azért születik, hogy egy adott területet
szabályozzon vagy segítsen. Ezt a fajta együttműködést mi is - én is - éveken keresztül
éreztük, ami persze nem egy kritikátlan, hanem egy alakító hozzáállás, és ez nagyon sokat
segített abban, hogy 2006 decemberétől kezdődően 2008 végéig, amikor a törvény
megszületett, ez az első előadó-művészeti törvény létrejöhessen.

A második gondolat: a 2008-as törvénynek az volt a legnagyobb előnye, hogy
megszületett, tudniillik az a helyzet, amit én biztosan tudok mondani, hogy ez a későbbiekben
2010-ig nem tudott volna már megszületni, 2010-től meg, azt gondolom, talán nem irreális azt
mondani, hogy egy ilyen kezdeményezés - nem szakmai szempontok miatt - nem biztos, hogy
befogadást nyert volna, ha viszont van, akkor azt nyilván lehet korrigálni, javítani, itt-ott új
elemet belevinni. Itt szeretném jelezni, hogy a szakmai véleményünket mi a plenáris vitán
fogjuk részletesen kifejteni.

Amit a bizottsági ülésen is szeretnék mondani, hogy igazából ez a törvénymódosítás és
a módosítással létrejövő új törvény leginkább majd a vélhetően ősszel beterjesztésre kerülő

költségvetési törvénnyel együtt értékelhető. Arról van szó, hogy miután a módosítást
megkaptuk, a kultúra finanszírozásához értő embereink ezt a törvényt forintosították,
kiszámolták, én tehát nem a szakmai törekvésről, hanem a szakmai törekvések pénzügyi,
finanszírozási hozadékáról akarok két mondatot mondani, tudniillik hogy ez mennyibe kerül.
Ez a törvénymódosítás a szerkezetében pénzigényesebb, mint a 2008-as, ennek hasonló
színvonalú működtetéséhez több pénzre van szükség mint a 2008-asnál, ugyanakkor látom azt
a törekvést - most nem a szakmai részekbe akarok belemenni, amiről az előbb alelnök úr is
beszélt, mint említettem, ezt majd a plenáris ülésen elmondjuk -, hogy a finanszírozás
szempontjából legyen egy olyan meghatározott kör, amelyik normatív módon kerül állami
támogatáshoz, és egy másik kör, amelyik pályázati úton. Ez végtelen mennyiségű vitát fog
indukálni, tudniillik nyilvánvaló, hogy ha ez a két terület kialakul, akkor mindazok, akik a
pályázati körben szerepelnek - és a módosításkor e tekintetben majdnem mindegy, hogy kikre
gondolnak, vagy kikre gondolunk -, azok állami finanszírozási normatív támogatás keretéhez
törekednek, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy majd az adott mennyiségű pénz az, amit állami
finanszírozásban el lehet osztani.
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Itt kell szólnom; azt kell mondanom, hogy ezt nyilván a költségvetési
törvényjavaslatnál megvitatjuk, de most jelzem, hogy az az elvonás és az a jelenlegi
költségvetési támogatás, ami az előadó-művészeti törvény végrehajtására rendelkezésre áll -
 ez durván egy 35 százalékos elvonás volt -, azon a kritikus ponton áll, amikor akár a 2008-as,
akár a jelenlegi törvény még finanszírozható. Amennyiben ezt a pénzügyi színvonalat nem
sikerül megőrizni, akkor ez a módosítás, ami pénzigényesebb, kaotikus viszonyokat fog
okozni, és nem a szándék és nem a szerkezet kialakítása mellett - amin lehet vitatkozni, hogy
jó, nem jó, ebben elismerem, hogy van szubjektivitás is -, de ahogy említettem, egy tagoltabb
rendszer több pénzt igényel. Azzal a szerkezeti átcsoportosítással, amit elvégeznek, ezt
próbálják szabályozni, hiszen az, hogy a pályázati körbe mennyien, milyen pénzügyi
feltételek mellett tartoznak, a törvényben nincsen benne. Amennyiben azt a költségvetési
pozíciót a kormányzó többség a 2012-es költségvetési törvénytervezetben nem tudja
megőrizni, ami 2011-ben nominális értelemben szerepel, akkor ez a szerkezetében
pénzigényesebb törvény nehéz végrehajtás elé néz.

A szakmai szerkezeti dolgokat, hogy ez mely területnek jelenthet előnyt,
privilégiumot, mely területeket hoz hosszú távon hátrányba, majd a részletes vitában kifejtjük,
egyébként meg minden törvény módosítható, ha bizonyos területek nem válnak be. Most
júniust írunk. Emlékszem a tavalyi módosításra, ami jellegében nem hasonlítható ehhez,
hiszen az egy ponton inkább egyébként támogatható szakmai szándékkal született, és a tavalyi
júniusi állapothoz képest milliárdok kerültek elvonásra. Az a szint, amilyen szinten most
ennek a jelenleg hatályban lévő törvénynek a finanszírozása áll, az a még elviselhető, még
finanszírozható szint. Amennyiben a törvénymódosítással együtt - amely, mondom, a
rendszert tagoltabbá, ezért pénzigényesebbé teszi - ezt nem sikerül megoldani, akkor ennek a
rendszernek a működtetése gondot okoz; ha - tételezzük fel - ezt sikerül megoldani, vagy
esetleg az előadó-művészet számára biztosítani azt az összeget, ami a 2010-es elfogadott
költségvetésben rendelkezésre állt, akkor a dolog működőképes. A módosítási szándékokat
vitassuk meg, de ezt érdemes előre leszögezni, hiszen a rendszer meg a finanszírozás, a
szerkezet és a finanszírozás összekötődik.

