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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 13 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 
2012. május 8-ai ülésén! Köszöntöm meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit, a szakmai 
szervezetek vezetőit és képviselőit, minden kedves érdeklődőt és természetesen a hivatal 
munkatársait is!  

Tisztelt Kollégák! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az előzetesen 
kiküldött napirendi sort mindenki megismerhette. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
valakinek a napirendi sortól eltérő javaslata. (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki a napirendi sort 
elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangú szavazással elfogadta a napirendet.  

Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. napirendi pontunk Balog Zoltán emberi erőforrások 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása. Tisztelettel köszöntöm körünkben Balog 
Zoltán miniszterjelölt urat, Halász János parlamenti államtitkár urat, Szőcs Géza államtitkár 
urat, Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszonyt!  

Tisztelt Képviselőtársaim! 2012. május 7-én Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke 
az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva levélben keresett meg, amely levélben arról 
tájékoztatott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr javaslatot kíván tenni az Országgyűlés 
elnökének, hogy hallgassuk meg a bizottságban Balog Zoltán urat, akit 2012. május 14-ei 
hatállyal az emberi erőforrások miniszterévé kíván kinevezni. Itt azért van ez a kettősség, 
mert még nem fogadtuk el a törvényt, amely módosítja „Emberi Erőforrások Minisztériuma” 
névre a jelenlegi Nemzeti Erőforrás Minisztérium nevet.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kezdjük tehát akkor a meghallgatást! Tisztelettel adom 
meg a szót Balog Zoltán miniszterjelölt úrnak. Parancsoljon! 

Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterjelölt bemutatkozása 

BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások miniszterjelölt: Elnök úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm a lehetőséget, hogy mielőtt elkezdem a miniszteri munkámat, beszámolhatok itt 
azokról az elképzelésekről, egyáltalán azokról az elvekről, amelyek alapján ennek a 
minisztériumnak a vezetését vállalom. Nem volt egy könnyű döntés, és alaposan 
megfontoltam, hogy valóban egy olyan minisztériumot – az előző bizottságokban már 
számtalanszor szóba került ez a kérdés –, amely méretét tekintve valóban embert próbáló 
feladatot jelent, és felveti a koordinációnak meg az együttműködésnek a kérdését, van-e 
egyáltalán értelme ilyen formában fenntartani. Ahogyan látjuk, az előterjesztés – ezzel 
kapcsolatban készül is a kormányrendelet – még bővítené is olyan területekkel, amelyekről én 
magam úgy gondolom, hogy az emberi erőforrások részét képezik.  

Ha abból indulunk ki – ha megengedik, akkor először erről beszélnék –, hogy hogyan 
is áll össze ennek az egész minisztériumnak a működési struktúrája, és egyáltalán mi igazolja 
a létét, akkor úgy gondolom, hogy azzal a gondolattal kell kezdeni, ahogyan két évvel ezelőtt 
elindítottuk a kormányzást, az ország újjáépítésének a feladatát. Nyilvánvaló volt, és úgy 
gondolom, hogy politikai oldaltól függetlenül ebben is mindenki egyetért, hogy egy olyan 
szintre jutott el a magyar állam – akár a helyi állam, az önkormányzatok szintje, akár a 
központi állam – az élet számos területén, akár a közigazgatás, akár a közszolgáltatások 
területén, hogy működőképessége határára jutott. Nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy 
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úgy nem mehet tovább a dolog, ahogy eddig ment, még akkor se, ha nyilván 
különbözőféleképpen gondolkodunk arról, hogy hogyan menjen tovább. 

Az is világos volt, hogy ezeket a nagy szolgáltató, szolgáló és ellátórendszereket át 
kell alakítani. Azért volt szükség arra, hogy az oktatás, az egészségügy, a szociális ügyek, a 
kultúra vagy a sport ügye a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban találjanak helyet, ezeket egy 
minisztériumba tereljük, merthogy az átalakulás nyilván érinti ennek a világnak számos olyan 
ügyét, amiben részben érdekellentétek, részben pedig érdekegyezések vannak a területek 
között. A kormánynak tehát érdeke volt – márpedig ez mindannyiunk érdeke – a gyors 
átalakulás érdekében az, hogy azok a konfliktusok és megegyezések, amikre szükség van ezek 
között az ágazatok között, egyfajta strukturált formában kerüljenek a kormány elé, és így 
megkönnyítsék és meggyorsítsák a döntéseket, tehát magának az átalakulásnak a jellege, 
karaktere indokolta azt, hogy ebben a minisztériumban ott legyenek ezek a területek.  

Eltelt két év, és azt lehet mondani, hogy ez a talán soha nem látott, az elmúlt húsz 
évben bizonyára csak 1990 elején látott radikális átalakulás a végéhez közeledik. Nem minden 
területen érte el még a végpontját, ahonnan már a működésre lehet koncentrálni az új 
rendszerben, de azért az egészségügy területén mégiscsak nagyon komolyan eljutottunk 
odáig, és az oktatás területén is, hogy valóban a kapujában vagyunk annak, hogy azt 
mondhassuk, hogy ebben a rendszerben képzeljük el az elkövetkező években az oktatás, a 
kultúra, a szociális ügyek és az egészségügy kezelését, működtetését. Ha ez így van, akkor elő 
kell vennünk azt az eredeti célunkat, hogy miért is történt mindez. Azt mondtuk, hogy egy 
olyan államot akarunk újjáépíteni romjaiból – mert bizony a romjaiba került az elmúlt 
évtizedekben –, amely jobb a polgárai számára, jobb lehetőségeket biztosít, jobb feltételeket 
teremt. Valójában tehát az állampolgárnak, az embernek kell a középpontjában lennie ezeknek 
a változásoknak, tehát a jobb állam az igazságosabb, mint az eddigi, megbízhatóbb, 
átláthatóbb, hatékonyabb, és nem utolsósorban természetesen tartósan finanszírozható is.  

Ha most a működés kapcsán az emberközpontúságnak, az emberi erőforrások 
megújításának kell előtérbe kerülnie, ha az lesz a legfontosabb kérdés az elkövetkező két 
évben – de úgy gondolom, a rákövetkező években is –, hogy ez az új rendszer, ami felállt, 
valóban jobban, hatékonyabban szolgálja-e az emberi erőforrások megerősítését, 
reprodukálását, megújítását és fenntartását, akkor indokolt az, hogy „Emberi Erőforrások 
Minisztériumának” nevezzük ezt a minisztériumot. Talán az a bővítés, ami még nagyobbá 
teszi ezt a minisztériumot azzal, hogy a Közizgatatási és Igazságügyi Minisztériumból két 
államtitkárság átkerül ebbe a minisztériumba, szintén azt a gondolatot kelti fel bennünk, hogy 
minden, ami az ember ügyével közvetlenül foglalkozik, az embereket napi szinten 
közérzetükben és környezetükben érinti, most ebben a minisztériumban van, hiszen 
Magyarország soha nem rendelkezett és nem is rendelkezik gyarmatokkal, ásványkincseink, 
természeti erőforrásaink is meglehetősen korlátozottak. Ami Magyarországnak az igazi 
értéke, az az emberi erőforrás, amelyből az a munkaalapú társadalom épülhet, amit mi célul 
tűztünk ki két évvel ezelőtt, hogy egy olyan országot akarunk újjáépíteni, ahol a munka és a 
teljesítmény alapján lehet boldogulni, és egyébként így lehet hozzájárulni a közösség 
fenntartásához és megerősítéséhez. Márpedig ha erősíteni akarjuk ezt az emberi minőséget, 
ami nélkül komoly munkateljesítmény nincs, akkor erősíteni kell azt a környezetet, ami ezt az 
embert körbeveszi, tehetségét és kreativitását megsokszorozza. Hol reprodukálnak és újulnak 
meg az emberi erőforrások, ha nem az oktatási rendszerben az iskolában, ha nem a 
gyógyításban, a szociális ellátórendszerben, a sportban, és ha az ideérkező területekről 
beszélhetek, akkor azokban a lelki közösségekben, ahol valóságos közösségépítés folyik? – És 
itt nemcsak az egyházi és vallási közösségekre gondolok. Természetesen a társadalmi 
felzárkózás éppen arról szól, hogy azokat az embereket és emberi közösségeket, családokat 
akarjuk elérni, akik ma kiszorulnak a jó állam jótéteményeiből, kiszorulnak abból a 
lehetőségből, nem tudnak belekerülni abba a lehetőségbe, hogy részben maguk is 
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gondoskodni tudjanak saját magukról, részben pedig bele tudják adni a közösbe azt, ami 
nélkül bizony hiány van ebben a közösben. A társadalmi felzárkózás ideérkezése tehát az 
egyházi, a civil és a nemzetiségi ügyekkel úgy gondolom, hogy egy logikus lépés, talán még 
logikusabb is, mint az, hogy ez egy igazgatási minisztériumban legyen. 

A végére hagytam – nem véletlenül – ennek a bizottságnak a témáját, a kultúra ügyét; 
azért hagytam a végére, mert ha belegondolunk, akkor egyetlenegy területet sem lehet úgy 
tekinteni, ami a kulturális megközelítés nélkül működőképes legyen. Gondolom, nem kell 
magyarázni, hogy az iskolával, a neveléssel, a közneveléssel hogyan függ össze a kultúra, de 
talán azt sem kell bizonygatnom – ha a gyógyításra, az egészségügyre is gondolok –, hogy 
mennyire hiányzik az a fajta egészségkultúra, ami a nálunk jobb sorsú országokban magától 
értetődő, és nagy terheket vesz le a konkrét gyógyítás forrásairól, hogy az egészségre nevelés, 
az egészségtudatos élet mennyire kulturális kérdés is, vagy éppen a sport ilyen típusú szerepe. 
Ha szabad itt mégiscsak a számomra eddig legfontosabb területtel példálózni, a társadalmi 
felzárkózás területéből sokszor kihagyják a kulturális dimenziót, pedig ha szabad idéznem egy 
szállóigévé váló mondatot, úgy hangzik annak a zenei központnak, annak a zeneiskolának a 
jelmondata, amit Snétberger Ferenc, a világhírű, cigány származású gitárművész épített fel a 
Balaton partján, hogy „a zene felemel”, amit nyilván kettős értelemben gondolnak azok, akik 
ezt az iskolát működtetik, és a Kárpát-medence minden országából magyar ajkú, tehetséges 
cigány zenész fiatalokat hoztak oda össze. A zene felemel, lelki értelemben nemesít – ez a 
kultúra –, és a zene felemel abban az értelemben is, hogy kitörési lehetőséget biztosít abból a 
nyomorúságos szociális és mentális állapotból, amibe ezek a családok beszorultak. Úgy 
gondolom tehát, hogy a kultúrának annak az ágazatnak kell lennie ebben a tárcában, amely 
minden más szakterület működését áthatja.  

Ha szabad néhány mondatot mondani arról, hogy hogyan is látom egyáltalán a kultúra 
helyzetét, állapotát – akár a magyar kultúráét, akár a mi kultúránk világ kultúrájában elfoglalt 
helyét –, akkor azontúl, hogy azt mondom, hogy a kultúra a legfontosabb erőforrásunk 
ezekben az ügyekben, azt kell mondanom, hogy még a kultúra világában is – talán kevésbé, 
mint az oktatási rendszerben, a nyugdíjrendszerben vagy éppen a közigazgatásban –
 nyilvánvalóvá vált, hogy azzal a közösségi intézményrendszerrel, ami részben átépült az 
elmúlt húsz évben, részben felépült, részben meg leépült még az előzőekhez képest is, ma már 
nemcsak az a probléma, hogy finanszírozhatatlan, hanem hogy sok tekintetben elavult, és sok 
tekintetben nem tudja már betölteni a funkcióját, mert nem tud megfelelő választ adni arra a 
radikális kihívásra, ami ebben a világban, a kultúrának, és ha szabad ilyet mondani, a 
kulturálatlanságnak a világában is lezajlott.  

Itt elsősorban a kommunikációs paradigmaváltásra gondolok, ami olyan mértékben 
alakítja át nemcsak a kultúra fogyasztását, hanem a kultúra újratermelését, a kultúra 
bemutatását és közkinccsé tételét, tehát a mediális világot, hogy erre az intézményrendszerben 
is választ kell adnunk. Úgy gondolom, hogy a tárcánál államtitkár úr vezetésével elindultak 
ezzel kapcsolatban nagyon fontos kezdeményezések, amiket természetesen tovább szeretnénk 
vinni. Ugyan a külső kihívások ma arra kényszerítik vagy arra indítják az intézményrendszert, 
hogy alakuljon át, újuljon meg, de azért nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a kultúra 
egyszerre a világ legkonzervatívabb dolga a szó pozitív értelmében, ami megőrzi az 
identitásunkat, ugyanakkor a leginnovatívabb dolog a világon, mert az önkifejezéssel, a 
közösség aktuális identitásának, gondolatvilágának, érzéseinek, egyáltalán létének 
megfogalmazásával mindig a lehető legaktuálisabb, legidőszerűbb dolog. A kultúra emberei 
azok a szeizmográfok egy társadalomban, ahonnan a saját állapotunkról is egy biztos képet 
tudunk kapni egy olyan nyelven, ami nem feltétlenül a racionalitás, nem feltétlenül a számok 
nyelve, de lehet, hogy közelebb van az emberi lélekhez, mint ezek a racionális dolgok. A 
kultúrának mint az emberi közösségnek az összekötő ereje tehát generációkon is átívelő 
dolog, és úgy gondolom, hogy ezért az a világ, amelyben élünk, Európa tőlünk azt várja –



- 8 - 

 még ha ezt nem is tudja mindig –, hogy azt a pluszt, amit a saját kultúránk jelent, vigyük 
Európa számára, és a saját magunk meg Európa gazdasága számára is egyfajta 
fundamentumot jelentsünk akkor, amikor egy nép felemelkedéséről van szó. A magyar 
nemzeti közösség sorsa iránt elkötelezett kormánynak éppen ezért nemcsak a 
gazdaságpolitikában, hanem a kultúránkat élőn megőrző és átadó intézményrendszer 
tekintetében is új, innovatív utakat kell tehát keresnie, bátran és következetesen felül kell 
vizsgálnia az elmúlt évtizedek gyakorlatát, nem Európa ellen, hanem éppen Európáért, 
Európának az eredeti arcáért. Európát is az teheti ugyanis ismét erőssé, ami Magyarországot, 
ha világunkat az érték és a szabadság kettős pillérére építjük, ha a valóság sokszor fenyegető 
kihívásaira a közösségeinkért viselt felelősséggel válaszolunk, még ha ez a válasz néha 
konfliktust is jelent mindazokkal, akik szerint az embereknek kevesebb érték, kevesebb 
szabadság vagy kevesebb közösségi elköteleződés is elégséges. Úgy gondolom, hogy több 
értékre, több szabadságra és több közösségi elköteleződésre van szükség, és ezt kell 
szolgálnia a kormányzat kulturális politikájának.  

Ebben a kulturális politikában tehát egyszerre kell, hogy megjelenjen úgy az európai 
kulturális identitásról és intézményrendszerről való együtt gondolkodás, mint nemzeti 
kulturális értékeink hatékony külhoni megjelenítése s a hazai kultúrateremtés és -közvetítés 
rendszerének megújítása. E stratégiai célokat megalapozandó – ha megengedik, egy ilyen 
konkrétumot említek –, elsődleges prioritással bír egy olyan kulturális leltár, a „Nemzeti 
Kulturális Inventárium” elkészítése, amely a magyar közigazgatás jövő évtől ismét létező, 
régi-új alapegységére, a járásokra lebontva, egységes szempontrendszer alapján méri fel és 
tartja nyilván kulturális intézményrendszerünket, annak állapotát, finanszírozását, az egyes 
intézménytípusokra jellemző alapvető mérőszámait. Ez az inventárium 2012 végéig 
elkészülhet, s mint elektronikus adatbázis, folyamatosan naprakész lehet, amely aztán végre 
valós alapot nyújthat a hazai állami, önkormányzati, egyházi és civil kulturális 
intézményrendszer működésének és együttműködésének konzisztens megújítására. 

Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog azt tudni – ha egy picit erről a 
félszakmai nyelvről lefordítom –, hogy mi az, amink van; ez az egyik legfontosabb dolog. Ha 
belegondolunk abba, hogy úgy működik ez a magyar állam, nem húsz, hanem legalább hatvan 
év óta, hogy nem tudja, hogy mije van – nem készült el az a kulturális kataszter sem, nem 
készült el egyébként az a földkataszter sem pontosan, meg az az intézményi kataszterrendszer 
sem, amelyből tudjuk, hogy ennek az államnak milyen vagyona van szellemileg, lelkileg, 
kulturálisan, és egyébként pedig a konkrét ingatlan- és egyéb értékekben –, erre a kormányra 
hárul ennek a feladatnak a végrehajtása. Ezt természetesen abban a kommunikációs 
paradigmaváltásban kell megvalósítanunk, amelyről a bevezetőben szóltam. 

Van még egy olyan feladatom is, elnök úr, a Házbizottság előírásai szerint, hogy 
számoljak be a személyes életútról, de úgy gondolom, hogy az életrajzom ki lett osztva, 
úgyhogy az életutam kanyarainak megismerését megspórolnám a bizottságnak. 

 
ELNÖK: Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Nem kell felolvasni vagy ismertetni az életrajzot, 

hiszen az Országgyűlés könyvtára által összeállított anyagot időben kiküldtük valamennyi 
képviselőtársunknak elektronikus formában. Kíván-e akkor még valamit mondani, 
miniszterjelölt úr? (Jelzésre:) Nem. Nagyon szépen köszönöm a bevezetőjét. Számunkra 
nagyon fontos üzenet volt az, amit mondott, hogy a kultúra a legfontosabb erőforrásunk; 
abban bízunk, hogy ennek szellemében fogja az elkövetkezendő években végezni a munkáját.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt javaslom, hogy a korábbi miniszterjelölti 
meghallgatáshoz hasonlóan két körben végezzük el a meghallgatást. Képviselőtársaimnak 
első körben van lehetőségük arra, hogy kérdést vagy véleményt fogalmazzanak meg, utána 
miniszterjelölt urat megkérjük, hogy válaszoljon, aztán van egy viszontkérdezési lehetőség, 
amire utána miniszterjelölt úr megint válaszol, illetve összefoglalót mond. Van-e ezzel 
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kapcsolatban valakinek kifogása? (Nincs jelzés.) Akkor ennek a metodikának megfelelően 
fogunk haladni. Pörzse képviselő úr, parancsoljon!  

Kérdések, hozzászólások 

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy érdeklődéssel és –
 őszintén mondom – bizalommal hallgattam Balog Zoltán miniszterjelölt úr szavait, 
különösen amit az utolsó mondataiban mondott. Ennek tekintetében tenném fel azt a régi 
kérdésünket, amelyet a Jobbik Magyarországért Mozgalom most már lassan két éve minden 
alkalommal felvet, éspedig a Nemzeti Színház igazgatójával kapcsolatosan. Ha jól értettem az 
ön szavait, akkor az kijelenthető, hogy minden országban a kiemelt színházak igazgatóinak 
egyfajta csillagként kell ragyogni a kultúra egén. Ha ezt így elfogadjuk igazságként, akkor 
tényleg nem ízlésbeli dolgokról van szó. Nem is sorolnám azokat, amik az utóbbi időben, 
illetve Alföldi Róbert kinevezése óta a Nemzeti Színház színpadán megjelentek, amik a mi 
véleményünk vagy a mi ízlésünk szerint devianciák, tényleg nem erről van szó, hanem három 
olyan dolgot mondok, amely nem is ízlésbeli dolog. Igaz, hogy mindig az a vád éri a politikát, 
hogy a politika ne szóljon bele a kultúrába, de ha valami, akkor a Nemzeti Színház igazgatói 
pozíciója szerintem igenis a politikához tartozik, de ezen most nem érdemes vitatkozni.  

Három dologról van szó, az egyik: a kinevezésével kapcsolatos anomáliák. 
Mindannyian tudjuk, hogy ez finoman szólva kérdéseket vet fel. A második az a fajta 
érzéketlenség, véleményem szerint provokáció, amelyet a román nemzeti ünnep kapcsán a 
Nemzeti Színház bérbeadásával tett volna, ha a közfelháborodás nem söpri el. A harmadik 
pedig az ön balján ülő államtitkár úr ígérete, amely úgy szólt, hogy amennyiben igaz az, amit 
abban az időben még nem lehetett tudni, amikor egy újságíró hölgy… (Halász Jánoshoz:) Azt 
ön mondta nekem személy szerint; azt mondta nekem, hogy amennyiben igaz az, amit ön 
mond, akkor úgy gondolom, hogy alkalmatlanná vált a pozíciója betöltésére. Csak ennek a 
három dolognak a tükrében tényleg önt mint egyrészt miniszterjelöltet is és nagy tisztelettel 
mint volt lelkészt is kérdezem, hogy mi a véleménye a Nemzeti Színház igazgatójának 
tevékenységéről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Karácsony alelnök úr! 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Államtitkár Úr! Elnézést, hogy itt ilyen fedésben vagyok, tehát nem biztos, 
hogy a szemkontaktust fogom majd tudni tartani önnel. Úgy jöttem el erre a bizottsági 
meghallgatásra, hogy nem tudom még, hogy hogyan fogok szavazni a miniszteri 
alkalmasságról. Tudom, hogy nem ezen fog múlni az ön minisztersége, de talán nem teljesen 
lényegtelen, hogy az ellenzék köreiből is tud-e támogatást kapni az új kulcsminisztérium 
vezetője.  

Tulajdonképpen egy kérdést szeretnék feltenni, ami persze többfelé elágazik, 
mégpedig hogy az ön minisztersége kapcsán várhatjuk-e azt a kultúráért aggódó és a 
kulturális bizottságban dolgozó képviselők, hogy javulni fog a kultúra, a kulturális ágazat 
érdekérvényesítő képessége a kormányzati döntéshozatalon belül. Azért kérdezem ezt, mert 
persze lehet mindenféle jó dolgokat mondani arról, hogy miért hasznos, ha a humán 
területeket összevonják egy nagy minisztériumba, de egy másfajta politikai logika alapján az 
elmúlt két évben azt láttuk, hogy ez azért kifizetődő a kormányzati oldalon, mert így a 
legkönnyebb lemenedzselni azokat a megszorításokat, amelyeket elszenvedett a magyar 
oktatás, egészségügy és a számunkra legfontosabb terület, a kultúra, ahol biztos a legnagyobb 
volt a forráskivonás az elmúlt években.  

Ennek kapcsán tehát néhány konkrét kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy egy 
nem olyan régen megjelent kormányrendelet 6,7 milliárd forint zárolást írt elő a Nefmi 
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esetében. A Nefmi nevét nagyon nehezen tanultam meg, már le is cserélték, úgyhogy nem 
tudom megígérni, hogy a következő nevet meg fogom tanulni; úgy látszik, hogy nem 
érdemes. Azt szeretném megkérdezni, hogy ennél a tárcánál a kulturális területre, a kulturális 
államtitkárságra mekkora rész fog ebből esni. Ezt azért kérdezem, mert az elmúlt években azt 
láttuk, hogy ezek a zárolások a kulturális államtitkárság területét sokkal súlyosabban 
érintették, mint maga a költségvetés, tehát a költségvetések súlyánál jóval nagyobb arányban 
zároltak pénzösszegeket. Egy másik konkrét kérdés, amit írásbeli kérdésként benyújtottam 
még Réthelyi miniszter úrhoz, és mivel nem kaptam választ, ezért újra szeretném itt is 
megkérdezni, hogy az idei költségvetés értelmében az állami fenntartású közgyűjtemények 
esetében 20 százalékos elbocsátásokkal kell számolnunk. Arról kaptunk értesítéseket, hogy a 
különböző intézmények a végkielégítéseket sem tudják kifizetni, és sajnos ez még inkább 
tetézi a bajt ezen a területen.  

A harmadik kérdés pedig, aminek sajnos szintén van aktualitása, a megyei 
múzeumhálózattal kapcsolatos kormányzati döntés, amit nemcsak mi ellenzéki, hanem azt 
kell mondanom, hogy kormánypárti képviselőink is itt a bizottságban egészen másféleképpen 
gondoltak el, mint ahogy az megvalósulni látszik, jelesül itt a kulturális bizottságban helyet 
foglalók és a szakmai szervezetek is azt szerették volna, ha a megyei múzeumhálózat 
megmarad, és valamilyen módon a Nefmi felügyelete alá kerül. Ehhez képest a települések 
kapják meg a területükön lévő múzeumokat, ami szakmailag akkor lenne igazolható, ha 
valamilyen módon – bár nem tudom, hogy hogyan – a múzeumi törvényt úgy tudnák 
módosítani, ami valamifajta kiszámítható finanszírozást és valami működési módot tudna 
garantálni ezeknek a szervezeteknek. Ezt nem látjuk, de azt tudjuk, hogy még 2010-ben szó 
volt egy új múzeumi törvényről, mindenesetre most mindenképpen lépnie kell a 
kormányzatnak. Azt szeretném kérdezni miniszterjelölt úrtól, hogy milyen elképzelések 
vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a múzeumhálózatot megmentsük.  

Végül még egy kérdést szeretnék feltenni, amit megmondom őszintén, mint aki nem 
szereti a személyeskedéseket, nagyon nehezen teszek meg. Szeretném megkérdezni, hogy 
szerepel-e miniszterjelölt úr tervei között valamilyen személyi változás a minisztériumban. 
Réthelyi miniszter úr egy különleges jelenségként írta le államtitkár urat, akit én 
kultúremberként nagyon tiszteltem mindig is, de azt gondolom, hogy az államtitkári 
tevékenysége sajnos le is rombolta azt az értéket, amit hozzáadott a magyar kultúrához. Azt 
gondolom, hogy az a fajta helyzet, amit a kultúra most ebben a kormányzati felállásban 
kapott, hogy ilyen könnyen lehetett innen forrásokat kivonni, és ilyen nehezen tudta 
érvényesíteni az érdekeit ez az ágazat, valószínűleg összefügg azzal a jelenséggel, amit maga 
Réthelyi miniszter úr mondott, hogy Szőcs Géza államtitkár úr gondolkodásmódja teljesen 
ellentétes a kormányzás logikájával. Ez emberileg egyébként számomra szimpatikus, de itt 
most nem emberi tényezőkről beszélgetünk. Mindezt azért szeretném megkérdezni, mert 
lehet, hogy a számok messzebb vannak a lélektől, mint a szavak, de amikor arról beszélünk, 
hogy a magyar nemzeti kultúrát megőrizzük, az bizony mégis attól is függ, hogy mekkorák 
azok a számok, amiket erre áldoz a magyar kormány. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Gyimesi képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Egy kicsit kapcsolódik a 

kérdésem Karácsony képviselő úr egyik kérdéséhez. Nagy munkát vállal az magára, aki most 
kezébe lantot vesz, úgyhogy nagyon nagy figyelemmel kísérjük miniszterjelölt úr 
tevékenységét, és őszintén mondom azt, hogy ez a bizottság segíteni is fogja a munkájában. 

Azt említette, hogy legfontosabb erőforrásunk a kultúra, el kell készíteni a kultúra 
kataszterét, nem igazán tudjuk, hogy micsoda értékeink vannak, ezeket számba kell venni. A 
legfontosabb és legnagyobb értékeink gyűjtőhelyei a közgyűjtemények, a múzeumok, 
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könyvtárak, levéltárak, más közgyűjteményeink, és a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma ezelőtt 10-12 évvel nagyon jó útra lépett az első Orbán-kormány időszakában, 
amikor a nemzeti kultúra legfőbb tárházait igyekezett rendbe tenni és helyzetbe hozni. Erről 
az útról mintha az elmúlt tíz évben letértünk volna; most igazából az életükért küzdenek a 
nagy közgyűjtemények. Várható-e miniszter úr odafigyelése nyomán, hogy ez a helyzet a 
következő időszakban jelentős mértékben javulni fog? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! 

Eddig csúcsminisztériumnak nevezték ezt a minisztériumot, mi sokkal inkább 
csődminisztériumnak tartottuk, és nem véletlenül: nemcsak mi, hanem a minisztériumhoz 
tartozó ágazatok is, amikor csak tehették, tulajdonképpen menekültek a minisztérium 
hatásköréből. Sokszor láttunk olyan előterjesztéseket, amelyeket normális esetben ennek a 
minisztériumnak, Réthelyi Miklósnak kellett volna megtennie, mégis más minisztériumhoz 
lobbizták be magukat azok az ágazatok, amelyek nem akartak a megszorítások legnagyobb 
áldozatai lenni, illetve itt bizony nemcsak megszorításokról, hanem szakmai dilettantizmusról 
is van szó. Azt gondolom, hogy nem is várható el, hogy egy ekkora minisztériumot bárki is 
átlásson, és hitelesen irányítani tudjon. Egy kicsit félek, hogy most sem lesz ez másként, 
hiszen ami átalakítást látunk, az annyi, hogy összességében a „nemzeti” szót tartotta 
szükségesnek miniszterjelölt úr eltávolítani. Nem tudom, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum 
esetében vagy máshol is számíthatunk-e ilyen javaslatokra, mondjuk „Magyar Emberi 
Múzeum” átkeresztelésre (Derültség.), hiszen végül is az embereknek köszönhető az a sok 
minden, ami ott kiállításra kerülhetett, tehát mindent meg lehet indokolni. Nem tudom, hogy 
máshol is várható-e a „nemzeti” szó eltávolítása, ami első szimbolikus lépése volt. 

A cigánykérdés nem tartozik bizottságunk hatáskörébe, így most egy alapos számon 
kéréstől megmenekül miniszterjelölt úr, miként a médiaügy pedig nem tartozik miniszterjelölt 
úr hatáskörébe – hiába bizottsági témakörünk lenne –, de azért engedjen meg egy rövid 
kérdést, ami azért ezzel kapcsolatban mégis összefügg a kultúrával. Hogyan lehet az, hogy a 
szerintünk alaposan megrendszabályozandó két nagy kereskedelmi adóban a kulturális 
műsorok rendkívüli mértékben háttérbe vannak szorulva? Azt gondolom, hogy a 
médiatörvény alapelveiből is levezethető lenne az, hogy bizony törvénysértő módon 
működnek e területen is, főleg az RTL Klub. Ha a 2010-es adatokat nézem, a csak fideszes 
tagokból álló Médiatanács kimutatásait – tehát nem holmi saját szubjektív megítélés, hogy mi 
mit minősítünk kultúrának, mert hogy csak Alföldi Róbert nevét említsem, van közöttünk 
eltérés abban, hogy annak minősítjük-e vagy nem –, míg mondjuk a TV 2-n egész jó, 
6,4 százalékos a kultúra megjelenése éves szinten, addig az RTL Klubon 0,2 százalék. 
Elfogadhatónak tartja-e ezt még, ugyanis ha a média nem is tartozik az ön hatáskörébe, a 
kultúra azt gondolom, hogy igen. 

