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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi 

államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/7653. szám)  

(L. Simon László és dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Módosító javaslatok megvitatása  

 

2. Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7670. szám)  

(Koszorús László és dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa)  

(Általános vita)  

 

3. a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/7655. szám)  

(Általános vita)  

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 

költségvetési javaslatáról (T/7655/2. szám)  

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 

költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám)  

 

4. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám)  

 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
Dr. Vitányi Iván (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gyutai Csaba (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) megérkezéséig Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Pálffy István (KDNP) Kiss Attilának (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) Szabó Csabának (Fidesz)  
Mandur László (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
L. Simon László kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Hadnagyné Papp Ildikó számvevő (Állami Számvevőszék)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves 
Meghívott Vendégek! Engedjék meg, hogy mielőtt megkezdenénk a bizottsági ülést, 
tisztelettel és szeretettel köszöntsem a Kulturális és sajtóbizottság valamennyi tagját, és 
kívánjak magunknak jó együttműködést. Számomra nagyon megtisztelő, hogy ennek a 
bizottságnak a munkáját irányíthatom, amelynek munkájában az előző ciklusban tagként részt 
vehettem. Mind ellenzéki, mind kormánypárti képviselőtársaimnak az együttműködést 
ajánlom, és az együttműködést is kérem; természetesen az elnök elérhető, bármilyen 
kérdéssel, kéréssel állok rendelkezésre képviselőtársaim számára. Azt gondolom, hogy az 
elnök feladata elsősorban ülésvezetés – én ebből szeretnék kiindulni –, illetve természetesen a 
bizottság munkájának vagy munkája keretének meghatározása, a munka előkészítése, és 
annak elérése, hogy gördülékenyen tudjunk dolgozni, természetesen szakértőkkel, 
alelnöktársaimmal együtt. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e 
kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Szeretnék helyettesítési rendet ismertetni: Mandur 
László képviselő urat Hiller miniszter úr, Gyimesi Endre képviselő urat pedig Gulyás Dénes 
képviselő úr helyettesíti a mai bizottsági ülésen. Kérem, hogy aki elfogadja a mai ülés 
napirendjét, az kézfelemeléssel jelezze! Ez egyben a határozatképesség megállapítását is 
jelenti. (Szavazás.) A bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a napirendjét. 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7653. szám) 

Vita és szavazás 

1. napirendi pontként tárgyaljuk a Nemzeti Kulturális Alapról szóló, T/7653. számú 
törvényjavaslat módosítását. A napirendi pont tárgyalásánál és néhány más napirendi ponthoz 
fűződően is tisztelettel köszöntöm L. Simon Lászlót – immáron mint államtitkárt – a bizottság 
ülésén!  

A tizenegy pontos ajánlás 1. pontjában szereplő módosító indítványt Menczer Erzsébet 
képviselő asszony nyújtotta be. Kérdezem államtitkár urat a tárca álláspontjáról. (Dr. Gyimesi 
Endre az ülésterembe érkezik.) 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Először is engedje meg, hogy jó munkát kívánjak. Abban 
bízom, hogy az együttműködésünk eredményes lesz, és hogy a bizottságban ön is tényleg 
nagyon jó partnerre fog találni, ahogyan az elmúlt két évben én is jó partnerre találtam. Jó 
munkát és jó egészséget kívánok a munkájához! Amikor véleményt fogalmazok meg, akkor 
azt egyben előterjesztőként is teszem, hiszen az én egyéni képviselői indítványomról van szó. 
Képviselőtársam, Puskás Imre nem tud jelen lenni, úgyhogy amikor igennel vagy nemmel 
válaszolok, az egyben előterjesztői és tárcaálláspont is lesz. 

Az 1. ajánlási pontban szereplő módosító indítványt a tárca és az előterjesztő is 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a módosító 

indítványhoz. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 
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(Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Két tartózkodás. A bizottság támogatta a javaslatot. 

Novák Előd nyújtotta be a 2. ajánlási pontban szereplő módosító indítványt. Kérdezem 
az előterjesztői és tárcavéleményt.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Rezgett a léc, de úgy döntöttünk, hogy nem támogatjuk. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a javaslathoz. (Nincs jelentkező.) 