Utolsó gondolatként: alelnök úr helyesen veti fel az Európai Unió, illetve a
versenyképességi főigazgatóság jogát, hogy minden olyan területen, amely az Európai Unió
szóhasználata szerint úgynevezett versenytorzító tényező - minden, ami valamiféle
adókedvezményt jelent, versenytorzító tényező -, ott szóljon. Itt azt tudom mondani, hogy én
sem látom veszélyben, ha megvan a versenyképességi főigazgatósággal a folyamatos
kontaktus és ennek a jelzése, hiszen itt nem valami új kell, hanem kontinuitás. Arra azonban
jó szándékkal felhívom a figyelmet, hogy ezt tegyék meg, egész egyszerűen rutinból, mert
sok-sok tapasztalat mutatja, hogy ha ez a rutinszerű kapcsolattartás ezen a ponton nincsen,
amikor pro forma egy törvénymódosítás történik, akkor kellemetlenséget okozhatna, ha pedig
ez megvan, akkor rutinszerűen folytatják. Ezekkel a gondolatokkal szeretném zárni a
hozzászólásomat, jelezve, hogy a plenáris vitában a szerkezethez nyilván részletesebben el
fogjuk mondani a véleményünket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt megadnám a szót az előterjesztő
képviseletében L. Simon László elnök úrnak, megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy
kíván-e valaki még szólni, mert akkor jegyzem a felszólalási igényeket. (Jelzésre:) Novák
Előd, Gyimesi Endre; jegyeztem. Köszönöm szépen. Elnök úr, parancsoljon!

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Azt javaslom, hogy mondják el képviselőtársaim a
gondolataikat, és akkor én inkább egy előterjesztői összefoglalást mondok a végén, ha ez így
megfelel. (Jelzésre:) Bólogatnak képviselőtársaim, úgyhogy akkor legyen így.
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ELNÖK: Látható egyetértés van. Akkor Novák Előd képviselőtársamnak adom meg a
szót.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én magam is a plenáris ülésen
kívánom részletesen ismertetni az álláspontomat, de azt már mindenképp szeretném
elmondani - ha már itt is hozzászóltak néhányan, és az LMP részéről kritika is elhangzott az
irányba -, hogy a művészi szabadsággal szemben igenis, a politika beleszólhat a művészetbe,
értékelheti azt, nemcsak úgy, mint eddig, normatív alapon. Én azt gondolom, hogy ez egy
nagyon helyes irány, hiszen nekünk nyilván a költségvetési törvény meghozásakor is
felelősségünk nagyon sok mindent értékelni, akár azt is, hogy melyik templomot, melyik
színházat akarjuk felújítani - ezek bizony kultúrpolitikai kérdések -, és ugyanígy
felelősségünk az is, hogy nem lehet normatív alapon kiosztani bármit is.

Az egy más kérdés, és ez már politikai kérdés, hogy egy olyan helyzetben, amikor
Alföldi Róbert a Nemzeti Színház igazgatója lehet a miniszter korábbi ígéretével szemben is,
eleve, hogy egy miniszter hazudhat, néhány napon belül meghazudtolhatja önmagát, és
ígéretét felülírva, a közfelháborodással szembemenve is megtarthat a legszimbolikusabb
pozícióban, a Nemzeti Színház élén egy folyamatosan botrányokat... - hozzáteszem,
folyamatosan, tehát nemcsak a legutóbbit kell ideérteni -, azt gondolom, hogy ez felveti azt a
problémát, hogy bízhatunk-e a kultúrpolitikában. Nyilván ön is elmondta, hogy az Opera
főigazgatójának kinevezése körüli anomália is már azért felvet egy problémát, hogy ki dönt itt
egyáltalán, és a szálak Orbán Viktorhoz vezetnek, vezettek legutóbb is, és nyilvánvalóan
Alföldi Róbert ügyében is.

Azért itt fel kell vetni egyéb problémákat is. Ahol mindenféle következmények nélkül
maradhat az, hogy Kubatov Gábor a Fidesz intézményén belül listát vezethet itt mindenkiről,
akkor az, hogy a normatív támogatást megszüntetve itt minőségi vagy akár párthovatartozás
szerint fogják a támogatásokat osztani, ez nekünk nyilvánvalóan egy nagyon fájó dolog.
(Németh Zoltán és dr. Puskás Imre visszaérkezik az ülésterembe.)