Ami a kultúrát illeti – és most erre tudunk csak kitérni –, nagyon örülök, hogy Pörzse 
Sándor képviselőtársam tette fel azt a kérdést, amit jobb is, hogy ő fogalmazott meg, ugyanis 
nekem épp holnapután kell a Fővárosi Bíróságra mennem alperesként, mert Alföldi Róbert 
egymillió forintra perel. Úgy tűnik, hogy mégsem olyan büszke arra, amire a magukfajták 
pedig büszkék szoktak lenni, büszkén vállalják és kérkednek vele, bár ő is ezt teszi sokszor 
színpadon, provokálva. De ezt elmondta képviselőtársam, talán csak egy konkrét kérdéssel 
egészíteném ki – ezt ugyanis elődjétől, Réthelyi Miklóstól is megkérdeztem már a 
miniszterjelölti meghallgatásán –, hogy konkrétan milyen határidővel tervezi leváltani. Azt 
gondolom, a saját szavazóinak is ez a főkérdés, és ez az egy reális kérdés fogalmazódhat meg, 
és remélem, nem olyan kérdésekre akar inkább válaszolni, hogy miért akarja továbbra is 
pozícióban megtűrni ezt a provokátort.  
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Ami a kultúra többi területét illeti, nyilvánvalóan szeretnénk – és reméljük, hogy nem 
kell ezzel a Jobbik kormányra kerüléséig várni –, hogy a nemzeti identitást erősítő 
intézményeknek fokozottabb támogatást adjon, mondhatnám úgy is, hogy egyáltalán adjanak 
támogatást olyan intézményeknek, mint amilyen akár az ország egyetlen Trianon Múzeuma, 
vagy amilyen az ország egyetlen 1956-os múzeuma. Ez utóbbi Kiskunmajsán található, már 
egy ifjúsági táborral kiegészítve, ennek ellenére hiába volt itt valamiféle fülkeforradalom, 
lényegi változás nem történt, nemcsak Biszku Béla és hasonszőrű bűntársai tekintetében – se 
elszámoltatás, se a kommunista luxusnyugdíjak megvonása –, de az ilyen múzeumok 
tekintetében sem; például az ország egyetlen ’56-os múzeuma továbbra sem kap állami 
támogatást. Protokoll-látogatást már tartott például házelnök úr tavaly nyáron, azonban 
érdemi előrelépést még nem láttunk, pedig módosító javaslatot minden évben benyújtottunk 
Magyarország költségvetéséhez. Úgyszintén a Trianon Múzeum: első évben sikerült még egy 
szerény 50 millió forintos állami támogatást kiharcolnunk a költségvetésben – bár a zárolások 
miatt persze nem kapták meg ők sem a teljes összeget –, a következő évben, az idei 
költségvetésben már ez sem szerepel. Az ország egyetlen Trianon Múzeuma tehát nem kaphat 
állami támogatást, miközben azért látjuk a kettős mércét, hogy az úgynevezett holokauszt 
áldozatainak semmi pénzt nem sajnálnak, ezernyi ilyen-olyan holokausztmúzeumra, 
intézményre, kutatásra nem sajnálják a pénzt, ennek ellenére a magyarság legnagyobb 
tragédiája, Trianon nem kap méltó emléket.  

Ha intézményekről van szó, úgyszintén szorgalmaznám a ma már sajnos alternatívnak 
számító színházak, de sokkal inkább valójában nemzeti színházak támogatását. Itt most 
elsősorban például a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínházra gondolok, hiszen az ő 
darabjukat legutóbb már az Új Színházból is ki kellett tiltani, nyilvánvalóan felsőbb utasításra. 
Ilyen helyzetbe kerültünk, hogy a magyarság ügyeit valóban feszegető, akár nemzetstratégiai 
sorskérdéseket, mint amilyen akár a tanácsköztársaság kikiáltása volt, valójában még például 
színházi darabokban sem lehet feszegetni, mert a betiltás vár rájuk még a mai korszakban is, 
még az Új Színházban is, vagy a kitiltás, mint azt legutóbb láttuk például a Magyar Kanizsai 
Udvari Kamaraszínház darabjával, pedig azt gondolom, hogy a színtársulat eddigi 
munkásságával bizonyította, hogy méltó lenne a költségvetési támogatásra, de ennek ellenére 
az erre irányuló módosító javaslatunkat is leszavazták.  

Végül: mondtam is, hogy a cigánykérdés nem tartozik ide, de azért azt gondolom, 
hogy örülnénk, ha úgymond az eltérő kultúrájúak apropóján azért mégiscsak hallanánk 
valamit miniszterjelölt úrtól arról, hogy ezt a területet ismét egy feneketlen kútként képzeli-e 
el. Korábbi munkássága során láthattuk, hogy a cigányintegrációtól semmi pénzt nem 
sajnálnak. Ugyanezt várhatjuk-e akár a kultúra területén is a hasonlóan értelmetlen 
erőfeszítéseknél? Ilyen megszorítások után azt gondolom, hogy nem lehet úgy tékozolni a 
pénzt, mint korábbi munkássága során és területén ezt még megtehette, tehát itt nem örülnénk, 
ha az úgymond eltérő kultúrájúak feneketlen kútként újabb és újabb elképesztő 
támogatásokhoz jutnának, miközben az általam említett nemzeti intézmények, mint akár az 
ország egyetlen 1956-os vagy egyetlen Trianon Múzeuma, nem juthatnak állami 
támogatáshoz.  

Végül pedig, mintegy keretbe foglalva a csúcsminisztériumot, azt gondolom, nem 
személyeskedés az, ha a személyi döntések felől érdeklődünk, hiszen a döntésünket 
befolyásolhatja, tehát remélem, hogy nem kívánja eltitkolni. Nyilvánvalóan ön is tudja, nem 
úgy vág bele a munkába, hogy még ne tudná, hogy milyen államtitkárokkal képzeli el a 
munkáját. Megszoktuk azt a Fidesztől, hogy igazi érdemi program nélkül, akár 
köztársaságielnök-jelölt nélkül vágott neki a választásoknak, és ezt nem árulta el az 
embereknek. Azt gondolom, hogy ön nem titkolózhat. Remélem, nem titkosította ezt 
nemhogy 2060-ig, mint mondjuk az ügynöklistákat, de reméljük, még egy hónapig sem. Ha 
már a Magyar Hírlap címlapján azt olvashatjuk, hogy Szőcs Géza helyére hamarosan L. 
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Simon László érkezhet – egy kormánypárti napilapról van szó –, akkor azt gondolom, hogy 
nem személyeskedés erre rákérdezni, már csak azért sem, mert az egyik szemem sír, a másik 
meg nevet, hiszen ami Szőcs Géza távozását illeti, azt gondolom, hogy nem személyeskedő 
támadás, ha azt mondjuk, hogy ez igenis indokolt. Nemcsak azért, mert csődminisztériummá 
váltak, és menekültek a területek, nemcsak azért, mert többszörös provokációja ellenére 
például Alföldi Róbertet nem távolították el – és sorolhatnánk még a különböző 
sérelmeinket –, hanem összességében talán nem sértő, ha azt mondom államtitkár úrnak, hogy 
a leghasznosabb közéleti tevékenységét akkor végezte, amikor aludt, még ha esetleg álmában 
mormolta is ilyenkor néha munkaidőben a „dobzse, dobzse” szót.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, kérem, hogy moderálja magát! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én igyekszem, de az az elképesztő rombolás, ami itt a 

kultúra területén bekövetkezett, azt gondolom, indokolttá teszi azt a kérdést, hogy változások 
bekövetkezhetnek-e. Természetesen nem azért, mintha mi üdvözölni szeretnénk, tehát az 
egyik szemem sír, a másik nevet kifejezés nem arra utalt, hogy üdvözölném, hogy mondjuk L. 
Simon László érkezne ebbe a pozícióba, nyilvánvalóan annak viszont adott esetben 
örülhetnék, ha innen, a bizottsági elnöki tisztségéből viszont távozna. (Derültség.) Minden 
rosszban meglátom a jót, ne mondják azt, hogy mindig csak negatívan közelítjük meg a 
kérdéseket, és csak ezeket látjuk meg; látjuk az érdemi változásokat, illetve szeretnénk látni 
adott esetben a távozását is innen, tehát látjuk mi ezeket is minden változásban. Ami a 
főkérdésem, hogy ne titkolják el ezeket a döntéseket, mert ezek a magyar állampolgárokra és 
ránk, képviselőkre most mindenképp tartoznak. Amikor véleményt kell nyilvánítanunk az ön 
alkalmasságáról is, akkor természetesen szeretnénk a személyi kérdésekre is választ kapni.  

Szőcs Gézát, L. Simon Lászlót már ismerjük, megvan róluk a véleményünk, de most 
nem az ő meghallgatásuk zajlik, ezért nem foglalkoztam velük részletesebben, de azt 
gondolom, önnek már most állást kell foglalnia ebben a kérdésben, ezt nem titkolhatja el 
előlünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszterjelölt urat szeretném megnyugtatni, hogy nem 

azért nem vágtam többször is közbe Novák képviselő úr szavai hallatán, mert ne lennék 
tisztában néha az elhangzottak súlyával. Az az igazság, hogy ebben a bizottságban két év alatt 
már immunisak lettünk azokra, amiket elmondott, és lelkileg néha úgy megterhel bennünket 
néhány mondata, hogy arra sincsen ereje a levezető elnöknek vagy a bizottság elnökének, 
hogy rendreutasítsa Novák képviselő urat. Így természetesen utólag megjegyzem, hogy azok a 
személyeskedések, amelyek akár Szőcs Géza, akár Alföldi Róbert személyét érintették, 
elfogadhatatlanok számunkra. Most nincs itt Gyutai képviselőtársunk, de ő szokta 
rendszeresen kikérni az „úgynevezett holokauszt” kifejezést.  

Egyébként pedig Novák képviselőtársamnak csak azt szeretném mondani, minthogy 
történetesen előfordult már olyan, hogy nem olyan régen együtt voltunk kiállításmegnyitón a 
Szépművészeti Múzeumban – ugyanazon a napon, ugyanazon a rendezvényen, tiszta 
véletlenül –, együtt voltunk legutóbb a Magyar Kanizsai Színház bemutatóján is, tehát még 
váltottunk is pár szót az előadás értékességéről, én ott is elmondtam önnek, hogy 
tájékozódtam, felhívtam az Új Színház igazgatóját, és megkérdeztem, hogy valóban 
bármilyen felső utasításra tiltotta-e ki a darabot az Új Színházból. Dörner igazgató úr 
megnyugtatott, hogy nem, egyszerűen nem tudták időben meghirdetni, és nem volt rá elég 
érdeklődő, tehát nem tudtak elég jegyet eladni, tehát szó nincs itt semmiféle 
diszkriminációról. Egyébként én nagyon sok értékét látom annak az előadásnak, amit együtt 
láttunk, tehát örültem, hogy megnéztem a Szabó Dezső Katakombaszínházban az előadást. Az 
ilyen ügyek arra is alkalmasak, hogy felhívják az ember figyelmét olyan előadásokra, 
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amelyekre nem biztos, hogy az Új Színházba elment volna. Ezt szerettem volna azért a 
pontosság kedvéért megjegyezni, és arra kérném képviselőtársamat, hogy a második körös 
hozzászólásánál szíveskedjék a szokásos személyeskedéseit mellőzni, bár rám nézve még 
hízelgőt is mondott, mert örülne annak, ha innen eltűnnék.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzászólási szándékot jelzett Mandur képviselőtársunk. 
Parancsoljon! 

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! A kérdéseknél az első tétel az, amit nem fogok megkérdezni igazából, a 
minisztérium szerkezete, nagysága, szerteágazósága mindenfajta logikai megközelítés 
ellenére, tehát nem fogom forszírozni ezt a kérdést; azt is megmondom, hogy miért, bár 
nagyon indokolt lenne. Nem hiszek egyébként ennek a minisztériumnak a 
működőképességében – de ez egy másik kérdés –, azonban minden kormánynak felelőssége, 
hogy a maga szerkezetében próbáljon kormányozni; jól vagy rosszul, ez majd ki fog derülni 
egyébként, ez legyen a kormányzat felelőssége és hatásköre, hogy miben hisz, és miben 
gondolja azt, hogy a legjobbat és a legtöbbet tudja nyújtani Magyarország számára. Ha önök 
ezt a szerkezetet akarják majd hatékonyan működtetni, az legyen az önök felelőssége; én nem 
hiszek benne, megmondom őszintén, de pont emiatt nem is fogok a részletekbe belekérdezni. 
Hajrá! 

A kultúra kérdése. Ebben a gigantikus minisztériumban eddig sem, és úgy látom, hogy 
a jövőben sem látunk nagy esélyt arra, hogy maga a kultúra, és ezen belül is inkább a 
művészetek kérdése talán a megfelelő helyére kerüljön. A szavakon túl a valóság óriási 
ellentmondásban van egymással. Vannak gigantikus tervek, hallottunk sokfajta elképzelésről, 
óriási múzeumi negyedekről, fantasztikus beruházásokról, ennek égisze alatt a megszüntetés 
kérdései már nagyon sok helyütt elindultak, a forráskivonás megtörtént. Úgy tűnik, ez egy 
taktikai elem volt, hogy miért a kultúra, miért a művészetek fogják a legtöbbet elszenvedni 
egyébként a megszorításokból, és természetesen látszik, hogy a közeljövőben esély nincs arra, 
hogy több tízmilliárdos nagyságrendű, ilyen típusú vágyálmok megvalósulhassanak.  

Egy kérdésem már idetartozik. Hogyan látja ezeket a gigantikus terveket, amiről sokat 
beszéltek az elmúlt időszakban, de láthatóan nemigen fog történni semmi? Látva a 
költségvetési realitásokat, látva a Széll Kálmán-terv 2.0-s verzió forráslehetőségeit, látva azt a 
célfüggvényrendszert, ami az egész kormányzat előtt áll, hogy milyen célok, milyen mutatók 
elérése érdekében milyen lehetőségek állnak előtte, figyelembe véve azokat a nemzetközi 
gazdasági folyamatokat, amelynek környezetében él Magyarország, látva a szerintem 
elhibázott gazdaságpolitikát, amelynek eredményeképpen még kevesebb forrás fog 
rendelkezésre állni a jövőben, az a kérdés, hogy a jelenleg működő kulturális intézmények, 
művészeti intézmények, szövetségi rendszerek és a többi – nem sorolnám – napi 
finanszírozási problémáit látva hogyan függ össze ez a nagy ívű elképzeléssorozat, amit önök 
vagy az ön elődje letett az asztalra.  

Ez érdekes lesz, ugyanis a másik kérdés a finanszírozás kérdése: hogyan látja a 
kulturális terület, a művészetek világának jövőbeni finanszírozási lehetőségeit? Filléres 
gondokkal küszködnek a meglévő intézmények is; nagyon jól teljesítő, nemzetközileg is 
elismert, eredményt hozó intézmények filléres gondokkal küzdenek. Hogyan látja az állami 
támogatási rendszert a jövőt illetően a művészeti, a kulturális területen?  

Szövetségek kérdése. A szövetségek is filléres gondokkal küzdenek, úgy tűnik, hogy 
több szövetség a megszűnés határára sodródott, mert nem képes kifizetni még a minimális 
adminisztratív állományát sem, aki felvegye a telefont, tehát filléres gondokkal küzdenek. 
Úgy tűnik, hogy minden eddig kísérlet, ami a kormányzat felé irányult és segélykérés, szinte 
S.O.S. mentőövkérdés volt, nem nagyon tudott teljesülni. Alapvető kérdés – hogy ezek a 
szövetségek jól vagy legalább minimális szinten működhessenek –, hogy mi az önök terve, mi 
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az ön elképzelése, hogy stabilizálni tudjuk ezt a világot. Úgy tűnik, hogy a mai sivár világban, 
amikor külső támogatókra, szponzorokra sem lehet igazából számítani, az állam, a 
kormányzat az egyetlen hely, forráslehetőség, amely azt a minimális támogatást tudná ahhoz 
biztosítani, hogy életben tudjanak maradni. Itt élethalál-kérdésekről van szó, és nem olyan 
nagy ívű tervekről, amik nagyon csodálatosak lennének, de láthatóan annak sincs meg a 
finanszírozása. Kérdés tehát, hogy ezek a kis pénzek, amik kormányzati szinten tényleg 
aprópénzeknek számítanak, rendelkezésre tudnak-e állni majd a jövőben.  