Kérdezem, hogy ki támogatja. (Nincs jelentkező.) A bizottság nem támogatja; nem kapta meg 
az egyharmadot. 

A 3. ajánlási pontban Karácsony Gergely alelnök úr javaslata szerepel. Kérdezem 
államtitkár urat. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) 

Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Egy igen. A bizottság nem 
támogatta; nem kapta meg az egyharmadot. 

A 4. ajánlási pontban szintén Karácsony Gergely képviselő úr javaslata szerepel. 
Kérdezem államtitkár urat. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a 

módosító indítványhoz.(Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) Egy szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta; nem kapta meg az 
egyharmadot. 

Az 5. ajánlási pontban Gyimesi Endre képviselő úr javaslata szerepel. Kérdezem az 
államtitkár urat. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a módosító indítványhoz. (Nincs 

jelentkező.) Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Tizenkettő. Kérdezem, hogy ki nem 
támogatta. (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. A bizottság a javaslatot 
támogatta. 

A 6. ajánlási pontban szintén Gyimesi Endre képviselő úr javaslata szerepel. 
Államtitkár úr?  

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr mint előterjesztő támogatja. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Tizenkettő igen. Kérdezem, hogy ki tartózkodott. (Szavazás.) Három. A bizottság 
támogatta a módosító indítványt. 
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A 7. ajánlási pontban Gyimesi Endre képviselő úr javaslata szerepel. Kérdezem az 
államtitkár urat.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr mint előterjesztő támogatja. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 

észrevétel. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Tizenkettő. Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Ki nem támogatta a módosító 
indítványt? (Szavazás.) Három. A bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

A 8. ajánlási pontban Menczer Erzsébet képviselő asszony javaslata szerepel. 
Kérdezem az államtitkár urat. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr támogatja. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 
Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. 
A bizottság támogatta a javaslatot. 

A 9. ajánlási pontban Gyimesi Endre képviselő úr javaslata szerepel. Kérdezem az 
államtitkár urat. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr mint előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem 

látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három.  

A 10. ajánlási pontban szintén Gyimesi képviselő úr javaslata szerepel. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr jelzi, hogy támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. A bizottság támogatta a javaslatot. 

A 11. ajánlási pontban szintén Gyimesi Endre képviselő úr javaslata szerepel. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr jelzi, hogy előterjesztőként támogatja. Hozzászólási 

szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 
Tizenhárom. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. A bizottság támogatta a javaslatot. A 
bizottság az ajánlási pontok végére ért, ezt a napirendi pontot lezárjuk. 
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Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7670. szám) 

Következő napirendi pontként tárgyaljuk Az elektronikus hírközlést érintő egyes 
törvények módosításáról szóló, T/7670. számú törvényjavaslatot.  

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy előterjesztő is vagyok, illetve hozzá is 
szeretnék szólni, szeretném átadni az ülésvezetést Karácsony Gergely alelnök úrnak.  

 
(Az elnöklést Karácsony Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy én is sok sikert kívánjak 

mindannyiunknak a bizottságban, illetve Kupper András képviselőtársamat is üdvözlöm a 
bizottság tagjai között. 

Első körben megadnám a szót elnök úrnak mint előterjesztőnek a törvényjavaslattal 
kapcsolatban. 

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), előterjesztőként: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Néhány mondatban foglalnám össze a módosító indítvány, illetve a 
benyújtott törvényjavaslat-módosítás lényegét és a tartalmát. Az első pont, hogy itt a kormány 
és a miniszter hatásköre kerül pontosításra a hatóság irányában. Eszerint az egyetemes 
szerződésekkel és a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatáskörök is átkerülnek a 
hatósághoz és a hatóság hatáskörébe, ezenkívül nevesítésre kerül az, hogy az elektronikus 
hírközlés-politikát, rádióspektrum-politikát is a hatóság készíti elő, illetve ha ilyen előkészítő 
munka megtörténik, akkor terjeszti azt közvetlenül a kormány elé, és ezt követően dönt a 
kormány. Azt gondoljuk, hogy ennek megfelelően itt nagyon sok technikai és egyéb kérdést is 
rögzít ez az előterjesztés, amelyek azt hiszem, hogy az előterjesztésből egyébként az OLGI-
rendszerrel és egyebekkel kapcsolatban is kiolvashatók.  