Túl azon, hogy nagyon szkeptikusak vagyunk, hogy hogyan fogják ezeket a
támogatásokat osztani, milyen színházak kapnak támogatást, és milyen, akár kisebb
vándorszínházakra, civil szervezetek által fenntartott színházakra vár a teljes ellehetetlenülés,
az is egy probléma számunkra, hogy a minőség a legtöbb esetben valamiféle nemzetközi
fesztiválokon való megfelelési kényszert jelentett. A fesztiválszínházaknak ez a fajta előtérbe
helyezése szerintem egy nagyon káros folyamat, miközben azt is látjuk, hogy ha mennyiségi
számokkal, statisztikákkal akarják igazolni egyes színházak létjogosultságát, akkor pedig
sokszor látjuk, hogy sajnos, a bulvár szintre való süllyedéssel próbálják a létszámokat
ellensúlyozni. Itt tehát nem az a probléma, hogy a minőségi megítélés szerepet kap a
finanszírozásban is, hanem pontosan az, hogy mit tekintünk ma minőségnek, és sajnos ez az,
amit már nem lehet törvényi szinten szabályozni, viszont mivel önmagában garanciákat
egyelőre nem látunk rá, így a jelenlegi kormányzat kezébe adni bármiféle elbírálási
lehetőséget összességében mégsem tudunk, ezért mégsem tudjuk támogatni ezt a javaslatot.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gyimesi Endre képviselőtársunknak adom
meg a szót.

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Szeretnék visszatérni a
tárgyhoz. Az előttem szóló képviselő úrnak csupán azt szeretném mondani, hogy a kulturális
bizottságban főleg fontos az, hogy pontosan és árnyaltan fogalmazzunk. Én úgy gondolom,
hogy ebben az esetben nem beszélhetünk arról, hogy egy miniszter hazudott: egy teljes körű

kivizsgálást és annak megfelelő mértékű eljárást ígért.
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Visszatérve a tárgyhoz, többen vagyunk itt a bizottságban, akik részt vettek abban a
hosszas előkészítő folyamatban, amikor az alaptörvény megszületett, és keményen küzdöttünk
is azért, hogy megvalósulhasson az, ami a filmtörvénynél megvalósult, hogy akár egy teljes
körű, egységes bizottsági állásfoglalás kerüljön a parlament elé. Ez sajnos nem következett
be, mert az előterjesztő, mint ahogy hallottuk is, kifutott az időből, a vita vége elnagyolttá
vált, és teljes körűen nem sikerült érvényesíteni a közös szempontokat. Mindezekkel együtt
úgy gondolom, hogy egyetérthetünk azzal, amit miniszter úr mondott, hogy bizony, a törvény
legnagyobb előnye az volt, hogy megszületett, és egy egységes rendet próbált teremteni.
Teljesen természetes az, hogy a puding próbája az evés, és rövidesen előtűntek azok a hibák,
amelyeket módosítani kell, olyan dolgok, amikre nem gondoltunk, és most szükségesek; én
úgy érzem, hogy ideje is van annak, hogy ezek előkerüljenek.

Amit talán az alapvető dolgok közül meg kell említeni: nyilván a fővárosi
intézmények jelentős felülértékelése, illetve a vidéki intézmények pénzügyi lehetőségeinek a
szűkebbre szabása volt az egyik legnagyobb gondja az előző törvénynek, amelyet talán most
ez a törvénymódosítás valamilyen módon korrigálni tud, és talán jobban tud figyelni az
alternatív művészetekre, illetve az egyéb művészeti ágakra - cirkuszművészet és egyebek -,
amelyeknek a dolgait mindjárt a törvény megjelenése után az azok művelői elég élesen
vetettek fel.

Úgy érzem, hogy olyan helyzetben vagyunk ezzel a törvénymódosítással, hogy talán
ismét lehetőség nyílik arra, hogy egy olyan közös törvénymódosító javaslat szülessen,
amelyben valamennyi politikai oldal egyetérthet. Én nem tartom hibának azt, hogy a
miniszternek széles körű döntési jogosultsága van; az előző törvényben ugyanígy volt, én nem
látom azt, hogy még szélesebbre vonta volna a mostani módosítás. Azt is fontosnak tartom,
hogy három képviselő terjesztette ezt elő, reprezentálva azt, hogy egy vidéki megyei elnök,
egy fővárosi képviselő és egy bizottság elnöke, aki maga az irodalomban is jelentős szerepet
vállal, együtt jegyzi ezt az előterjesztést, jelezve azt, hogy valamennyi előadó-művészeti ág
fontos valamennyiünk számára, úgyhogy én magam támogatom az előterjesztést. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Megkérdezem a kormány képviselőjét,
hogy államtitkár asszony akar-e szólni.

Hammerstein Judit reflexiója

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Alapvetően két pontra szeretnék reagálni. Az egyik, amit Hiller
miniszter úr elmondott: mi is abszolút értékeljük, látjuk a 2008-as törvény jelentőségét.
Nemcsak azért volt ez fontos, mert rendet igyekezett teremteni ezen a területen, hanem
valóban óriási pénzforrásokat pumpált be ebbe a rendszerbe, de azt gondolom, hogy elmúlt
időközben három év, és elismerhető, hogy bizonyos pontokon korrekcióra szorul a
törvényjavaslat.

Aztán van egy nagyon fontos dolog, amit szintén miniszter úr mondott el: valóban, ez
bizonyos tekintetben egy költségesebb rendszert feltételez. A mi észrevételeink egyébként az
egyeztetések során is arra vonatkoztak, hogy abban vagyunk érdekeltek, ahogy egyébként az
előterjesztő is, hogy sikeresen lehessen végrehajtani, működtetni a módosított előadó-
művészeti törvényt, tehát mi is azt jeleztük és kértük minden fórumon - erre egyébként
ígéretet kaptunk -, hogy természetesen az Előadó-művészeti Irodát is érdemben meg kell
erősíteni ahhoz, hogy működtetni tudjuk ezt a rendszert.