Egy nagyon alapvető kérdés, és itt a vége. Ahogy jól láttam, az ön hitvallásában a 
kultúra felfogása egy tágabban értelmezett kulturális felfogást tükröz. Ön említette, hogy 
hogyan függ össze a sport, a kultúra, az egészségügy, az esélyegyenlőség kérdése, és itt hozott 
egy nagyon szép, jó példát, amit örömmel láttunk: Snétberger Ferenc és az ő iskolája, ami 
nagyon helyes törekvés. Fennáll az a veszély, hogy valahogy pont ebben a minisztériumi 
konglomerátumban, ami ön körül kialakult, és majdnem minden tárca – a sport, az 
egészségügyi és így tovább – idetartozik, nem lesz-e az a vége, hogy minden mindennel 
összefügg és kultúra, akkor pont a kultúrára nem marad valóságosan pénz, mert majd az 
egészségügyben valami forrásra lesz, de azt nem látom, hogy hogyan lesz ebből majd 
egészségügy, kultúra. A művészetek, mint olyanok, a művészet támogatási rendszere 
mennyire válik majd külön ebben a tágabban értelmezett kulturális szemléletben, amit ön 
felvázolt, mert nagyon ott áll az a veszély, hogy ilyen tágan értelmezzük ezt a kérdést, de 
konkrétan a művészetek támogatása mecenatúra és állami támogatás nélkül nem fog tudni 
működni; sem talpon maradni, sem értékeket megőrizni, sem újat előállítani, innovációt 
okozni nem fog tudni. Ez az igazi nagy kérdés, hogy ebben a nagy konglomerátumban mi lesz 
a művészetek támogatásával. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kiss Attila képviselő úr, parancsoljon! 
 
KISS ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Az önkormányzatok a kulturális élet egyik legfontosabb területét képezik, 
minden község vagy minden város valamilyen kulturális tevékenységet folytat. A kérdésem 
az, hogy miniszterjelölt úr számára az önkormányzatok, települések milyen kulturális felületet 
fognak kapni, tehát miniszterjelölt úr kíván-e változtatni jelenlegi szabályozásokon? Régóta 
sokat vitatkoztunk a bizottságokban például a kulturális normatíván az előző időszakban, 
vagy a múzeumok helyzetéről, hogy önkormányzati vagy más fenntartásba kerüljenek. Ez a 
kérdésem miniszterjelölt úr felé, hogy mit képvisel, illetve milyen elfogadható irányokat tud 
ebben a kérdésben megfogalmazni.  

Munkájához sok sikert, jó egészséget kívánok! Ez egy nagyon komoly feladat, nagyon 
komoly kihívás, de ahogy Gyimesi képviselőtársam is említette, természetesen mi 
segítőkészek leszünk, és a magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy ez egy sikeres 
minisztérium legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Menczer képviselő asszony! 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is tisztelettel 

köszöntöm miniszterjelölt urat! Nagy örömünkre szolgál az ön személye, hisz azt gondolom, 
hogy az a dinamizmus és egyben szenzibilitás, ami az ön személyiségét jellemzi, és az az 
életút, amit bejárt, garancia lesz a kultúra számára, hogy erősebb lesz ennek a tárcának az 
érdekérvényesítő képessége, mint ami eddig volt. Azt mi szeretnénk is kérni, hogy fokozottan 
figyeljen majd oda erre a hányatott sorsú tárcára, hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy a 
kultúra nem árucikk, de kultúra nélkül nem lesz egészséges társadalom és nem lesz fejlődés.  



- 16 - 

Két kérdésem volna. Két téma van, ami elég régóta foglalkoztat; az egyik a 
XX. századi valós magyar történelem megismerése. Ennek kapcsán érdekelne, hogy 
miniszterjelölt úr miként kívánja támogatni azoknak a játék- és dokumentumfilmeknek az 
elkészítését vagy jövőbeni elkészítését, amely talán a valós történelem jobb és hiteles 
megismerését szolgálja a magyar társadalom számára. Ez az egyik témakör, ami érdekel, a 
másik pedig a nemzetiségi kultúra és hagyományápolás. Mennyire tartja fontosnak 
miniszterjelölt úr a nemzetiségi kultúra fennmaradását, a hagyományápolást és ezen belül is a 
nemzetiségi oktatást, különös tekintettel a nemzetiségi iskolák fennmaradására és 
továbbvitelére? Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Úgy látom, hogy az első körben nincs 

további kérdés. Ha megengedi, miniszterjelölt úr, szintén feltennék egy kérdést, ami engem 
személy szerint nagyon foglalkoztat. Éppen ma kaptam meg postán azt a könyvet, amit 
megrendeltem, amelynek az a címe, hogy Der Kulturinfarkt. Ez egy Németországban nagy 
vihart kiváltott kötet, amely négy szerző közös munkája, és amely kapcsán Németországban 
értelmiségiek és művészek tiltakozást fogalmaztak meg, és írtak alá elég sokan. A könyvben 
olyan fejezetek vannak, mint a „kulturális diszpozíció: a pénz az jó, de a piac az rossz”, tehát 
ilyen tételmondatú címek vannak a kötetben, vagy például „művészet kontra gazdaság”. 

Engem elsősorban az érdekel, mert láttuk az elmúlt két év jogalkotási munkájában –
 legkiváltképp az örökségvédelmi törvény módosítására gondolok –, hogy miniszterjelölt úr 
hogyan látja a lehetőségét annak, hogy valamiféle érdemi együttgondolkodás és 
együttműködés legyen a gazdasági és a kulturális terület között, miképpen lehet megtalálni 
egy olyan egyensúlyt, amely a kultúra szakmai elvárásainak és igényeinek is megfelel, 
ugyanakkor a gazdaság szereplői és a gazdaságpolitika alakítói sem érzik úgy, hogy a kultúra 
éppen az örökségvédelem, a régészet, a gazdaság dinamizálásának lenne az akadálya.  

Természetesen ez engem elsősorban a kultúra oldaláról érdekel, tehát hogy lehet-e a 
kultúra és a kulturális igazgatás pozícióit úgy erősíteni, hogy közben látjuk, hogy amikor a 
nehéz helyzetben lévő gazdaság felelősöket és hibásokat keres, akkor sokszor olyan 
területekre mutogat, ahol valójában nem kellene felelősöket és hibás személyeket keresni. 
Ami ezt a könyvet is szülte, az az, hogy az európai gazdasági válság közepette egyre kevesebb 
költségvetési forrás van a kultúrára. Éppen két hete egy nagyon érdekes nemzetközi 
tanácskozás zajlott a Katona József Színházban, ahol német, görög, lengyel, cseh, francia, 
román és a többi szereplők, színházigazgatók, kultúrpolitikusok beszéltek arról, hogy a saját 
országukban miképpen változik az állam szerepe és a költségvetési támogatás mértéke a 
gazdasági válságnak köszönhetően. Egyébként mindenhol negatív tendenciákról, valahol 
egészen jelentős mértékű költségvetési csökkentésekről számoltak be. Ilyen környezetben mit 
lehet mégis tennünk annak érdekében, hogy a valóban nehéz helyzetben lévő magyar 
gazdaság és magyar költségvetés ellenére tovább ne csökkenjenek a forrásaink? 

Még egy apróság, ami engem különösen foglalkoztat, amiről Karácsony alelnök úr 
már beszélt. Mi a Fidesz kulturális kabinetjében elég sokan gondoljuk úgy, hogy valóban a 
megyei múzeumi intézményrendszer megtartása lenne az egyedüli üdvözítő út. Lát-e arra 
esélyt miniszterjelölt úr, hogy a megyei múzeumi intézményrendszert akár a tárca irányítása 
alatt, akár olyan módon, ahogy most a levéltári törvényt – megítélésünk szerint helyesen –
 kívánja módosítani a tárca, azaz hogy a Magyar Országos Levéltár keretein belül fogja egybe 
a volt megyei levéltárakat, tehát egy kijelölt nagy múzeumi irányítóegység keretein belül a 
megyei múzeumokat egyben tudjuk-e tartani? A mi szakmai álláspontunk szerint – és azt kell 
mondanom, hogy valamennyi fideszes képviselő egyetért ezzel, aki a kulturális kabinetben 
tevékenykedik – mind szakmai, mind költségvetési szempontokból jobb lenne, ha ebbe az 
irányba mennénk tovább. Lát-e erre esélyt miniszterjelölt úr? Köszönöm szépen. 
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Most tisztelettel adom meg önnek a szót. Kérem, hogy válaszoljon az elhangzott 
kérdésekre, és utána egy rövid második körre is lehetőséget adok a képviselőknek. 
Parancsoljon! 

Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterjelölt reflexiói 

BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások miniszterjelölt: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Ellen kell állnom annak a kísértésnek, hogy mindenkinek megfeleljek ezekkel a válaszokkal, 
és éppen Pörzse Sándorral kell kezdenem. Megfogadtam – és ezt az előző bizottságokban is 
elmondtam –, hogy nemcsak a Nemzeti Színház igazgatójának személyére vonatkozóan, 
hanem semmifajta személyi változásokról nem tudok és nem akarok beszámolni ebben a 
körben. Egy héttel ezelőtt kaptam hivatalosan felkérést az ügyben, így felelőtlenség lenne 
bármilyen konkrét személyi változásról nyilatkozni. Azt tudom általánosságban mondani, 
hogy lesznek személyi változások háttérintézményekben is, kulturális intézmények élén is, 
államtitkárságok élén is, de hogy ezeknek mi a tartalma, abban mégiscsak kérek egy kis 
türelmi időt. Ha eddig is ilyen türelmesen vagy türelmetlenül vártak arra, hogy megkapják a 
megfelelő választ, akkor kérek még egy kis türelmet vagy türelmetlenséget. Egyetértek 
egyébként önnel abban, hogy csak részben van itt ízlésbeli dolgokról szó, egyébként komoly 
nemzetstratégiai jelentőségű az, hogy ki vezeti a nemzeti intézményeket – úgy gondolom, 
hogy ebben egyetértünk –, a konkrét személyi konstellációkról most még nem tudok és éppen 
ezért nem is kívánok beszámolni, úgyhogy ennyivel kell ezt az ügyet lezárnom. 

Karácsony képviselő úrnak mondanám, hogy örülök, hogy itt nyitva hagyta a 
támogatásom lehetőségét, mert négy jobbikos tartózkodásom és három MSZP-s 
tartózkodásom van, az LMP eddig még mindig leszavazott, és ez nagyon fáj nekem 
(Derültség.), úgyhogy ha ebben az ügyben itt meg tudunk egyezni, akkor állok rendelkezésre. 
A félig tréfás bevezetőt félretéve, értem, amiről beszél: az érdekérvényesítő képesség, a 
kultúra, illetve a kulturális kormányzat érdekérvényesítő képessége talán valóban az a terület, 
ahol a legnehezebb a küzdelem, ha van ilyen érdekérvényesítő harc egy kormányon belül. 
Mandur Lászlóval egyetértek abban, hogy a kultúra definícióját nem szabad azért túl tágra 
húzni, hogy aztán azt mondjuk, hogy minden kultúra, mert akkor semmi nem az, és akkor a 
támogatással kapcsolatban nincs is miről beszélni, mert ezt is oda lehet számolni meg azt is. 
Nyilván vannak olyan, konkrétan meghatározott kulturális, művészeti feladatok, amiket nem 
lehet elhanyagolni. Miután a kultúra területe az, ahol mondjuk így, a forráselvonások nem 
direkt és talán nem azonnal érintik az emberek hétköznapjait – a nyugdíjrendszernél ez már 
nem így van, az oktatási rendszernél se így van, nem beszélve a kórházakról, az egészségügy 
világáról, ahol napi szinten érzékelik egy-egy mutató változtatását vagy a szabályzat 
megváltozatását –, ezért azt is mondhatnám, hogy a kultúra valóban kiszolgáltatottabb, mint a 
többi kormányzati szakpolitika. Mégis azt mondanám, hogy ez a kormány nem úgy 
működik – és én örülök neki, hogy nem úgy működik –, hogy vannak lobbisták, vannak 
érdekérvényesítő emberek, akik beviszik a különböző szakpolitikákat, és akkor elkezdik verni 
az asztalt, hogy nekem ennyit, nekem meg annyit, és ha minden elfogyott, akkor a végén majd 
a kultúra üres kézzel vagy üres zsebbel távozik; nem így közelítettük meg ezt a dolgot. Hadd 
mondjam azt, hogy az a kormány, amelyik ilyen lobbiharcokból képzeli el az újraelosztást, 
úgy jár, mint ahogy az előző két kormány járt: tönkreteszi saját magát, meg az országot is 
leépíti azokkal a lobbiharcokkal, amik megjelennek, és ez bizony a kultúrával is így van.  

Ha nincsenek itt az egészségügy képviselői, akkor talán itt bátrabban beszélek arról, 
hogy gondoljon a magyar egészségügy állapotára: egyrészt iszonyatos pazarlás van, 
iszonyatos pénzek mozognak, iszonyatosan erős lobbik vannak ott, másrészről pedig a 
betegek egyre rosszabb helyzetbe kerülnek. Ha nem teszünk egy olyan szerkezeti átalakítást, 
ami ezen változtat, és ha beengedjük ezeket a típusú lobbiérdekeket a kormányzásba, akkor el 
fogunk bukni ebben az ügyben. A mi megközelítésünk az, hogy kitűztünk magunk elé egy 
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célt akkor, amikor 2010-ben elkezdtük a kormányzást: ez Magyarország újjáépítése azokban a 
szegmensekben, azokban a szakpolitikai rendszerekben is, amelyek az emberek mindennapi 
életét érintik, és ebből a „Magyarország újjáépítése” célból vezetjük le azt, hogy a különböző 
területeken mit kell tenni. Nem azért piszkáltunk bele az önkormányzati fenntartású 
intézmények ügyeibe, mert úgy gondoltuk, hogy kétharmad van, és tulajdonképpen miért ne 
foglalkozzunk ezzel is egy kicsit, hanem azért, amit a bevezetőben mondtam – nem láttam, 
hogy itt volt-e, mert a szélárnyékban ült (Karácsony Gergely: De hallottam.) –, mert a dolog 
eljutott a működőképesség határáig, és azon még át is esett nagyon sok területen, tehát nem 
volt más megoldás, minthogy változtassunk.  

Egy olyan járatlan útra léptünk ebben az ügyben, nemcsak a minisztérium 
létrehozásával, hanem az egész rendszer átalakításával – gondoljunk csak az közigazgatásra 
vagy bármelyikre, amit említettem –, ahol nem gondolnám azt, és ebben az egyben azért 
vitatkoznék elnök úrral, hogy ez lenne az egyetlen üdvözítő út. Az egyetlen üdvözítő utat úgy 
hívják, hogy Jézus Krisztus – ez már a régi szakmámból ered –, tehát itt nincs egyetlen 
üdvözítő út (Derültség.), és ez csak a keresztényekre vonatkozik. Ott van János 
evangéliumában ez a mondat, hogy senki sem mehet az Atyához, az Atyaúristenhez, csak 
énáltalam, mondja Jézus, és erre a zsidó testvérek azt válaszolják, hogy ez így van egyébként, 
tehát aki eleve az atyánál van, annak ez az út már fölösleges. Nyilván meg lehet tehát ezt a 
dolgot különböző módon közelíteni (Derültség.), de azt nagyon vitatom, hogy ezekben az 
ügyekben egyetlen üdvözítő út lenne, és úgy gondolom, hogy ahhoz képest, ahogy 
kormányzatok transzparensen vitákat szoktak megvívni, mi nagyon transzparensen vívjuk 
meg még mindig ezt a vitát, hogy hogyan alakul át ez a rendszer. Akár ha az oktatási 
rendszerre gondolnak, bizony voltak olyan törekvéseink, amelyeket úgy gondoljuk, hogy fel 
fogunk adni, mégis megpróbálunk egy más típusú kompromisszumban előremenni. Nemcsak 
a megyei szintről beszélünk, hanem egyáltalán a települési önkormányzatok rendszeréről és 
egyáltalán az önkormányzatok feladatmeghatározásáról, meg arról, hogy mire is valók a 
települési önkormányzatok. Abban a feladatban, az államnak abban a felelősségében nagy 
kockázat van számunkra, ami egyébként választási meg népszerűségi kockázat is, hogy azt 
mondjuk, hogy bizonyos dolgokat a kezünkbe veszünk, mert ez elsősorban állami felelősség, 
például az oktatás.  