Nagyon fontos iránya a módosításnak az, hogy korábban nem, vagy a magyar jogba 
nem megfelelően átemelt egyes irányelvek kerülnek megfeleltetésre a magyar jogban annak 
érdekében, hogy a pontatlanságok kiküszöbölése megtörténhessen. Ennek megfelelően 
természetesen felhatalmazó rendelkezéseket is kap a hatóság és a hatóság elnöke, hogy 
ezekben a hatáskörökben eljárhasson. Az ártörvény módosítása is megtörténik, tekintettel 
arra, hogy a miniszter egyetemes hírközlési szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hatásköre 
megszűnik, amennyiben ezt a módosítást a parlament elfogadja, és átkerül a hatósághoz. 
Nagyon fontos a digitális átállásról és a műsorterjesztésről szóló törvény módosítása is, ahol 
elsősorban a gyermekek és a kiskorúak védelme érdekében egyértelműsít szabályokat ez az 
előterjesztés. Köszönöm szépen. (Novák Előd az ülésterembe érkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm Vályi-Nagy Vilmos 

helyettes államtitkár urat! Kérdezem a kormány álláspontját a javaslattal kapcsolatban.  

Vályi-Nagy Vilmos (NFM) ismerteti a tárca álláspontját 

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Tárcaálláspontot képviselek: támogatjuk az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után a képviselői hozzászólásokra kerítenénk sort. 

Én is szeretnék hozzászólni, úgyhogy itt majd visszapasszolom elnök úrnak az elnöklést egy 
rövid időre, de addig is biztatnám képviselőtársaimat, hogy mondják el véleményüket a 
javaslatról. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs hozzászólás, átadnám az elnöklést. 
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(Az elnöklést dr. Cser-Palkovics András, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót alelnök úrnak. 

Hozzászólások 

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm szépen. Az LMP parlamenti frakciója 
három okból sem tudja támogatni ezt a javaslatot. Egyrészt ez a törvényjavaslat 
tulajdonképpen betetőzi azt a folyamatot, hogy a hírközlési politikával kapcsolatosan minden 
kompetencia a kormánytól folyamatosan átkerült a Média- és Hírközlési Hatósághoz. 
Gyakorlatilag ez a folyamat nagyjából véget is érne ennek a javaslatnak az elfogadásával, ami 
persze azt is jelenti, hogy a kormány politikai felelőssége tulajdonképpen a hírközlési politika 
alkotása során teljesen megszűnik, és ezáltal tulajdonképpen kikerül az állampolgárok 
kontrollja alól maga a hírközlés-politika, ami azt gondolom, hogy nem feltétlenül helyes. Azt 
például végképp nehezen tudom értelmezni, hogy a légiriasztási rendszer működtetése és 
fenntartása miért tartozik inkább a Média- és Hírközlési Hatósághoz, mint bármelyik másik 
kormányzati intézményhez. 

A másik ok, ami miatt nem tudjuk támogatni, az átláthatóság szempontja. A javaslat 
egyrészt szűkíti a közzéteendő határozatok körét különösebb indoklás nélkül, másrészt pedig 
a nemzetközi kötelezettségvállalásokra tekintettel akarja korlátozni a betekintési 
jogosultságokat, amely nemzetközi hivatkozások egyébként nem jelennek meg a törvényben.  

A harmadik pedig az, hogy bár mélyen egyetértek azzal, hogy a kiskorúak védelme 
különösen fontos célja a médiaszabályozásnak, de itt tulajdonképpen egy nagyon furcsa 
helyzet áll elő, amikor a bizonyos VI. kategóriába sorolt – tehát gyakorlatilag pornográf 
tartalmak továbbításával kapcsolatos – szabályozásnál tulajdonképpen a távközlési 
szolgáltatók adott esetben akkor is monitorozniuk kell az általuk sugárzott tartalmakat, amikor 
ezt maga a hatóság még nem tette meg. Ez tehát egy ilyen nagyon furcsa helyzetet tud 
előidézni, hogy még nem tudjuk pontosan, hogy melyik kategóriába sorolandó ez a bizonyos 
tartalom, de már magának nem a médiaszolgáltatónak, hanem a távközlési vállalatnak kell 
kiszűrni ezeket a tartalmakat. Mélyen egyetértve a szándékkal, de azt gondolom, hogy ez a 
szabályozás nem lesz megfelelő, hiszen valójában nem világos, hogy az a tartalom, amit 
szűrnie kell a távközlési szolgáltatónak, pontosan beletartozik-e abba a kategóriába vagy sem. 
Ezek miatt az LMP frakciója nem tudja támogatni a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom alelnök úrnak az ülésvezetést. 
 