Egy fontos kérdés hangzott még el Karácsony alelnök úr részéről, hogy miért nem a
kormány terjesztette be a módosító javaslatot. Ennek egyszerű, egyébként államigazgatási
okai vannak. A minisztérium egyébként az egyeztetéseket jó időben megkezdte, viszont
lévén, hogy a parlament működését azért ebben a fél évben jelentősen meghatározta az, hogy
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az alkotmányozás időszaka alatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a kormány előterjesztésekkel
élhessen - egyébként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium számára is meglehetősen korlátozott
lehetőség állt fenn a törvényjavaslatok benyújtására -, ezért született egy olyan megoldás,
hogy végül is ilyen módon történt ez meg, viszont a kormány is nagyon fontosnak tartotta azt,
hogy ez a módosítás megtörténjen, és ez tűnt a leggyorsabb megoldásnak.

Ami pedig az alternatívokat illeti: nemcsak az alelnök úr, nemcsak az elnök úr,
egyébként a kormány is szereti őket. Az ön által hangoztatott megjegyzések igazából a
helyzetnek egy nagyon-nagyon kis részére világítanak rá. Az alternatív szervezetek számára
is - egyébként velük leülve - hosszas érveléssel elmondtuk az álláspontunkat, amit egyébként
a sajtóhoz is eljuttattunk, hogy csak egy nagyon rövid kitérő erejéig arra is utaljak, hiszen ön
itt emlegette a VI. kategória kapcsán kiírt pályázatokat. Nekem ennyi megjegyzésem lett
volna. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Közben visszajött az előterjesztők
közül Puskás Imre és Németh Zoltán képviselőtársunk. Megkérdezem, hogy akarnak-e szólni,
mielőtt L. Simon László zárszavát meghallgatjuk. (Jelzésre:) Németh Zoltánnak adom meg a
szót.

Németh Zoltán reflexiója

NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Helyettes Államtitkár Asszony! Karácsony Gergely képviselő úr, alelnök úr
szavaira szeretnék egy-két gondolatban reflektálni, méghozzá arra, amit az egyeztetésekről
mondott. Azt gondolom, hogy példaértékű az az egyeztetéssorozat, ami ennek az
előterjesztésnek, ennek a törvénymódosító javaslatnak az elkészültét, beterjesztését
megelőzte. Valóban, ez egy nagyon nyitott, széles körű egyeztetéssorozat volt több etapban,
ennek során alakult, módosult, változott, formálódott az a javaslat, és végül így nyerte el azt a
formáját, amit a tisztelt képviselőtársak most maguk előtt látnak, és amiről vitázunk.

Magát a nyilvános vitát szerintem nem kell hiányolni, mert az most van, az most
folyik, meg a plenáris ülésen is folyni fog. Azt gondolom, hogy azt hagyjuk meg az
előterjesztőknek, hogy akkor, amikor egy előterjesztés készül, az előterjesztők hogyan és
miként, milyen módon folytatnak egyeztetést társadalmi szervezetekkel, hogyan folytatnak
társadalmi vitát. Ha az alelnök úr - mint képviselő -, mondjuk, egy előterjesztést szeretne
tenni a parlament asztalára, akkor abba nyilván nem fogunk beleszólni, hogy ezt hogyan
folytassa le, de szerintem példát vehet arról az egyeztetéssorozatról, még egyszer mondom,
ami ennek a javaslatnak a beterjesztését megelőzte. Azokat a javaslatokat - azok közül nagyon
sokat -, amelyek megfogalmazódtak akár a zenei, akár a színházművészeti szervezetek, akár
az alternatívok, akár a fenntartók részéről a törvényjavaslat tervezetének a tervezetével
kapcsolatban, azt az előterjesztők mérlegelték, és közülük nagyon sokat elfogadva beépítettek
vagy beépítettünk abba a javaslatba, amit most önök maguk előtt látnak. Nagyon szépen
köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót L. Simon László elnök úrnak az
előterjesztő képviseletében a zárszóra.

L. Simon László zárszava

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!
Köszönöm mindnyájuknak a hozzászólását, és köszönöm helyettes államtitkár asszony
gondolatait is. Sorba megyek a fontosabb megszólalásokon.

Karácsony alelnök úrnak én is csak azt szeretném mondani arra, hogy miért nem a
tárca nyújtotta be, még árnyalom azt is, amit helyettes államtitkár asszony mondott, legyen
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világos: ez nem a tárca előterjesztése. Ezt az előterjesztést nem a tárca dolgozta ki és nyújtatta
be országgyűlési képviselőkkel, ez országgyűlési képviselők előterjesztése, amelyben a
kodifikációs munkát sem a tárca végezte el, hanem az egyik szakértőnk vállalt ebben
oroszlánrészt, Kriza Zsigmond, akinek itt is megköszönöm a szakmai munkáját, ez tehát
kifejezetten egy egyéni képviselői indítvány, amelyhez a tárca is hozzájárult. A tárca részt vett
az egyeztetéseken, a tárcának folyamatosan kikértük az álláspontját - nemcsak a NEFMI,
hanem a KIM álláspontját is -, és én köszönöm is az együttműködésüket, de az is legyen
világos, hogy ha ez a tárca előterjesztése lett volna, akkor nem így nézett volna ki, hiszen
voltak köztünk viták, amelyek megjelentek az egyeztetések során is. Én azt gondolom, hogy
ez teljesen természetes és normális.