Az nem megy, ami az elmúlt húsz évben történt, hogy az állam állandóan az 
önkormányzatra mutogatott, mert ők tartják fenn az iskolákat, az önkormányzat meg az 
államra mutogatott, hogy már megint kaptunk egy feladatot, és nem tudjuk ezt finanszírozni, a 
tartalmi ügyekről meg szó sem esett, és az iskola szervezésének, fenntartásának, 
igazgatásának ügye adott esetben olyan önkormányzatoknál volt, akiknek egyszerűen ez egy 
túlságosan nehéz meg átláthatatlan feladat volt. Nem minden önkormányzatnál volt így, de 
nagyon sok helyen. Ennek a rendszernek vége van önmagától is, tehát amikor az állam azt 
mondja, hogy én veszem a kezembe a dolgot, és felelősséget vállal, ez szerintem egy nagyon 
erős mondás, ezt meg kell tenni; meg kell tenni az oktatás világában, az egészségügy 
világában, a szociális rendszer világában is.  

Azt hiszem, a kultúra ebből a szempontból valóban egy köztes dolog, de ha kimondtuk 
ezt a szándékot, utána lehet arról beszélni – és a kultúrára ez különösen igaz, hiszen az 
nagyon sokszor a helyi identitásokról szól, a múzeumi rendszer, amit elnök úr itt szóba 
hozott, nyilván a helyi kötődésről, a település saját intézményéhez, saját múltjához, saját 
kultúrájához való kötődéséről szól –, hogy azt a pluszt, amit az önkormányzatok beletettek 
egyébként az oktatási rendszerbe, a szociális rendszerbe meg bizony számos helyen az 
egészségügyi rendszerbe is – gondoljunk a járóbeteg-ellátásra –, ne elimináljuk, ne toljuk el 
magunktól, hanem az is hasznosuljon. Ennek a rendszernek az összehangolása folyik most, 
nemcsak a kultúra területén, hanem az egyéb területeken is. Én így tekintek ezekre a 
szervezeti változásokra, és valóban úgy van ez, hogy amikor átalakulás van, akkor általában a 
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dolgok, amik később majd jobban finanszírozhatók lesznek, az első körben mindig többe 
kerülnek, több forrást kell ráfordítani, és ezt valahonnan valóban el kell venni. Ebben én 
egyetértek önnel, de az érdekérvényesítést azért mégiscsak így látnám, hogy egy magasabb 
célból kell lebontani a saját céljainkat, és ebből kell azokat megközelíteni. 

Amit mondanom kell, és Gyimesi képviselő úrnak is azt tudom mondani – aki nyilván 
nemcsak levéltárosként szakembere ennek az ügynek, hanem ezekben az ügyekben, kulturális 
ügyekben polgármesterként is példamutatóan működött –, hogy nyilván küzdelmet kell 
folytatni azért, hogy egy olyan rendszer jöjjön létre, amelyik jobban működik, jobban 
szolgálja a polgárokat is, és egyébként finanszírozhatóbb is. Egy dolog nem megy, és ezzel 
szembe kell néznünk: státuszőrzésre nincs lehetőség, arra nincs esély. Akik tehát abból 
indulnak ki, hogy legyen úgy, ahogy eddig volt – mármint nem abból, hogy legyen úgy, 
ahogy régen volt, mert annak talán még több értelme lenne egyébként –, azoknak bizony azt 
kell mondanunk, hogy nem lehet úgy, ahogy eddig volt, mert ez így nem működőképes. Aki 
státuszőrzésben gondolkodik, az bizonyára csalódni fog. Sajnos – vagy nem tudom –, hogy 
élő klasszikust idézzek, „sajnos, hála Istennek”, azért mégiscsak arról van szó, hogy a 
kultúrába befektetett tőke, energia meg az oktatásba befektetett tőke, energia nem azonnal 
hasznosul, mint adott esetben a gyógyításban, hogy látjuk, hogy mikor gyógyul meg a beteg, 
hanem ezek hosszú távú befektetések.  

Attól tartok tehát, és ezért kérem innen is a választókat, hogy támogassanak bennünket 
a következő kormány megalakításában is, hogy két év alatt nem fogjuk látni – ez most legyen 
az önirónia kategóriája –, hogy ez a rendszer hogyan tud olyan megbízhatóan működni, 
legfeljebb a kezdeményeit, és hogy valóban nem tudjuk magunktól elhárítani azt a kockázatot, 
amit vállaltunk, hogy belekavartunk valamibe, megmozgattunk valamit, ami volt úgy, ahogy 
volt, és különösebben fel se tűnt. Ennek vállalásával kell minél világosabbá tenni – és a saját 
kritikámmal szemben is azt kell mondanom, hogy ezért jó, hogy ebben a tárcában együtt 
vannak ezek a dolgok – a magunk számára meg a polgárok számára is azt, hogy itt van egy 
olyan közérdek, ami a részérdekek sérelme után jobban fog járni. Ha ezt minél világosabban, 
transzparensebben be tudjuk mutatni, akkor szerintem látszódni fog már most is, egy-két éven 
belül, hogy értelmük volt ezeknek a változásoknak. Karácsony képviselő úr említette a 
20 százalékos leépítést; nyilván annak az értelme is látszani fog ebben az ügyben, mi azért 
küzdünk, és én bízom benne, hogy meg fogják kapni azok az intézmények is a 
végkielégítéssel járó összeget, akik eddig netán nem kapták volna meg. 

Hadd szóljak még egyetlenegy mondatot a megyei múzeumhálózatról, amire 
vonatkozóan többen is feltettek kérdést. Bár talán ebben az összefüggésben, ahogy én ezt a 
dolgot látom – bízom benne, hogy elfogadják, hogy azért a finomszemcsés részeken én nem 
vagyok járatos –, az előző rendszer, amiről beszéltem, hogy az államtitkáraink alapvetően 
azért mégiscsak miniszterek a maguk területén, lehetőséget ad nekem arra, hogy a nagyobb 
összefüggéseket meg a kormányban való képviseletét vigyem ezeknek az ügyeknek. A 
finomhangolás meg a konkrét szakpolitikai ügyek eldöntése és megküzdése adott esetben a 
bizottsággal is nem az én feladatom, hanem az államtitkárok feladata. Ha nem arról szól a 
megyei múzeumhálózat, hogy akkor valamifajta megyei intézményfenntartási rendszer azért 
mégis legyen mondjuk a megyei önkormányzatok kezelésében, hanem arról szól, hogy 
maradjanak ott a településeknél ezek a lehetőségek, akkor úgy gondolom, hogy itt 
megnyitottuk a terepet, és ebbe az irányba fogunk továbbmenni, pont e miatt a kapcsolódás 
miatt, ami a helyi múzeumhoz, a helyi történethez, a saját múlthoz való viszonyt jelenti a 
települések részéről.  

Most következik Novák képviselő úr hozzászólásában a csődminisztérium cáfolata 
azzal, hogy most éppen két nagyon fontos, legfontosabb államtitkárság, a társadalmi 
felzárkózásért felelős államtitkárság is ebbe a minisztériumba törekszik, nem beszélve az 
egyházi ügyekről. Ez jelzi azt, hogy vonzóvá vált a minisztérium, úgyhogy bízom benne, 
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hogy ezt az érvet sikerült megcáfolnom. Hadd mondjak annyit a „nemzeti” szóról, hogy 
persze lehet ezt egy önhöz képest enyhe populizmussal megközelíteni, és azt mondani, hogy 
most már nem nemzeti ez a dolog, de ez úgy van, mint a keresztény jelzővel – ha szabad egy 
ilyen szakmai dolgot említenem –, hogy minél több dolgot nevezünk kereszténynek, annál 
kevesebb dolog lesz keresztény. Szerintem tehát attól, hogy valamit nemzetinek nevezünk, az 
még nem biztos, hogy nemzeti lesz, de ha egyébként nemzeti politikát folytatunk egy 
minisztériumon belül, ami az emberek ügyeiről szól, és talán még egy nagyobb merítést vagy 
egy szélesebb kitárt kart jelent, akkor ez nem mínusz, hanem úgy gondolom, hogy egy plusz 
lesz ebben az ügyben. 

Ezzel a személyeskedésig elmenő dologgal kapcsolatban, hogy én itt milyen pénzeket 
pazarolok cigányügyben, azt mondanám, hogy listát kérek, képviselő úr. Most már 
negyedszer kérek listát számokkal, forrásokkal, hogy hol, mit pazaroltam, mikor, mennyit 
fizessek vissza, hány százalékot adjak le önnek ebben az ügyben. (Derültség.) Azt szeretném 
mondani szépen, nyugodtan, hogy kikérem magamnak, hogy ilyeneket mondjon be így a 
világba, a tények ismerete nélkül, akkor, amikor ma először van olyan stratégiája ennek az 
országnak nemcsak romaügyben, hanem mélyszegénységügyben is, ahol a határidők, a 
felelősök és a pénzforrások ellenőrizhetők. Ellenőrizzen, ha ért hozzá, ha pedig nem, akkor 
kérjen szakmai segítséget, és ha ebben az ellenőrzésben bármi olyan tételre bukkan, amiben 
tékozlás, netán korrupció van, akkor kérem, hogy keressen meg az ügyben, addig pedig ne 
hantázzon szerintem, mert annak semmi értelme nincs.  

Ahhoz már kezdek hozzászokni, hogy cigányügyben hantáznak meg hantázik, de más 
ügyekben is ezt teszi, például a kiskunmajsai ügyben. Október 23-án nem találkoztam ott 
önnel; én voltam az ünnepi szónok ennél a múzeumnál. Pontosan tudja azt, hogy a várpalotai 
múzeumot egyébként költségvetési forrásból támogatjuk, de még a nemzetnek egyébként 
fontos ügyekben sem megy az, hogy ha valaki nem felel meg a múzeumi törvénynek, akkor 
nem tud múzeumi normatívát kapni. Ez a helyzet. Abban egyetértek önnel, hogy egyébként 
nekünk ezt a két múzeumot segítenünk kellene abban, hogy feleljen meg a múzeumi törvény 
előírásainak, és nemcsak ezt a segítséget kínáljuk fel – és itt a tervezési időszakhoz 
jutottunk –, hanem tervezünk olyan 1956-os múzeumot, éppen a XI. kerülettel és Miskolccal 
folynak tárgyalások, ami valóban méltó ’56 örökségéhez. A Trianon Múzeummal 
kapcsolatban ugyanez a véleményem, tehát az alap mondanivalóban egyetértek, csak a tálalást 
tartom inkorrektnek, mert ha ön valóban ismeri ezeknek a múzeumoknak az életét, akkor 
tudja, hogy ezek egyébként támogatást kapnak, csak nem múzeumi normatívát, mert jelenleg 
nem tudnak múzeumként működni. 

Ugyanez a helyzet a Magyar Kanizsai Udvari Színházzal, akinek én is láttam már több 
előadását. Mind a miniszteri keretből támogatja a minisztérium ezt a színházat, sőt a 
miniszterelnök a saját keretéből támogatta legutóbb 20 millió forinttal. Ennek szerintem elég 
fontos üzenete van. Persze egy hozzászólásnak is van kultúrája, és én ebbe a szociokulturális 
miliőbe, ami ezt a bizottságot jellemzi, se illeszkedni nem szeretnék, se megzavarni nem 
szeretném ezt (Derültség.), tehát próbálom kalibrálni a hozzászólásomat. 

 
ELNÖK: Köszönjük! 
 
BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások miniszterjelölt: Mandur képviselő úrnak 

mondanám, ahogy említettem is a kultúra definíciójával kapcsolatban, hogy egyetértek önnel 
abban, hogy ez nyilván nem lehet egyfajta kibúvó. A nagyvállalkozásokról hadd mondjak 
annyit, hogy itt azért néhány dolog mégiscsak megtörtént az elmúlt időszakban, amire talán 
kevés figyelem jutott. A múzeumi negyed valóban előkészítés alatt van, de azért önnek, mint 
akik voltak kormányon, tudnia kellene arról, hogy milyen dolog valamit előkészíteni, és várni 
arra a pillanatra, amikor a gazdasági lehetőségek megengedik azt, hogy el is induljon egy 
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építkezés, hogy aztán ne járjon úgy az ember, hogy elindít valamit, aztán ottmarad egy ilyen 
ronda torzóként, és az utódoknak kell kezdeni valamit a gödörrel, a romokkal meg 
mindenfélékkel. Szerintem tehát fontos az előkészítés, és az a fajta előkészítés, hogy ha a 
pénzügyi források rendelkezésre állnak, akkor majd el fogja tudni kezdeni a munkát. A 
múzeumi negyeddel kapcsolatban azt tervezzük, hogy ez a választási ciklus az előkészítésre 
van, és bízunk benne – erre komoly esélyek vannak –, hogy megtaláljuk azokat az európai 
uniós forrásokat, amelyek ennek létrehozását lehetővé fogják tenni.  

A finanszírozással kapcsolatban általában mondom azt, hogy 2013. január 1-jétől egy 
új finanszírozási rendszer fog életbe lépni, amiben a feladatalapú finanszírozás kerül előtérbe. 
Nyilván azon a rendszeren még lehet alakítani, tehát ebben én nyitott vagyok, amennyiben a 
saját területemre vagy az én szintemre kerül ez a dolog, hogy tárgyaljak önökkel. Felhívnám a 
figyelmet azért arra, amikor a kulturális munkát végző civil szervezetekről beszél, hogy a 
Nemzeti Együttműködési Alap forrásai éppen most vannak megítélés alatt, tehát a pályázatok 
elbírálás alatt vannak, és az, hogy ez a forrás egyébként bekerül ebbe a minisztériumba, egy 
jelentős forrásbővülés lesz. Bízom benne, hogy a kultúra területén fogjuk tudni ezt 
érvényesíteni.  

Más területek idehozása: azt hiszem, hogy a kultúra tágabb dimenziójában elnök úr 
fejtegette itt a gazdasággal kapcsolatos dolgokat. Például a turizmus ügye egy olyan ügy, ahol 
nyilvánvalóvá válik mindenki számára az, hogy milyen módon lehet gazdasági tényezővé a 
kultúra prezentálása. Ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy ahogyan mi ma 
Magyarországnak, a magyar kultúrának az értékeit prezentáljuk mondjuk egy turisztikai 
rendszerben, az az örökségünkhöz méltatlan, és hogy ebben nemcsak sokkal több pénz van 
egyébként akár a magyar gazdaság számára, hanem sokkal több lehetőség és meggyőző erő is. 
Nem akarok itt más városokkal példálózni. Ha megnézi valaki, hogy mondjuk Budapest 
hogyan fogadja a saját turistáit, vagy mondjuk Prága hogyan kezeli őket, és milyen kultúrát 
kínál fel nekik adott esetben az államnak a szabályzó segítségével, akkor úgy gondolom, hogy 
bőven van még tennivaló ezen a területen. Azért azt semmiképpen nem mondanám, hogy az 
építkezés megállt volna. Az a 30 milliárd forint, ami most egyébként éppen a Vidékfejlesztési 
Minisztérium kezelésében az integrált közösségi szolgáltató terekre fordítódik, és több mint 
500 vidéki kis művelődési házat teszünk ebből rendbe, azt gondolom, hogy egy elég jelentős 
dolog.  

Kiss Attila képviselő úrnak talán már annyira válaszoltam ebben az ügyben, 
amennyire képes vagyok, hogy hogyan látjuk a rendszer átalakítását és finanszírozását. Újra 
hangsúlyozom azt, hogy azt a tudást, amit ti, önök polgármesterként, a kultúra mecénásaiként 
felhalmoztatok, és azt a tapasztalatot semmiképpen nem szabad veszni hagyni ebben az új 
rendszerben, úgyhogy úgy gondolom, hogy erre a jövőben még nagyobb figyelmet kell 
fordítani. Ha szabad azért mégis valamit a tárcáról mondani, ha általánosságban is, és nem is a 
személyi kérdésekben, abban Karácsony képviselő úrral egyetértek egyébként, hogy az 
átgondolásra szorul – és próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, megjelennek előttem 
mindenfajta szalagcímek, azért próbálom a mondanivalómat óvatosan elmondani, mégiscsak 
felcsigázva az érdeklődést –, ahogyan a kulturális rendszerünk meg a kulturális stratégiánk 
egyfajta széttagolása valóban megjelent az elmúlt két évben. Ezt el kell ismerni, hogy így van, 
de ez Menczer Erzsébet hányatott sorsú minisztériumról mondott véleményéről jutott 
eszembe, illetve ez egy nyilvánvaló tény, hogy itt át kell gondolni azt, hogy mi az, amit újra a 
kultúra, a kulturális ágazat irányítása alá helyezzünk, és az egységes kulturális stratégia 
részévé tegyünk. Ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és egy megfelelő átgondolás után 
ebben az ügyben szeretnénk határozott lépéseket tenni. Például a filmeknek az ügye is egy 
ilyen ügy. Holnapután találkozom Andy Vajnával, majd utána többet fogok mondani erről a 
dologról, de azoknak a történelmi dokumentumfilmeknek az ügye azért úgy gondolom, hogy 
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a magyar televíziós alapban azért megfelelő támogatásra nyújthat lehetőséget. A mi dolgunk 
ebben az ügyben az, hogy a szakmai segítséget hozzátegyük ehhez a dologhoz. 