(Az elnöklést Karácsony Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Folytassuk a vitát! Van-e még képviselői hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor kérdezem elnök urat, hogy szeretne-e a vitában elhangzottakra 
reagálni. 

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) reflexiói 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak annyit tennék 
hozzá előterjesztőként, hogy igen, szándékos az, hogy itt a hatáskörök egyértelműen 
meghatározásra kerüljenek az elmúlt hónapok tapasztalatait követően is. Biztos, hogy ebben 
adott esetben ellenzéki képviselőtársammal, illetve a frakciók között van vita, viszont mi pont 
azt az utat járjuk, amit mi eredendően ezekben a kérdésekben elgondoltunk, tehát a koncepció 
abszolút beleillik abba, hogy ezek a kérdések egy kézben, egy felelősségi körben legyenek, 
hatáskörét tekintve pedig a hatósághoz kerüljenek telepítésre. Kérem a javaslat támogatását. 
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Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel rendkívüli ülésszakban vagyunk, ezért csak 
általános vitára való alkalmasságról kell szavaznunk, hiszen a javaslat tartalmazza a 
tárgysorozatba-vételhez szükséges aláírásokat. Kérem képviselőtársaimat, hogy aki a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tizenhárom igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) Átadom az ülés vezetését elnök úrnak. Helyettes államtitkár úrnak köszönjük 
szépen a részvételt. 

 
(Az elnöklést dr. Cser-Palkovics András, a bizottság elnöke veszi vissza.) 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési 
javaslatáról (T/7655/2. szám) 

A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési 
törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám) 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Most rátérnénk a 3. napirendi pontra: 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló, T/7655. számú törvényjavaslat, 
valamint az Állami Számvevőszék, illetve a Költségvetési Tanács véleménye, amelyeket /2-
es, illetve /1-es szám alatt olvashatnak képviselőtársaim.  

Ismételten köszöntöm a kormány képviselőit! Meg is adnám a szót. Kérdezem, hogy 
ki kíván a kormány részéről előterjesztőként hozzászólni. (Jelzésre:) Államtitkár úrnak adom 
meg a szót. 

L. Simon László (EMMI) szóbeli kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt hetek 
sajtóbeli polémiái arról szóltak, hogy a kulturális minisztérium új vezetése képes lesz-e 
valamilyen módon javítani a kulturális terület költségvetési pozícióin. Tisztelettel jelentem 
képviselőtársamnak és elnök úrnak, hogy azok a sajtóbeli adatok, amelyek az elmúlt hetekben 
vágyként fogalmazódtak meg, és amellyel kapcsolatban a magyar sajtó és a kulturális 
nyilvánosság is elég szkeptikus volt, a benyújtott költségvetési törvény tervezete alapján 
realitásnak nevezhetőek. 

Amennyiben az Országgyűlés támogatja a költségvetési törvény most benyújtott 
változatát, a sarokszámokból az derült ki, hogy az általam tervként megfogalmazott 9-
10 százalékos növekedéshez képest is összességében 12,4 százalékos növekedést tudunk 
elkönyvelni a kulturális ágazaton belül. Ez azt jelenti, hogy az idei, 2012-es eredeti 
tervszámhoz képest – ami 29,4 milliárd forint volt – 2013-ban az a tervszám, ami most önök 
előtt szerepel, ha ebből lecsupaszítjuk az ágazati számokat, és csak az államtitkárság 
közvetlen hatásköre alá tartozó számokat nézzük, ez 33 milliárd 102 millió forint, ami 
összesen az idei tervszámokhoz képest 112,4 százalékot jelent. Azt gondolom, hogy ez 
magáért beszélő eredmény. Ez a növekedés már önmagában is azt jelzi, hogy esélyünk van 
arra, hogy a kulturális terület eddigi nehézségeit felismerve szépen lassan kikapaszkodjunk a 
gödörből, és egy olyan hatékony kultúrpolitikát valósítsunk meg Magyarországon, amely 
egyébként nemcsak szakmai koncepciókban, nemcsak határozott, egyértelmű döntésekben, 
hanem a költségvetési pozíciók növelésében is tetten érhető. 