A nyitott egyeztetésre Németh Zoltán képviselőtársam már részben válaszolt, de azért
szeretném jelezni, hogy egy egyeztetésre nyilvánvalóan a törvényjavaslatot kidolgozó hívja
meg azokat a feleket, akikkel egyeztetni kíván. Az ellenzék sem hív meg bennünket olyan
egyeztetésekre, ahol ő dolgoz ki törvényjavaslatokat, furcsállnám is, ha ott ülnék az LMP
frakcióülésén vagy az LMP által folytatott egyeztetéseken, amikor a zöldszervezetekkel
tárgyalnak arról, hogy hogyan is nézzen ki az a javaslat, amit benyújtanak; pláne, ha a Jobbik
újabb magvas előterjesztésénél pont engem hívnának meg, hogy ugyan szóljak már én is
hozzá, hogy szerintem hogyan kellene kinézni ennek az előterjesztésnek. Meg lennék lepve,
ha Novák képviselőtársam engem odahívna.

Azt, hogy mindenről a miniszter fog dönteni, alelnök úrtól, aki mindig felkészülten és
okosan nyilatkozik a bizottsági üléseken is, enyhén szólva populista megjegyzésnek tartom.
Minthogy látom, hogy elolvasta a törvényjavaslatot, ezért feltételezem, hogy nem a
törvényjavaslatból olvasta ki ezt a csacskaságot, mert egyáltalán nem fog mindenről a
miniszter dönteni, ez teljesen abszurd. Vannak olyan dolgok, ahol a miniszter jogosítványai
nőnek, de van, ahol meg éppen hogy nem nőnek, sőt ha a művészi szabadságra gondolunk,
akkor éppen hogy csökken a politika beleszólása az intézmények működésébe.

Az alternatívokkal kapcsolatban én azt gondolom továbbra is, hogy fölöslegesek a
félelmek. Sokszor kifejtettem azt a szakmai álláspontomat, hogy van a magyar kultúrának egy
olyan szelete, amelynek a normatív alapú finanszírozás éppen hogy a szakmai előmenetelét
vagy a szakmai teljesítőképességét akadályozza, nehezíti. Vannak olyan területek, ahol igenis,
az a motiváló erő, amikor folyamatosan meg kell küzdeni azért, hogy a létrejövő produkciók
mind a közönség, mind a szakma, mind a támogatók bizalmát kiérdemeljék. Én egyébként azt
gondolom, hogy az alternatív színházi világ kicsit misztifikálva is van. Azt kell látni, hogy
egy olyan speciális és nagyon izgalmas színházi világ van Magyarországon - amely persze
nem egyedüli az európai művészeti életben -, ahol az a fajta alternatív világ, amelyben
viszonylag kevés nézőszámot vonzó produkciók jelennek meg, képes megtermékenyíteni a
klasszikus kőszínházi struktúrát is, állandó vérfrissítést adnak. Meg kell nézni, hogy hány
rendező, hány zeneszerző, hány színész jön ebből a világból. Tudok mondani olyan színészt,
aki azzal hívott fel tavaly engem - az egyik nagy színházunk vezető színésze -, hogy az ő
gyermeke is egy ilyen alternatív társulatban játszik, és ő azt mennyire fontosnak látja, és hogy
évtizedekkel ezelőtt az ő pályáján is mennyire fontos volt egy-egy olyan rendezővel való
találkozás, aki ki akart lépni a klasszikus struktúrákból. Szerintem ez a jogszabálytervezet,
főleg ha ehhez megfelelő végrehajtási rendeletek is születnek meg, nem lehetetleníti el az
alternatívok világát.

Az írott szabályokkal kapcsolatban pedig csak annyit tudok mondani
képviselőtársamnak, hogy fontosak az írott szabályok, de én azt gondolom, hogy azt mondani,
hogy ez a világ csak akkor működik jól, ha mindent írott szabályokkal próbálunk kezelni és
rendezni, akkor nagyon nagy baj lenne. Képviselő úr azt mondta, hogy a legfontosabbak az
írott szabályok, csak az működőképes, és csak azt lehet betartani és számon kérni, amit írott
szabályokban rögzítünk. Az erkölcsi normáinkat éppenséggel, minthogy párhuzamosan
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léteznek egymás mellett normarendszerek... Nem akarok itt jogszociológiából előadást tartani,
de azt hiszem hogy a párhuzamosan egymás mellett működő normarendszerek között vannak
olyanok, amelyek egyáltalán nincsenek leírva, vagy amelyek csak részben vannak leírva, és
egyébként folyamatosan változnak - ilyen maga az erkölcs -, és mégiscsak tudjuk, hogy mihez
kell magunkat tartani, vagy tudjuk (Karácsony Gergely: Könyörgöm, ez egy jogszabály!),
hogy mihez kellene magunkat tartani. Én tudom, hogy ez egy jogszabály, de ez a jogszabály
pont arról rendelkezik, amit le kell írni. Még Novák Előd képviselőtársam is pontosan jól
mondta azt, hogy a művészeti érték kérdésében nehéz írott szabályokat alkotni - valami
ilyesmit mondott képviselő úr -, tehát nehéz azt megszabni, nem lehet egy törvényben
kimondani azt, hogy mi az érték vagy mi a minőség kizárólagosan, és mi az, ami nem számít
minőségnek. Persze a minőség kérdésében Novák képviselő úrral nyilvánvalóan komoly
vitáink lennének, de én elég sokat járok színházba, úgyhogy persze nehéz lenne erről is mély
vitákat nyitni, mert ahhoz előadásokat is látni kell.