Menczer Erzsébetnek mondanám még a nemzetiségi hagyományok fennmaradásával, 
támogatásával kapcsolatban – és bízom benne, hogy Novák Elődnek is egy jó hírt fogok tudni 
mondani –, hogy a nemzeti alaptantervben először van nagyon határozottan előírva az, hogy a 
velünk élő nemzetiségek kultúráját tanítani kell a többségi nemzethez tartozóknak is. Ezen 
belül a cigány kultúrát különösen kiemelten kezeljük, mert úgy gondolom, hogy azokban az 
ügyekben is, ahol egyébként az etnikai hátterű konfliktusokról beszélünk – mert ezekről is 
nyíltan kell beszélni –, meg azokban az ügyekben is egyébként, ahol azt az értéket tudjuk 
felmutatni, ahol a magyar kultúra meg a magyar eredetű cigány kultúra összefonódott, és 
nagyon komoly eredményeket ért el, itt szerintem a nemzeti alaptantervnek meg a kultúrának 
a kapcsolata teljesen nyilvánvaló. Nyilván előbb-utóbb idekerül ebbe a bizottságba a nemzeti 
alaptanterv, és tárgyalni fog erről a bizottság, tehát akkor szerintem érdemes ezekben az 
ügyekben még offenzív álláspontot elfoglalni. Első körben ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 4 órakor az 

Egészségügyi bizottság ülésén kell megjelennie miniszterjelölt úrnak, tehát van egy jó fél 
óránk, 30-32 percünk, ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy a második körben 
visszafogottan kérdezzünk, hogy miniszterjelölt úrnak legyen még lehetősége zárszót 
mondani. Gulyás Dénesnek adom meg a szót. 

 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! 

Nagyon rövid leszek. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy felfogható-e kérdésnek, inkább 
csak egy megjegyzés, de ha reagál rá, azt tisztelettel megköszönöm. Nagyon nagy örömmel 
hallottam a kulturális kataszter felállítását, meg itt hallottuk az 500 kultúrház felújítását is. 
Annyit szeretnék csak mondani, hogy rendkívül fontosnak tartom azt, hogy ha kultúráról, 
különösen az úgynevezett művészetekről beszélünk, akkor tegyünk finom distinkciókat, hogy 
mi az értékteremtő és értékhordozó művészet és mi a kulturális szórakoztatóipar, 
szolgáltatóipar, ugyanis a második terület, amiről beszélünk, az általában erősen szufficites, és 
nem igényel támogatást. 

Számomra még egy kérdés lesz, ami a múzeumi negyeddel meg az 500 felújított 
kultúrházzal is kapcsolatos, hogy véleményem szerint egy kultúrházat, egy múzeumot 
felépíteni nem kulturális, hanem infrastrukturális beruházás. Attól függ a kultúra állapota, 
hogy milyen program lesz majd a kultúrházban meg a múzeumban, tehát szerintem a kultúra 
támogatásáról akkor beszélhetünk, ha a kultúrát előállító, márpedig az értékhordozó, embert 
formáló, értékteremtő kultúráról beszélek ebben az esetben. Ez csak egy megjegyzés volt. Ezt 
általában feltettem minden miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán, hogy elképzelhető-e 
esetleg olyan törekvés, bár én tudom, hogy nagyon ingoványos terület megfogalmazni azt, 
hogy mi az értékteremtő és értékformáló, embert formáló valódi kultúra és mi a 
szórakoztatóipar, ez veszélyeket hordoz magában, mégis azt hiszem, egy kulturális 
kormányzatnak elemi kötelessége, hogy ezt térképezze fel, éppen azért, hogy mit tart 
támogatandónak és mit kevésbé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hiller miniszter úrnak adom meg a szót. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Néhány órával ezelőtt 

egy másik bizottság, az oktatási bizottság ülésén mi már találkoztunk, és folytattunk egy 
párbeszédet. Azt mondhatom, hogy abban a másfél-két órában és az elmúlt másfél órában is 
világosan kiderült, hogy sokkal kevesebb gond van a képességgel és sokkal több probléma 
van a szerkezettel. Az elmúlt három órában nem változott a véleményem. Azt mondtam – és 
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ezt itt is határozottabban szeretném elmondani –, hogy alkalmatlan feladatra egy alkalmas 
ember az, akit meghallgatunk. Ez nem hiszem, hogy csak szubjektív megítélés kérdése, nem 
hiszem, hogy egy olyan kérdés, amiben a kormánypárti képviselők helyeselnek, az ellenzéki 
képviselők nemleges válaszokat mondana; van más értékmérő is, és lehet, hogy ez az 
Országgyűlés épületén vagy bizottsági üléseken, plenáris üléseken kívül talán hitelesebb is. 
Az a kérdés, hogy egy adott szerkezet, egy kormányzati struktúra és azon belül egy jelentős 
egység önmagától és nem a szubjektivitástól egy adott cél eléréséhez hozzásegít vagy gátol, 
hogy maga az a struktúra, amelyben dolgozik a kormányzat, amelynek megválasztása a 
magyar alkotmányos berendezkedés szerint a miniszterelnök kizárólagos joga, és ezt 
tiszteletben kell tartani mindenkinek, aki egyébként tiszteletben tartja a törvényeket. De hogy 
a döntés és annak egyfajta következménye a kitűzött, jelen esetben kulturális célok elérését 
segíti, vagy önmagában azért, mert létrejött, létrehoztak egy struktúrát, gátolja. Én azt állítom, 
két év tapasztalata – bár szerintem ön helyesen mondja –, két év alatt kevés dologból lehet 
mérleget vonni, és egyébként valóban négy év is kevés ahhoz, hogy elhatározott dolgok 
érdemben, világos, mindenki által megítélhető mérlegelést nyerjenek. Így van.  

Mégis bizonyos tapasztalatok birtokában azt mondhatom, hogy érdemes megfigyelni a 
kultúra bizonyos szereplőinek reakcióját. Amikor a miniszterjelölt úr lobbiérdekekről – már 
lobbiérdekek ellen – beszél, és arról, hogy mi az elhatározásuk, akkor minden tiszteletem 
mellett azt kell mondjam, hogy ön téved. Nem gondolom, hogy naiv. Világosan fogalmaz, 
egyenesen beszél, érti mindenki, aki ezen a mi anyanyelvünkön ért. Téved. Egy olyan 
régióban, egy olyan országban – és nem csak Magyarországon –, ahol a költségvetés hosszú 
távon deficites, ott, azt kell mondjam önnek, hogy ön téved. Nem elég itt az akarat. Sok 
mindent pótolhat, de egyébként önmagában nem elég. Vannak olyan területek, és ez a 
struktúra miatt volt – furcsa dolog, nekem nem tisztem, hogy a most leköszönő 
államtitkárságot vagy államtitkár urat így-úgy védjem vagy egyáltalán minősítsem –, azt kell 
mondjam, hogy még mielőtt az első munkanapját tölthette volna, voltak olyan kulturális 
lobbik, olyan erőteljes csoportok, amelyek mindent megtettek azért, hogy ne ehhez a 2010-
ben államtitkársághoz tartozzanak. Most itt az idő, de legalábbis a lehetőség a váltásra. Na, ez 
nem az ön mellett ülő államtitkáron múlott, mert még nem tudták, hogy milyen teljesítményt 
fog nyújtani. Honnan tudták volna? 

Hogyha van arra lehetősége, akkor azt kell mondjam, hogy helyes irány, ahogy két 
külön működő államtitkárságot behoz a minisztériumába, akkor azokat a kultúrától leszakított 
részeket, mint például a külföldön működő magyar kulturális intézetek és az ő 
tevékenységüket koordináló Balassi Intézetet vagy a magyar filmművészetet és filmipart, és 
nekem mindegy, hogy miniszteri biztossággal vagy miniszteri biztosság nélkül, de ebbe a 
minisztériumba behozza. Nem tud a világon olyan országot mondani, ahol az adott ország 
külföldi kultúráját irányító intézetet, szervezetet az igazságügyi minisztérium felügyeli. Egyik 
emeleten a büntetés-végrehajtás (Derültség.), a másik emeleten meg az az államtitkárság, 
amelyik felügyeli a Római Magyar Akadémiát. Persze mindenki tudja, hogy nem a 
minisztérium miatt, hanem egész egyszerűen a jelen lévő belebeszélő államtitkárság és 
államtitkár tétlenkedése, lehetetlenkedése miatt, de leginkább azért, mert oda akarták vinni, 
ahol Navracsics miniszter úr miniszter lesz. Ha hadügyminiszter lett volna, akkor most a 
hadügyminisztériumnál lenne a Balassi Intézet. Az államtitkárságok behozatala mellett 
ezeknek a területeknek természetes újraegyesítése a magyar művészet, a magyar 
közművelődés világával, azt gondolom, helyes és jogos lenne.  

Szóba került az integrált közösségi szolgáltató terek dolga. Fontos dolog, hogy a 
Vidékfejlesztési Minisztériumnál akkor 30 milliárd forint áll rendelkezésre, de a történethez 
hozzátartozik, hogy ezt az egész programot mi dolgoztuk ki. Én tárgyaltam le Brüsszelben, a 
pénzt mi szereztük meg euróban, aztán 2010-ben ezt a programot, amely egyébként már 
pályáztatás alatt volt, önök felfüggesztették, félretették, aztán most két év után előveszik. 
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Szerintem helyes dolog, hogy előveszik, ráadásul – mivel a képviselő úr jól mondja, nem az 
épület önmagában a kultúra, az csak a lehetőség – abban a programban, amit mi letárgyaltunk, 
három éven keresztül programköltségvetés is volt, azt finanszírozza Brüsszel 10 százalékos 
hozzájárulása. Szerintem fontos, hogy ezt folytassák.  

Végezetül azt kell mondjam, hogy ha egy dolgot elér – hiszen itt fontos, hogy milyen 
célokat tűz ki, minden területen a költségvetési megszorítások jelentkeztek –, ha azt eléri 
miniszterjelölt úr, hogy a kultúra területén az átlagos megszorításoknál nem lesz nagyobb a 
megszorítások mértéke, akkor ez egy erős politika bizonyítéka. Jelen esetben ugyanis az 
mondható, és hogyha megnézik az elmúlt két év költségvetéseit, akkor bizony nem lehetne 
szava még az önök politikájával egyet nem értőnek sem akkor, hogyha a kultúra területén 
annyi lett volna a megszorítás, mint amennyi megszorítás a költségvetés átlaga. De hát nem ez 
a helyzet. Legfőképpen a magyar közművelődés terén nem ez a helyzet. Attól nem kellett 
tartani, hogy a levéltárosok visszaverik az önök fülkeforradalmát.  

A közművelődés és a magyar közművelődés intézményrendszere valóban a 
működésképtelenség határán van. Nem az egyes szakterületekbe akarok belemenni, és 
figyelemmel vagyok arra is, amit elnök úr mondott, de egyébként egy szívós rendszer. De az 
átlagos megszorításokat négy-öt, esetenként tíz százalékkal meghaladó mértékű forrásvesztést 
szenvedett el ez a terület. Hogyha ez ugyanannyi lett volna, mint a költségvetési átlag, akkor 
itt beszélgethetnénk, hogy ez miért van, de igazi érv nem nagyon lenne. Ezért azt kívánom 
önnek, hogy azt a pozíciót, hogy a következő megszorítási csomag meg az azt követő – mert 
láthatóan lesz – megszorítások átlagos mértékben érjék a kultúra területét, és ezt ön elérje, 
ehhez jó egészséget és jó idegrendszert kívánok.  

Aztán majd évenként a miniszteri beszámolón nyilván találkozunk. Sem a világos 
beszédről, sem a képességekről, sem a struktúra lehetetlenségéről nem változott meg a 
véleményem.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Pörzse képviselő úr, parancsoljon! 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is szeretném Halász János 

államtitkár urat megkövetni, tényleg nem ő, hanem Réthelyi miniszter úr – mint később 
kiderült – hazudott a szemembe. 

Miniszterjelölt úrhoz pedig: talán elkerülte a figyelmét, én nem azt kérdeztem öntől, 
hogy leváltja-e Alföldi Róbertet, hanem azt kérdeztem – mint ahogy ön, ha jól számoltam az 
imént, kétszer vagy háromszor is lelkészi minőségében nyilvánult meg, de mint politikust is 
kérdezem –, hogy az ön politikusi lelkét, az ön kultúráról alkotott képét, az ön lelkészi lelkét 
hogyan érinti az, ami az elmúlt időben, Alföldi Róbert kinevezése óta a Nemzeti Színház 
színpadán történt. Mi a véleménye erről? Három mondatot kérek csak, nem többet.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák képviselő úr!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Hát miniszterjelölt úr nemes 

egyszerűséggel nem mond igazat. Tehát ami például a várpalotai Trianon Múzeumot illeti, 
küldtem egy sms-t, mert olyan határozottsággal képesek állítani a maguk igazát, hogy már az 
ember néha nem is néz utána, de hát sajnos nem így van, én azért alaposabb vagyok ennél. 
Küldtem egy sms-t a Trianon Múzeum vezetőjének – az ország egyetlen Trianon Múzeuma 
vezetőjének –, a kérdés nemes egyszerűséggel az volt, hogy kaptok-e idén állami támogatást. 
Erre a válasz: eddig a pillanatig sajnos nem, a NEFMI-ben ígértek támogatást, de eddig 
semmi. Azt gondolom, ígéretekkel már tele a padlás, támogatás viszont semmi. Lett volna rá 



- 25 - 

lehetőség, hiszen ahogy a tavalyi évben sikerült kiharcolni, úgy most is volt erre vonatkozó 
módosító javaslat. Sőt, miután a jobbikost lesöpörték, úgymond fideszes, bizottsági módosító 
javaslatként is bekerült, maga a bizottság is támogatta, a plenáris ülésen söpörték le ezt a 
javaslatot. Tehát lett volna rá lehetőség, azonban önök, a kormánypárti képviselők ezt sajnos 
leszavazták végül.  

Ami az Új Színházat illeti, elnök úr, nem kívánok ebbe a vitába belemenni, mert nem 
akarom az emberek kedvét, a magunkfajták kedvét elvenni még ettől az egyetlen, tényleg 
nemzetinek nevezhető Új Színháztól sem. De azért nem igaz egészen, amit ön mond, 
valójában a kitiltást és annak körülményeit illetően is tudnék beszélni, de nem kívánom az 
emberek kedvét elvenni ettől a színháztól, amelynek magam is rendszeres látogatója vagyok, 
és remélem, hogy tudok lenni a jövőben is.  

A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház állami támogatása költségvetési szinten 
nem valósult meg, pedig lett volna rá lehetőség. Hogyha a miniszterelnök úr ezt a személyes 
keretéből megteszi, ezt nem tudtam, természetesen, de örömmel fogadom, annál is inkább, 
mert a néhány hónapja a költségvetéshez benyújtott módosító javaslatomban magam is 
hivatkoztam arra, hogy 2004-ben egy támogatói estnek, amit a Magyar Kanizsai Udvari 
Kamaraszínház javára rendeztek, a fővédnöke Orbán Viktor volt. Tehát ezt az egy-két, sajnos 
ma alternatívnak nevezhető, valójában nemzeti színházat sokkal fokozottabban kellene 
szerintem támogatni. De hogy például mondjak még egyet, a Nemzeti Kamara Színház, amely 
talán már nem is tud működni mindenféle állami támogatás nélkül. De az biztos, hogy még 
miniszterelnök úr sem támogatja a személyes keretéből, nyilvánvalóan, tudvalevőleg, miután 
Usztics Mátyás ennek a vezetője, és már nem ül föl Orbán Viktor mögé a színpadra, azt 
gondolom, ezek után nem is számíthat a személyes keretére sem, és hát költségvetési 
támogatásra sem, hiszen leszavazták ezt a javaslatot. Tehát azért azt gondolom, a tények 
magukért beszélnek.  