Mindezeken túl el kell mondanom, tisztelt képviselőtársaim, hogy nemcsak az 
államtitkárságnál várható pozitív fejlemény; az önök előtt fekvő tervezetből láthatják, hogy a 
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Nemzeti Kulturális Alapnál is stabilan tudjuk tartani a pozícióinkat. Ez egy óvatos tervszám, 
amelyet benyújtottunk az idei tényadatok ismeretében. Legutóbb már a bizottsági ülésen is 
elmondtam – még bizottsági elnökként –, hogy 2012. május 31-ei számok alapján már idén 
bőven teljesítettük a féléves bevételi tervünket, annak ellenére, hogy most volt ötöslottó, és 
nem tudott tovább halmozódni az a nyereményalap, amely a mi bevételünket meghatározza. 
Mindez azt vetíti előre, hogy ha a tendencia nem változik, akkor 2013-ban is bőven tízmilliárd 
feletti bevétellel számolhatunk, és van esélyünk arra, hogy a tervhez képest 2013-ban is 
magasabb tényszámokat produkáljunk. 

Örvendetes fejlemény az, hogy nőni fog a Magyar Művészeti Akadémia költségvetése 
is. A sajtóban elég otromba feltételezéseket lehetetett ezzel kapcsolatban olvasni, de aki 
emlékszik arra, hogy tavaly milyen jogszabályt fogadtunk el, és a jogszabálynak 
köszönhetően szakaszosan, több év alatt történik meg azon feladatok bevezetése és ellátása, 
amely a köztestületi státusz megadásából következik, akkor azt láthatják, hogy valójában 
szükségszerű ez a növekedés. Olyan terveink vannak, amelyek egyébként nagyon hatékony 
feladatokat is képesek lesznek a Magyar Művészeti Akadémián keresztül véghez vinni. Azt 
szeretném tehát tisztelt képviselőtársaimnak jelezni, hogy nemcsak az államtitkárság keretein 
belül, hanem ahol kulturális források vannak, más területeken is nőni fognak a forrásaink, és a 
bevételi lehetőségeink kedvezőbbek lesznek, mint az idei évben vagy a tavalyi esztendőben.  

Néhány konkrét számot szeretnék képviselőtársaimnak kiemelni, amely egyértelmű 
növekedés az elmúlt esztendőhöz, illetve az idei évhez képest. A „filmszakmai támogatások” 
soron az idei nulla forinthoz képest 200 millió forintos többlettel találkozhatnak 
képviselőtársaim. Ennek az az oka, hogy felismertük azt, hogy a tárcánál olyan szakmai 
feladatok maradtak, amelyek nem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alatt tevékenykedő 
kormánybiztos feladatai, tehát nem közvetlenül a filmgyártáshoz és a filmforgalmazáshoz 
kapcsolódó források, hanem olyan filmszakmai feladatok, mint például az artmozik 
működtetése. Az ezzel kapcsolatos polémiát a sajtóból önök is figyelemmel követhették. Azt 
hiszem, hogy a szakma számára megnyugtató választ adunk ezzel a 200 millió forintos 
forrásnövekedéssel, ami mellett természetesen a Nemzeti Kulturális Alapnak a továbbiakban 
is lesz lehetősége az artmozik támogatására. 