Hiller képviselőtársam, miniszter úr megjegyzésével kapcsolatosan, hogy a normatív
alapon finanszírozottak és a pályázati körben finanszírozottak elkülönítése vitákat fog
generálni - ha jól értettem, amit miniszter úr mondott -, én azt gondolom, hogy a pályázati
körben eddig is komoly viták voltak, de egyébként még a normatív alapon finanszírozott
színházak esetében is, tehát a szakmán belül mindig komoly vitákat lehet arról hallani, hogy
miért ez a produkció, miért ez a rendező, miért ő megy ki, miért ezek szerepelnek a POSZT-
on és a többi. Szerintem ha ezek a viták termékenyek, akkor jót tesznek a magyar színházi
kultúrának és a magyar művészeti életnek. Az, hogy a pályázati kör hogyan fog működni, és
hogy ez vitákat fog generálni, önmagában szerintem még nem negatív minősítés, de
meglátjuk; tényleg a puding próbája az evés.

A források tekintetében azt gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, hogy olyan
jogszabályi környezetet próbáljunk teremteni, amely erre a területre minél több forrást hoz.
Miniszter úrnak kell a legkevésbé elmondanom - hiszen ő pontosan tudja, mit jelent
megküzdeni miniszterként a gazdaságot vagy a pénzügyi politikát irányító tárca vezetőjével -,
hogy van egy másik küzdelem, amely alapvetően fiskális megközelítéssel tekint mind az
oktatás, mind a kultúra területére. Én a magam részéről azt a filozófiát követem, hogy nem
akasztjuk be előre a fejünket a hurokba, hanem mindent megteszünk azért, hogy minél több
pénzt idehozzunk, aztán majd meglátjuk, hogy mit sikerül elérnünk. Tény és való, hogy van
mit javítanunk a helyzetünkön.

A versenyképességi főigazgatósággal kapcsolatban teljesen egyetértek azzal, amit
miniszter úr elmondott. Hozzá kell tennem, hogy többször jeleztem a nyilvánosságban zajló
viták során is, hogy nem az a legfőbb veszély a jövőben, hogy elveszítjük azt a lehetőséget,
hogy társaságiadó-kedvezményt lehessen kapni az után a támogatás után, amit a színházi
struktúrába behoznak a magántámogatók, hanem az, hogy a sport - amennyiben átmegy a
sporttörvény, márpedig szerintem át fog menni -, mennyit visz el a kulturális területtől, sőt
meggyőződésem, hogy ezt a fajta támogatási lehetőséget meg kell nyitni más kulturális
területek előtt is, ha tetszik, ez a kultúrában a versenyhelyzetet fogja élezni, nevezetesen a
múzeumi produkciók és a könyvtárak számára is kell ilyen lehetőséget nyújtani, mert ez
nagyon régi elvárása, igénye a közművelődési területnek. Ezen túl, nem olyan régen, a
Hungaroton vezetőjével, Hollós Mátéval tárgyaltam, aki egyben a Magyar Zeneszerzők
Társaságának a vezetője is, aki azt mondta, hogy a filmtörvényhez hasonlóan szerinte szükség
lenne a hangrögzítés hasonló támogatására is, hiszen olyan klasszikus művek vagy olyan
klasszikus sorozatok, mint mondjuk, az új Bartók-sorozat, a jövőben nem nagyon tudnak
majd megszületni támogatás nélkül, mert annyira változik a piaci szerkezet ezen a területen,
márpedig nemzetstratégiai kérdés az, hogy bizonyos dolgokat megfelelő színvonalon és
megfelelő minőségben, kiváló előadók tolmácsolásában rögzíteni tudjunk. Elképzelhetőnek
tartom, hogy akár ezen a területen is valamiféle jogszabályi garanciát teremtsünk
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adókedvezmény nyújtására. A gazdaság teljesítőképességének gyengülése miatt azt látom,
hogy azért nem biztos, hogy sikeres lesz, hogy mindenkinek megnyitjuk a kultúrában ezt a
lehetőséget, közben pedig elfogynak a támogatók a rendszer mögül, tehát hosszú távon
mégiscsak az állami felelősségvállalást kell egyértelművé tennünk.

Gyimesi képviselőtársam hozzászólását, a támogató megjegyzését nagyon köszönöm,
annak tükrében is, hogy az Előadó-művészeti Tanács aktív tagja volt, tehát fenntartói oldalról
nagyon jól ismeri ezt a struktúrát. Nagyon köszönöm, hogy ő ilyen pozitívan áll ahhoz a
munkához, amelyet elvégeztünk. Bízom benne, hogy a módosító indítványok benyújtása után
azért egy olyan törvénymódosítást tudunk elfogadni, amely valóban a szakma támogatását is
maga mögött tudja. Köszönöm szépen képviselőtársaim kérdéseit, hozzászólásait és a tárca,
valamint képviselőtársaim támogatását.

Ha gondolja, alelnök úr, akkor vissza is veszem az ülés vezetését.

ELNÖK: Ezen a ponton vissza is adom a szót.

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.)