És akkor még nem ejtettünk szót mondjuk a Magyarok Világszövetségéről, amire 
szintén mérget vehetnék, hogy semmilyen más alrendszeren keresztül sem támogatták a 
Magyarok Világszövetségét. Pedig volt egy módosító javaslatunk, aminek mondjuk a 
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány – hogy csak egy tételt említsek itt a számos 
hasonló közül – 823,5 millió forintjából vett volna el egy szerény összeget a Magyarok 
Világszövetsége részére. De említhetném Magyarország legnagyobb hagyományőrző 
rendezvényét, a Kurultájt, melyet szintén nem támogattak, szintén leszavazták a költségvetési 
módosító javaslatunkat. Ugyan annak vezetője másnap fölhívott, hogy miután ezt itt a 
bizottság ülésén feszegettem, kapott valamilyen kormányzati megkeresést, hogy azért 
nyilvánvalóan nehogy úgy érezzék, hogy a Jobbik kisajátítja ezt a témát. Tehát lehet, hogy ott 
is végül valami alrendszeren keresztül, bár nem vennék mérget rá, hogy a Kurultájt nem 
támogatják, annál is inkább, mert Lezsák Sándor a védnöke. Bár tudjuk, hogy ez sem sokat 
jelent, hiszen az ’56-os Múzeum esetében Lezsák Sándor annak az alapítványnak az egyik 
kurátora, amelyet mi támogattunk volna, ellenben ő maga is leszavazta, és önök is. Tehát nem 
tudom, miről beszélt. Azt, hogy ön ott volt, nem kifogásoltam, örülök neki, nem tudom, miért 
kérte számon, hogy én nem voltam ott tavaly október 23-án. Járjuk az országot, meghívást 
kaptam az ’56-os Múzeumtól tavaly nyáron, én akkor voltam ott, erről tettem említést, hogy 
ugyanerre a napra kapott meghívást házelnök úr is, sőt még ki is emeltem, hogy örömmel 
fogadtam, hogy ő ott volt. Nem tudom, miért kérte számon most miniszterjelölt úr, hogy nem 
voltam ott október 23-án, ellenben ön ott volt.  

Azt gondolom, elsősorban nem protokolláris eseményeken kell részt venni és szép 
szavakat mondani, hanem államilag kellene támogatni, hogy akár megfeleljen a múzeumi 
előírásoknak. Senki sem vitatja, hogy rendkívül szegény körülmények között működik a 
Pongrátz Gergely által alapított kiskunmajsai múzeum, azonban ez nem lehetne akadálya 
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annak, hogy támogassuk, hiszen épp ezáltal tudná megfelelő színvonalon is ezt a feladatát 
lezárni.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem tudjuk lezárni? Csak azért, mert negyedóra múlva el kell 

mennie a miniszterjelölt úrnak, és ön már az első körben is hozzászólt hosszasan.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Rendben, akkor rövidre fogom. Csak olyan valótlanságokat 

hallottunk, mint például, hogy a Trianon Múzeumot támogatják, közben kiderült, hogy nem. 
Azért azt gondolom, röviden még reagálnék.  

A cigányügyben visszafogom magam, csak röviden annyit válaszolnék… 
 
ELNÖK: De nem önnek kell válaszolni! Önnek kérdéseket kell föltenni, csak ami… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Világos, csak megtámadott ebben a kérdésben, és nagyon 

röviden csak azt mondanám, hogy én most Berzéken voltam egy lakossági fórumon, ahol… 
 
ELNÖK: Az önök képviselői szoktak kalasnyikovval lődözni. Balog miniszterjelölt úr 

nem támadott meg senkit sem.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem a mi képviselőnk, mi az ilyen képviselőket kizárjuk. 

Én Berzéken voltam egy lakossági fórumon, egy brutális gyilkosság helyszínén most, egy 
héttel ezelőtt, ahol a polgármester is, cigányok is megjelentek, akik elítélik ezt a brutális 
gyilkosságot. Önt onnan, miniszterjelölt úr, elzavarták volna, ha ezekkel a szavakkal előáll, 
hogy igenis, ennek a cigányintegrációnak, amire milliárdokat pazaroltak, volt értelme. Önt 
elzavarták volna még azok a cigányok is, akik elítélték ezt a brutális gyilkosságot. Zárjuk 
ennyivel rövidre azt a támogatási rendszert, amit származási alapon, faji alapon csak adott 
esetben cigányoknak biztosítanak.  

Viszont térjünk vissza még a kultúrára. Örömmel fogadtam, hogy Menczer Erzsébet 
feszegette a történelmi dokumentum- és játékfilmek kérdését. Ebből miniszterjelölt úr már 
csak a dokumentumfilmekig jutott el. Itt játékfilmekre még inkább szükség lenne. Tehát azt 
gondolom, a mai médiapiacon, főleg a fiatalság fogékony lenne játékfilmekre, akár 
akciófilmekre, amelyeket mondjuk egy dicsőséges pozsonyi csatából, vagy a Rongyos Gárda 
dicsőséges küzdelmeiről lehetne forgatni. Épp ezért is nyújtottunk be például egy másik 
módosító javaslatot, a történelmi tematikájú fikciós műsorgyártás támogatására. Ráadásul ez 
csak egy céltámogatás lett volna a közszolgálati 65 milliárd forintos hozzájáruláson belül. 
Kikötöttük volna, hogy a közmédiumok erre kell hogy költsék. Tehát tudjuk, hogy egy III/III-
as besúgó kezeli a közmédiumoknak ezt a 70 milliárd forintos pénzösszegét. Mi azt mondtuk 
volna, hogy szabjuk meg, hogy ebből legalább, kezdetben képviselőtársammal azt mondtuk, 
hogy csak egy 500 millió forintos szerény összeget kérünk történeti filmekre. Önök ezt azzal 
szavazták le, hogy ez annyira kevés, hogy ebből sajnos nem lehet, de maximálisan 
támogatják.  

 
ELNÖK: Képviselő úr! Ez miniszterjelölti meghallgatás.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen. Megvártam én is miniszterjelölt urat, pedig nem jelent 

meg a hirdetett időpontra, legyen szíves megvárni, míg ezt az egy gondolatomat legalább 
befejezem. Megértem, hogy kellemetlen azt hallgatni, hogy miután… 

 
ELNÖK: Nem erről van szó. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ezt az egy gondolatomat szeretném befejezni, és utána 
hagyok lehetőséget miniszterjelölt úrnak is, ha ennyire elfoglalt… 

 
ELNÖK: De még más is akar kérdezni, az az igazság.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Világos. Világos, csak én meg helyre szeretném igazítani, 

mert szép dolog az, hogy a kormánypárti képviselők itt látszólag a média jelenlétében 
lobbiznak, de mondjuk el azt, hogy amikor benyújtottuk, azzal szavazták le, hogy túl kevés 
összeget rendelünk oda, 500 millió forintot, ez volt a baj a Pörzse Sándor képviselőtársammal 
benyújtott javaslattal. Majd miután benyújtottam még egyszer ezt a javaslatot már 2 milliárd 
forintra emelve – ennyi pénzből már Marslakó és hasonló gagyizmusokat lehet csinálni, arra 
van közpénz –, szóval mikor benyújtottuk ezt a javaslatot, akkor meg azt mondták, hogy hát 
sajnos így sem támogatják.  

Tehát elképesztő az a kibúvó, az a mellébeszélés, és ezek után úgymond, amit 
leszavaznak, annak még látszólag az élére állnak, azt gondolom, az rendkívül álszent. Viszont 
ettől függetlenül örülnék neki, hogyha most már valami érdemi változás történne, és valóban, 
akár, ha Andy Vajnával tartanak megbeszéléseket, akkor örülnék, hogyha ön is lobbizna a 
történelmi filmgyártás kérdésében, mert ezen a területen mindenképpen elmozdulás 
szükséges, ilyen filmekre mindenképpen volna igény.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Karácsony képviselő úrnak adom meg a szót, és utána 

lezárom a kérdések körét. Úgyhogy kérem képviselő urat hogy a rövid szót próbálja úgy 
értelmezni, ahogyan az az értelmező kéziszótárban is szerepel.  

 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr, tényleg igyekszem 

nagyon rövid lenni. A miniszterjelölt úrnak szeretném mondani, hogy amit a megyei 
múzeumok kapcsán mondott, azt megpróbálom ígéretnek venni, hogy megtárgyalják, hogy 
újra megnézik ezt a kérdést. Mert itt valóban nem csak egyszerűen azt szeretnénk elérni, hogy 
minden maradjon úgy, ahogy volt, hanem azt szeretnénk, hogy úgy maradjon, ahogy nagyon 
régen is volt.  

Ugyanis a megyei múzeumok esetében az a probléma, hogy a megyei múzeumok 
tevékenysége és gyűjtőterülete nagyon nagymértékben nem ahhoz az adott településhez 
tartozik, amelyeken működnek. Tehát települési szinten nem lehet múzeum hálózatot 
fenntartani, és ezért nagyon kérem miniszterjelölt urat, hogy hadd vegyük ígéretnek azt, amit 
mondott, és én hadd szavazzak igennel az ön miniszteri alkalmasságára. Ígéreteként 
értelmezve azt a félmondatot, amit erről tett, hogy vizsgálják meg újra ezt a kérdést, mert ez a 
döntés biztosan nem helyes. Egyszerűen települési szinten nem lehet értelmezni azokat a 
feladatokat, amelyeket ezek a múzeumok ellátnak.  

Nagyon örülök annak, hogy filmügyben is van esély arra, hogy a film, a nemzeti film 
ügye újra a kulturális tárcához tartozzon. Azt gondolom, eddig is ott volt a helye, és továbbra 
is ott kellene hogy legyen, úgyhogy köszönöm szépen, hogy legalábbis ígéretnek vehetem a 
szavait.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, miniszterjelölt úr! 
 
BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások miniszterjelölt: Próbálok legalább egy-egy 

mondatban reagálni, merthogy valóban a következő bizottságban is hamarosan meg kell 
jelennem. Az előző bizottságban is meg kellett jelennem, és ott is volt egy Gaudi-Nagy Tamás 
nevű képviselő, aki 25 percben kérdezett tőlem, tehát együtt hoztuk össze ezt a késést. 
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Egyébként jókat kérdezett, tehát nem ez volt a probléma ezzel, hanem valóban kicsúsztunk az 
időből, elnézést kérek, hogyha ide később érkeztem, és hiába vártak rám néhány percig.  

Amit Gulyás képviselő úr mondott, azt alapvető megközelítésű dolognak tartom, az 
értékteremtő, értékhordozó és a szórakoztató kultúra között. Ha megengeded, kicsit 
visszafordítom a dolgot ironikusan: te megmondtad, hogy hogyan lehet a kettőt 
megkülönböztetni. Ami nyereséges, az gagyi, ami veszteséges, az meg művészet, de hát 
természetesen nem ilyen egyszerű a dolog. (Gulyás Dénes: Azt mondtam, általában.) Igen, 
értem, amit mondtál. De pontosan arról van szó, hogy nyilván azokat a típusú, nagyon tág 
értelemben, még az előző definíciónál is tágabb értelemben vett kultúrának tekinthető 
dolgokat, amik valóban gazdasági vállalkozásként is működőképesek és hasznot hajtanak, azt 
a magas művészetnek meg egyáltalán annak az értékteremtő és hordozó művészetnek a 
finanszírozásában használni, és egy ilyen rendszert felállítani és működtetni nem csak 
esetlegesen, hanem rendszerszerűen, szerintem ez egy nemes kultúrpolitikának igazi, komoly 
kihívás tud lenni. Azért apró törekvések vannak erre, azért ne felejtsük el azt, hogy mégiscsak 
a kulturális kormányzatok közös vívmánya a Nemzeti Kulturális Alap, ahol egy ilyesfajta 
kapcsolódás azért mégiscsak létezik,a szórakozás és a gazdasági élet világa meg a kultúra 
finanszírozása között.  

Tehát gondolom, minden kulturális államtitkárnak meg miniszternek, amikor azt 
hallja, hogy naponta növekszik az ötös lottó büdzséjében levő összeg, akkor számolgatja, 
hogy mennyivel több jut kultúrára, és talán nem árulunk el titkot, hogy ez most milliárdos 
növekedést jelent az idén. Tehát lehet szorgalmasan lottószelvényt venni, és bízni abban, hogy 
ne találják el gyorsan a számokat, és akkor milliárdos nagyságrenddel növekedhet a kultúra 
támogatása is. Most ebben nyilván az a lényeg, hogy itt két rendszer jó összekapcsolása 
történt, ami mindkettő igényeket elégít ki, az egyik, azt is mondhatnám, hogy magánügy, a 
másik pedig közérdek, és ha ezt a kettőt össze tudjuk hozni, akkor az egy nagyon lényeges 
dolog.  

Hiller képviselő úrral a szerkezeti vitát már részben megvívtuk, úgyhogy csak 
egyetlenegy érvet mondanék azért mégiscsak. Nem értettem pontosan, hogy a képességeimet 
ismeri el korlátozottan, vagy a korlátozott képességeimet ismeri el, de a szerkezetre mégis 
hadd mondjam azt, hogy ha ezt a megközelítést alkalmazzuk, amit ön mond, hogy hét – vagy 
akár hat vagy öt – önállónak is elképzelhető tárcát nem lehet együtt működtetni, hát akkor 
kormányt sem lehet működtetni. Akkor miniszterelnök sincs. Nem? Hát a miniszterelnöknek 
is az a feladata, hogy különböző szakmai, szakmapolitikai és különböző társadalmi rétegek 
érdekeit egy magas kormányzati szinten valamilyen módon összehangolja, és egy cél, egy 
nemzeti cél érdekébe állítsa. Ez történik, sokkal kisebb módon, nyilván ebben a tárcában is. 
Azért úgy gondolom, nem egy olyan ügyről beszélünk, ami megvalósíthatatlan, vagy pedig ne 
lenne rá precedens, ha még egy másik szerkezetben is.  

És azért hadd mondjam, lehet, hogy nem pont Novák Elődöt, hanem a mellette ülő 
képviselő urat mintha megfertőzte volna egy kicsit ez a fajta populizmus. A büntetés-
végrehajtás nincs a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, egyébként a Balassi 
Intézet pedig nem abban az épületben van, ahol a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
és az irányítása sem a közigazgatásé, hanem közös irányítása van ebben a kulturális tárcának, 
a közigazgatásnak – valóban – és a Külügyminisztériumnak. Tehát ennek a három 
minisztériumnak az együttműködéséből jön ki a kultúrpolitika. Hogy ez a legjobban működik-
e most, abban elképzelhető, hogy lennének egyetértő mondataim – mármint az 
elégedetlenségről ezzel kapcsolatban –, de azért mondjuk papíron mégiscsak az szerepel, tehát 
a tények mégiscsak azt jelentik, hogy három tárca szerződéséből, együttműködéséből jön ki a 
külföldi kulturális stratégia, míg a büntetés-végrehajtás a Belügyminisztériumhoz tartozik.  

Ha még annyit lehet mondani a 30 milliárdos vidéki kultúrházakat támogató 
projektről, hogy szerintem elég sok olyan ügy van, amit az előző kormánytól vettünk át. Hogy 
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két éve megállítottuk, azért annak megvoltak az okai is. Tehát olyan változásokat kellett a 
kiírásban alakítani, amelyek használhatóvá tették ezt a programot, és a társadalmi fölzárkózás 
területén is számos ilyen eset volt. Azt a mondatát el kell fogadnom, hogy ne legyen nagyobb 
a megszorítás, mint másutt, úgyhogy ez fontos cél lehet a költségvetési tárgyalásokon.  

Pörzse képviselő úr, csak annyit mondanék, hogy én ezt a kettőt nem különböztetném 
meg. Tehát nincs lelkészi minőségem, jelenleg nem gyakorlom a lelkészi szolgálatom, de hát 
egy ember megszólalhat egyébként keresztény nyelven meg keresztény szóhasználattal is, 
még akkor is, hogyha államtitkár vagy miniszter. Az előző ügyhöz ennél többet nem szeretnék 
mondani.  

Novák képviselő úrtól pedig azt kérném, hogy küldjön egy sms-t Várpalotára, és 
kérdezze már meg, hogy tavaly mennyi támogatást kaptak a NEFMI-ből. És fölhívom a 
figyelmét arra, hogy 2012 májusában vagyunk. Az valóban szomorú dolog, hogy májusban 
nem sikerült kifizetni azt az összeget, ami az egész évre szóló összeg, de hát ez bizony 
előfordul, hogy valaki az év második felében kapja meg a támogatást, és hogyha megkapták 
ezt a támogatást. Hogyha megnézi a minisztérium sorait, akkor ott szerepel az alapítványok 
esetében a várpalotai Trianon Múzeum. Kérem, hogy most már – azt hiszem, a 
tizenhatodiknál tartunk, amikor ön olyan dolgokat állít, amik nem felelnek meg a valóságnak 
– valamilyen módon, hogyha ön tényleg a kulturális bizottság kulturált tagja kíván lenni, mert 
eddig nem érzékeltem ezt a törekvést, akkor tegye meg, hogy kulturáltan megkövet engem ez 
ügyben. Jó, tehát egyezzünk meg: erről az összegről sms-t Várpalotára, sms-t Balog képviselő 
úrnak, vissza fog menni az sms, és én is minden támogatásról sms-t fogok küldeni.  

Ami pedig a Magyarok Világszövetségét illeti, meg az összes ilyen kedves bajukat, 
hogy miknek a támogatását kéne megtenni meg nem, hát majd ha egyszer – remélem, soha 
nem fog ez előfordulni –, önök kormányra kerülnek, akkor majd azt támogatnak, amire 
egyébként a választóik fölhatalmazták önöket. A Magyarok Világszövetségét, azt a 
bűnbarlangot soha nem fogjuk támogatni, amíg én miniszter vagy államtitkár leszek, vagy 
szavazatommal ezt meg tudom akadályozni. Elnézést, hogy kicsit ilyen stílustalanra sikerült a 
befejezés, de hát mégiscsak igyekeztem megfelelni ennek a szociokulturális miliőnek, ami itt 
uralkodik.  

 
ELNÖK: Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! 

Köszönöm szépen.  
Novák képviselő úrnak nem adok szót, hiszen megegyeztünk arról, hogy milyen lesz a 

meghallgatás menetrendje.  
 
BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások miniszterjelölt: Még egyetlen dolgot szeretnék.  
 
ELNÖK: Igen, parancsoljon! 
 
BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások miniszterjelölt: Szőcs Géza államtitkár úr azt 

kérte, hogy miután a neve többször szóba került, hadd reagáljon néhány mondatban erre. Én 
ezt támogatom, de ez természetesen a bizottság döntése.  

 
BALOG ZOLTÁN emberi erőforrások miniszterjelölt: Nekem mindegy, de ha 

lehetséges, a szavazás után, mert nem akarom váratni a másik bizottságot. 
 
ELNÖK: Rendben van. Tehát hadd zárjam le a meghallgatást annyival, hogy tisztelt 

miniszterjelölt úr, nagyon szépen köszönjük a részvételét, köszönjük, hogy megtisztelt 
bennünket, és hogy elmondta összefoglaló gondolatait. Nagyon sok fontos szempont hangzott 
el.  
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Egyébként, ha megenged nekem annyit, úgy eszembe jutott, hogy azokban az időkben, 
amikor még a Magyar Írószövetség titkáraként dolgoztam, és Hiller István volt a miniszter, 
volt olyan, hogy december második hetének a végén kaptuk meg az éves működési 
támogatásunkat a minisztériumtól. (Dr. Hiller István: Mégis itt van.) Mégis itt vagyok, igen. 
Sőt, lehet, hogy éppen ezért. Ezzel ösztönöztél arra, hogy politikai munkát kezdjek el. 
(Dr. Hiller István: Ez volt a cél. – Derültség.) Mindenesetre Hiller miniszter urat arra kérem, 
hogy majd, amikor miniszteri meghallgatás lesz, akkor emlékezzen azokra a szavaira, amit 
elmondott, hogy már az is egy erős politika bizonyítéka lesz, hogyha a kulturális terület 
költségvetése nem fog csökkenni, illetve hogyha a megszorítások nem vonatkoznak nagyobb 
mértékben a területre, mint a többi területre, már ez is egy erős politika bizonyítéka lesz. Ezt 
mondta, miniszter úr. Ezt jól fölírtam és megjegyeztem. 

Zárásul azt szeretném mondani, hogy azt gondolom, kiváló jelöltet hallgattunk meg. 
Azt gondolom, Balog Zoltán példáját adta annak, hogy hogyan kell egy miniszterjelöltnek egy 
parlamenti bizottság előtt megszólalnia. Nagyon köszönöm még egyszer azokat a szavait, 
amelyekkel indított, hogy a kultúra a legfontosabb erőforrás. A munkájához sok sikert, sok 
erőt és egészséget kívánok, és azt, hogy ezt a mondatot mindig önmagával vigye. Egyúttal 
engedje meg azt is, hogy a jelenlétében megköszönjem elődjének, dr. Réthelyi Miklósnak a 
tevékenységét, hiszen miniszter úrral kiváló viszonyban voltunk, és azt gondolom, értékes, 
fontos munkát végzett, amit a kulturális bizottság valamennyi tagja nevében megköszönök.  

Határozathozatal 

Köszönöm szépen, és kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Aki Balog Zoltán 
miniszterré jelölését támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Nagy 
örömmel látom, hogy az LMP is velünk szavaz – a jegyzőkönyv kedvéért jegyzem meg. Aki 
ellene van? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében Balog 
Zoltán miniszterré jelölését támogatta.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Három perc szünetet tartunk, amíg miniszterjelölt úr 
elmegy, és utána folytatjuk az ülésünket. A napirendi pontot még nem zárom le. (Rövid 
szünet. – Balog Zoltán és munkatársai távoznak.)  

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a munkát. Szőcs Géza államtitkár úrnak adom 
meg a szót. Parancsoljon, államtitkár úr.  

 
SZŐCS GÉZA kultúráért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Napirenden kívül, az érintett jogán, a miniszterjelölt úrral való 
egyetértésben kívánok röviden reagálni. A nevem konkrétan két ízben hangzott el, Novák 
Előd és Karácsony Gergely képviselő urak részéről. Egyiktől megtudhattam, hogy 
elveszítettem a bizalmukat, mert nem váltottuk le Alföldi Róbertet, a másiktól megtudtam, 
hogy elveszítettem a bizalmukat, noha - bár ez nem volt kimondva - nem váltottuk le Alföldi 
Róbertet. (Derültség.) Ez a sajátos koalíció megnyugtat engem, mert azt mutatja, hogy olyan 
politikát valósítottam meg – vagy legalábbis követtem, és ez is volt a feladatom –, amely nem 
az LMP politikáját, és nem a Jobbik politikáját kívánta megvalósítani. Noha kétségtelenül 
átfedések mindkét irányban voltak, vannak és elkerülhetetlenek, ilyen a már szóba hozott 
Kurultáj kérdése is, amellyel kapcsolatban tavaly személyesen én képviseltem, hogy ezt 
finanszírozni kell, és idén is ugyanezt a gondolatot képviseltem, amelyet sajnos felülírtak 
egyéb akaratok vagy realitások. 

Röviden még ehhez tartozik, hogy a kulturális intézményrendszer átalakítása, ha úgy 
látom, hogy szükséges, hogy elkerülhetetlen, akkor egyetértek vele, ha úgy látom, hogy ez az 
átalakítás értékvesztéssel jár, ezt csökkenteni kívánom, kívántam végig. Nekem Novák Előd 
és Karácsony Gergely véleménye állati fontos – az LMP-é és a Jobbiké is –, de még fontosabb 
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a nagyzenekaroknak, filmeseknek, művészeknek, iskoláknak, intézményeknek, a digitális 
kataszterprogram haszonélvezőinek, a kulturális térinformatika haszonélvezőinek, az általam 
kezdeményezett fesztiválok haszonélvezőinek, a tudásdisztribúció reformja haszonélvezőinek 
a véleménye, ez még fontosabb.  

Idetartozik, hogy holnap délután Brüsszelben a kulturális kincseink európai 
hozzáférhetővé tételének szimbolikus mozzanatára kerül sor, ez is ennek az itt perhorreszkált 
kultúrpolitika jegyében. Szívesen invitálok bárkit akár a Jobbik, akár az LMP részéről, hogy 
vegyen részt ezen az eseményen, amely – azt gondolom – a magyar kultúra szempontjából 
jelentős pillanat. (Közbeszólások.)  

Ami meg az ismét, sokadszorra Novák képviselő úr által fölvetett alvás kérdéskörét 
illeti, nem szégyellem, nem titkolom bevallani, hogy miközben mi az előző kormányzatok 
apparátusához képest sokkal kisebb apparátussal növekvő számú feladatot kívánunk ellátni – 
sikerrel vagy nem sikerrel –, és ez természetesen elhasznál bennünket, úgyhogy olykor még 
valóban a szemem le is koppan, de nem csak ez magyarázza ezt a tényt, hanem az is, hogy ez 
egy védekező reakció is. Ha túl sok hülyeséget hall az agyam, immunreflex lép működésbe, 
egyszerűen kikapcsolja az agyamat, és elalszom. (Derültség, közbeszólások.)  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Mielőtt elmegy, annyit hadd mondjak, 

hogy remélem, nem csak a Jobbik és az LMP, meg nem csak Novák képviselő úr meg 
Karácsony képviselő úr véleménye baromi fontos – vagy hogy is mondta, állati fontos –, 
hanem a Fideszé és a Fidesz kulturális kabinetjéé is, mert nem árt, hogyha esetlegesen a 
kormány, a kormányzó párt kultúrpolitikáját valósítja meg.  

 
SZŐCS GÉZA kultúráért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Persze, ezt házon belül meg is beszéljük.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. (Szőcs Géza távozik.) Tisztelt 

Képviselőtársaim! Az első napirendi pontot ezennel lezárom. 

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 
szóló H/6686. számú határozati javaslat 

Vita és szavazás 

A 2. napirendi pont a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emléknapjáról szóló határozati javaslat, a kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. Tisztelettel köszöntöm körünkben Menczer Erzsébet képviselő asszonyt, a 
napirendi pont előterjesztőjét, és nem tudom, ki van itt a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről. 

 
SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Sölch Gellért kabinetmunkatárs vagyok a parlamenti államtitkári kabinettől.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az 1. ajánlási pontunk Szávay István képviselőtársunk 

javaslata. Kérdezem az előterjesztőt.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Az államtitkárság most kormány vagy tárcaálláspontot fogalmaz meg.  
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SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tárcaálláspontot tudok mondani, és a tárca ezt az ajánlási pontot támogatja. (Menczer 
Erzsébet: Micsoda?) Ez a bizottsági módosító?  

 
ELNÖK: Az ajánlási pontokat vesszük, az 1. ajánlási pont Szávay István 

képviselőtársunk javaslata.  
 
SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Tessék a mikrofont kicsit közelebb húzni. Köszönjük. Van-e hozzászólás? 

(Jelzésre.) Novák képviselő úr hozzászól. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt láttuk, hogy amikor még azt 

hitték, hogy ezt a javaslatot bizottsági módosítóként nyújtották be, akkor a tárca támogatta 
volna. Ezért javaslom, hogy ezt a javaslatot – ha csak ez a probléma, hogy a Jobbik nyújtotta 
be, mint ahogy most a tárca képviselőjétől hallottuk –, akkor nyújtsuk ezt be bizottsági 
módosító indítványként, és akkor hátha így keresztül tudna menni, ahogy ezt hallhattuk is 
most a kormány képviselőjétől.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Menczer képviselő asszony.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Szeretném 

felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy tegnap a részletes vita során nem volt bent Novák 
képviselő úr, amikor Szávay Istvánnak válaszoltam, hogy miért az emberi jogi bizottság 
módosítóját támogatom. Egyébként a két módosító szövegszerűen sem teljesen egyezik meg, 
de az emberi jogi bizottság módosító javaslata mindkét Szávay-féle módosítást tartalmazza, 
csak pontosabb, és ezt Szávay képviselő úr is elfogadta.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, szavazzunk. 

Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 
12 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.  

A 2. ajánlási pontunk Szávay István javaslata. Kérdezem az előterjesztőt.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.  
 
ELNÖK: A tárcát kérdezem.  
 
SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor szavazunk. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.  
Megállapítom, hogy a bizottság 1 nem szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 

11 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.  
A 3. ajánlási pontban az emberi jogi bizottság javaslatáról kérdezem az előterjesztőt.  
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MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárcát kérdezem.  
 
SÖLCH GELLÉRT kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, szavazunk. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot 

támogatta.  
Van-e más, amiről kellene döntenünk a bizottság tudomása szerint? (Nincs jelzés.) 

Nincs, a napirendi pontot ezennel lezárom. 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. 
törvény módosításáról szóló T/6774. számú törvényjavaslat  

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 3. napirendi pontunk a köziratokról, a közlevéltárakról és 
a magánlevéltári anyag védelméről szóló ár asszonyt és osztályvezető asszonyt az ajánlási sor 
önök előtt van.  

Az 1. ajánlási pont L. Simon László és Gyimesi Endre javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Csak tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Nincs, szavazzunk. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a javaslatot 
támogatta.  

A 2. ajánlási pont dr. Lamperth Mónika és Tóbiás József javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Nincs, szavazzunk. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 
5 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.  

A 3. ajánlási pont dr. Turi-Kovács Béla javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm. (A nézők soraiból egy személy szólásra jelentkezik.) Ne 
haragudjon, nem tudok szót adni, a bizottságban csak az országgyűlési képviselőknek adhatok 
szót. (Közbeszólásra:) Ajánlási pontoknál soha nem adok szót, máskor sem, másnak sem 
adtam. Isten ments’, hogy kinyissam azt a szelepet, hogy Novák képviselő úr azért 
reklamáljon, hogy a Rovás Alapítványnak nem adtam szót egy ajánlási pontnál, tehát 
szakértőnek sem adok szót.  

Tehát a tárca véleményét kérdezem.  
 
HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor szavazunk. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 16 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem támogatta.  

A napirendi pontot ezennel lezárom.  

A közadatok újrahasznosításáról szóló T/6585. számú törvényjavaslat 

Vita és szavazás 

A 4. napirendi pontunk a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat. Ki van 
itt a kormány részéről? (Jelzésre.) Köszöntöm Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat 
és munkatársait a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, egyúttal megköszönöm Hammerstein 
helyettes államtitkár asszony részvételét. A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 
következik.  

A 6/1. pont Schiffer András javaslata. Kormány- vagy tárcaálláspontot hallunk?  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor szavazunk. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett nem 

támogatta.  
A 13/1. pont dr. Schiffer András javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Ezt támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor szavazunk. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot 

támogatta.  
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Van egy bizottsági módosító indítványunk, tisztelt képviselőtársaim, amelyet Salamon 
László írt alá, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor szavazunk. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a javaslatot 
támogatta.  

További javaslat, amiről dönteni kellene, tudomásom szerint nincs, köszönöm szépen 
a részvételüket, a napirendi pontot ezennel lezárom.  

Egyebek 

Az 5. napirendi pontunk az Egyebek. Az ülés elején csak négy napirendi pontot 
mondtam, de valójában öt van. Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, van-e valakinek 
bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Nincs, akkor megköszönöm mindannyiuknak a megtisztelő 
részvételt, a jövő héten folytatjuk a munkát. Mindenkinek jó munkát és a mai estére jó 
pihenést kívánok, az ülést ezennel berekesztem.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 29 perc) 

 

L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina és Szoltsányi V. Katalin 

 
 