Döntés tárgysorozatba-vételről és általános vitára való alkalmasságról, előadók
állítása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor kérem, hogy
szavazzunk először a tárgysorozatba-vételről!

Aki a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 1 tartózkodással és 14 igen szavazattal tárgysorozatba vettük a
törvényjavaslatot.

Az általános vitára való alkalmasságról döntsünk! Aki a törvényjavaslatot általános
vitára alkalmasnak tartja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal és 4 tartózkodással a törvényjavaslatot
általános vitára alkalmasnak tartjuk.

Kérem, hogy állítsunk bizottsági előadót! Gyimesi Endre képviselőtársamat javaslom;
nem tudom, hogy képviselő úrnak jó-e a szerda este.

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Az a kérdés, hogy mikor lesz.

ELNÖK: Szerintem este 8 óra után, későn. Nem tudja vállalni képviselőtársam?

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Megpróbálom. Átteszem a programomat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.)

3 tartózkodással Gyimesi képviselő urat megválasztottuk bizottsági előadónak.
Kisebbségi előadó kíván-e valaki lenni? (Jelzésre:) Novák képviselő úr a kisebbségi

vélemény képviselője.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Szeretném jelezni, hogy valószínűleg nem azonos
jellegű kritikát fogalmazunk meg, ezért osszuk meg az időt. (Derültség a Fidesz oldalán. –
 Németh Zoltán: Tényleg?)
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ELNÖK: Ha elfogadják, akkor nekem jó, ha megosztják egymás között az időt; hogy
milyen arányban, azt kérem, hogy szíveskedjenek megbeszélni képviselőtársaim. Köszönöm.
A napirendi pontot még nem zárjuk le. (Novák Előd: A választási eredmény arányát
javasolom. – Derültség. – Karácsony Gergely: Jó.)

Képviselő Úr! Ha kérhetem önöket, akkor a bizottsági ülés után tegyék ezt meg, jó?
Szerda estig ráérnek ezt eldönteni, ebbe a mély vitájukba én nem kívánok beleszólni.

Bizottsági módosító indítvány ismertetése

Kiosztottunk képviselőtársaimnak egy módosító javaslatot. Azért tartom fontosnak,
hogy bizottsági módosító indítványt nyújtsunk be, mert ezt a kérdést - ugyan többször
bejelentettem, hogy szükségesnek tartom a rendezését - az önök előtt fekvő eredeti
törvényjavaslatban nem rendeztük. Nevezetesen arról van szó, hogy mind nézői, mind
szakmai oldalról felmerült az az igény, hogy a nézőtájékoztatási rendszert valamilyen módon
erősítsük.

Itt arról van szó, ami egyébként nagyon sok színházban már most is működik, hogy a
színházak dolgozzanak ki egy olyan rendszert, amelynek eredményeképpen plakátjaikon,
szórólapjaikon, internetes honlapjukon korosztályi védelmet szolgáló valamilyen jelrendszert
használnak. Nem fölülről, nem a tárca mondja meg az elképzeléseink szerint, nem valamilyen
műsortájékoztatási vagy műsorellenőrzési bizottság, hanem a színházak maguk, tehát ezzel a
módosító javaslattal, ami önök előtt fekszik, annak lehetőségét teremtjük meg, hogy a szakma
maga kidolgozza ezt a rendszert. Az én vágyaim és elképzeléseim szerint ez azt jelentené,
hogy azt preferálja az állam, hogy ha egy ilyen rendszer működik, és ennek a rendszernek az
eredményeképpen a plakáton azt olvassuk, hogy az előadást 18 éven felülieknek ajánljuk, az
előadást 16 éven felülieknek ajánljuk, 14 éven felülieknek ajánljuk, vagy 12 éven felülieknek
ajánljuk. Azért van erre szükség, mert vannak olyan előadások, amelyek ugyan klasszikus
darabokat dolgoznak fel, de olyan modern feldolgozásban, ahol adott esetben egy-egy jelenet
kiskorúaknak nem ajánlott, és persze egy sor olyan darab van - amelyet a szerző eredeti
szándéka szerint is nagykorúaknak írt -, amelyek nem gyerekdarabok, amelyeket vagy a
szövegük vagy a vizuális tartalmuk miatt adott esetben idősebbeknek ajánlhat a színház. Erről
szól ez az önök előtt fekvő módosító javaslat.

Kérdezem képviselőtársaimat hogy van-e hozzászólásuk. (Jelzésre:) Novák képviselő
úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon virágnyelven fogalmazott elnök
úr, pedig ez valóban nagy probléma - elég, ha csak a Nemzeti Színházra gondolunk -, sőt ez
elgondolkoztat, hogy talán egy kapcsolódó módosító javaslattal...

ELNÖK: Hajrá!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): ... azt is rögzítsük, hogy bizony, vannak olyan darabok,
amelyeket még felnőtteknek sem lehet ajánlani (Derültség.), úgyhogy lehet, hogy egy ilyen
karikára is szükség lesz a Nemzeti Színház esetében. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr rendkívül velős és szakmailag megalapozott
hozzászólását. (Derültség.) Azt gondolom, hogy a teremben látható derültség is jelzi azt, hogy
mi a szakma, valamint a politikustársainak a véleménye. Van-e további hozzászólás? (Nincs
jelzés.) Nincs.



- 22 -

Szavazás a bizottsági módosító indítványról

Kérem, szavazzunk! Aki a bizottsági módosító javaslat benyújtását támogatja, az
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik?
(Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 2 tartózkodással és 13 igen szavazattal a bizottság a módosító
javaslat benyújtását támogatja.

(Dr. Nagy Zoltán jelzésére:) Minthogy nem kormány-előterjesztés, most nem
kérdeztem meg a kormány álláspontját, a kormánynak majd lesz még módja itt nyilatkozni a
részletes vita során, úgyhogy majd akkor nyilatkozik. A benyújtást nem kell támogatnia a
kormánynak, mi azt nyújtunk be, amit akarunk a kormánytól függetlenül, majd a kormány
elmondja a véleményét, amikor a módosítót tárgyaljuk, hogy ő támogatja-e ezt a módosítót
vagy nem támogatja, akkor fogom megkérdezni a kormány álláspontját. Köszönöm szépen. A
napirendhez további hozzászólást nem látok, tehát lezárom a napirendet.

Egyebek

Egyebek nem volt mára. (Novák Előd: De volt!) Volt? Akkor bocsánat, a 3. napirendi
pont az „egyebek”, csak az enyémből hiányzik. (Jelzésre:) Karácsony képviselő úrnak adom
meg a szót.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy itt van
helyettes államtitkár asszony, illetve elnök úr is szóba hozta az adókedvezmények
kiszélesítésének lehetőségét. A sajtóból értesültem arról, hogy a minisztériumban
gondolkodnak azon, hogy a múzeumok területén ezt hogyan lehetne érvényesíteni. (Zaj.)
Nyilván tudom, hogy nem feltétlenül van most helyettes államtitkár asszony abban a
helyzetben, hogy részletes választ tudjon adni, csak tényleg szeretnék egy nagyon rövid
visszajelzést kapni azzal kapcsolatosan, hogy valóban van-e ilyen szándék a minisztérium
részéről, illetve hogy van-e valamilyen elképzelés, amit esetleg megismerhetünk ezzel
kapcsolatosan.

Megismétlem, mert volt egy kis háttérzaj. Valóban van-e szándék a minisztérium
részéről a színházaknál érvényesített adókedvezmény-rendszer kiszélesítésére esetleg a
közgyűjtemények területére. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Mielőtt helyettes államtitkár
asszonynak megadom a szót, szeretném jelezni, hogy a Fidesz-frakció részéről többször
elhangzott ez az álláspont, tehát bármit is válaszoljon helyettes államtitkár asszony - amiben
bízom, hogy helyettes államtitkár asszony támogatni fogja -, mi ezt mindenképpen a tárcától
függetlenül is szorgalmazzuk, tehát a dolgot napirenden tartjuk. Parancsoljon, helyettes
államtitkár asszony!

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy itt megegyeznek az
álláspontok, de én most egyelőre nem tudok tárcaálláspontról beszámolni. Az tény, hogy ezen
a kulturális ágazat is dolgozik, és ezzel a javaslattal fog élni, de egyelőre a tárca nevében
nyilatkozni nem tudok. Mi is szükségszerűnek tartjuk ezt mindenféle szempontból, szakmai
szempontból, és mi is e mellett a megoldás mellett tettük le a voksunkat, de egyelőre csak a
kulturális ágazat szándékáról és javaslatáról tudok beszámolni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok. Mielőtt bezárom az
ülést, képviselőtársaimat tájékoztatom arról, hogy kérésüknek megfelelően kihelyezett
bizottsági ülést fogunk tartani a Magyar Televízió székházában június 15-én.
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A következőkről szeretném képviselőtársaimat tájékoztatni. 9 órától 10 óráig
intézménybejárást tartunk, a hivatalos ülés 10 órakor kezdődik. Kérem képviselőtársaimat,
hogy bizottsági titkárunkat, dr. Nagy Zoltánt szíveskedjenek arról tájékoztatni, hogy ki vesz
részt a 9 órakor kezdődő intézménybejáráson, mert beléptetési rendszer van, tehát oda kell rá
figyelnünk, hogy profin, olajozottan működjön a dolog. 10 órára természetesen minden
képviselőtársamat várom. A sajtó képviselői számára is szeretném jelezni - már nem sokan
vannak a teremben -, hogy nekik is előre be kell jelentkezniük, hogy a Magyar Televízió
székházába be tudjanak menni azok a sajtóképviselők, akik nem a Magyar Televízió dolgozói.

Terveim szerint az azt követő héten, június 20-án tartjuk - valószínűleg a lenti II. vagy
a III. tárgyalóban - a filmes szakmai kérdésekben a tájékoztatást, amelyet mind Hiller
képviselőtársamnak, mind Karácsony képviselőtársamnak is már megígértem. Arra kérem
képviselőtársaimat, hogy amennyiben szakértőt akarnak meghívni, vagy van javaslatuk, hogy
kit hívjunk meg erre az ülésre, akkor azt kérem, szíveskedjenek jelezni a bizottsági
titkárunknak. Természetesen a filmes szakmai szervezetek, a minisztérium képviselőit,
valamint Andrew Vajna kormánybiztos urat meg fogjuk hívni az ülésre, velük előzetesen
egyeztetni fogunk, de bármilyen más javaslatuk van, azt szívesen veszem. Köszönöm szépen.
Az ülést berekesztem. Mindenkinek jó munkát kívánok a mai napra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc)

Pálffy István
a bizottság alelnöke

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