A közgyűjteményi szakmai feladatok ellátásánál az idei 88 millió forintos tervhez 
képest 113 millió forintos a tervszám, azaz ez 25 millió forintos növekedést jelent. Azt 
gondolom, hogy nem kell különösebben indokolnom azt, hogy a közgyűjteményi szakmai 
feladatok ellátásánál miért kell forrásnövekedésre számítanunk. Az előbb képviselőtársaim 
megszavazták Gyimesi Endre képviselőtársunknak azt a javaslatát, amelynek egyébként az 
ötletét úgy vettem észre, hogy Hiller miniszter úr legutóbbi bizottsági ülésén elhangzott 
expozéja – ha lehet ezt mondani – vagy nagyobb ívű beszéde adta. Ebben miniszter úr arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben meg kell teremteni a Nemzeti 
Kulturális Alapon belül is azt a lehetőséget, hogy ugyan korlátozottan, de az állami 
közgyűjtemények számára a működés is finanszírozható legyen. Ha jól figyeltem, az ellenzék 
ugyan nem szavazott nemmel, de tartózkodással azért finoman mégiscsak segítette azt, hogy 
ez a koncepció realitássá váljon. Ez a lehetőség, hogy a Nemzeti Kulturális Alap ötöslottó-
bevételeinek 10 százaléka erejéig a kulturális államtitkár javaslatára a miniszter egyedi 
döntéssel az állami közgyűjtemények számára működési forrást is rendelkezésre bocsásson –
 kiegészülve ezzel a 25 millió forintos forrásnövekedéssel, amelyet képviselőtársaim láthatnak 
a költségvetési törvény tervezetében –, azt kell mondanom, hogy hosszú évek után először 
egy megnyugtató előrelépés a terület finanszírozásában. Nem akarom hitegetni saját 
magunkat, tudom, hogy ez sem elég, de ez már nagyon nagy előrelépés, és van honnan 
továbbgondolkodnunk.  

A művészeti tevékenységek területen 225 millió forint helyett 525 millió forint lesz a 
jövő évi tervszám, tehát itt 300 millió forintos növekedéssel számolhatunk. Ennek bőven 
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megvan a helye, mint képviselőtársaim láthatják. Már annak is örülhettünk, hogy tavaly 
például a művészeti szervezetek számára tudtuk növelni a bevételeket. Ennek felosztását 
egyébként a múlt héten el is végeztük, amely a minisztériumban nemsokára nyilvánosságra 
kerül, és örömmel jelentem képviselőtársaimnak is, hogy valamennyi fontos, az egész 
országot lefedő civil szervezet, amely a kulturális tárcától támogatást kapott, a jövőben 
nagyobb támogatást fog kapni, mint az elmúlt évben. Azt is elmondhatom önöknek, hogy új 
szervezetek is vannak a támogatotti körben, olyan szervezetek, mint például ugyan a 
dunántúli – részben regionális feladatokat ellátó, de a szakmai jelentőségét tekintve 
országosnak minősíthető – Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság, vagy mint például a 
függetleneknek a szakmai szervezete, a Füge, amely szintén fontos feladatokat lát el a 
színházi területen. Ha ezeket a feladatellátásokat tekintjük, akkor nem csodálkozhatnak 
képviselőtársaim, hogy a művészeti tevékenységek finanszírozására 300 millió forintos 
többletet tervezünk. 

Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok ellátására 200 millió 
forintos többletet állítottunk be: 900 millióról 1 milliárd 100 millió forintra. Remélem, hogy 
képviselőtársaimat ez is megnyugtatja. Mindezt úgy kell figyelniük, hogy azon forrásoknál, 
amelyek a Belügyminisztériumnál állnak rendelkezésre az előadó-művészeti terület 
finanszírozására, tehát az önkormányzatok által fenntartott kőszínházi struktúra fenntartására, 
a pozícióinkat őrizni tudjuk, és mindemellett itt például a pályázatos területre is lesz további 
forrásunk. Mindezt úgy tessék kezelni, tisztelt képviselőtársaim, hogy itt a sarokszámokról 
beszélünk, ezek a belső számok még mozoghatnak, a keretszámok viszont fixek lesznek, 
amennyiben az Országgyűlés azt megszavazza, tehát itt még lesz lehetőségünk a belső 
finomhangolásra a nyár folyamán és az őszi vitában.  

A „kulturális alapítványok, közalapítványok” sornál 400 millió forintos többletet 
terveztünk be, a 490 millió forint helyett 890 millió forintot az idei évhez képest. Ezt szintén 
óriási előrelépésnek tartom, és ami különösen fontos, tisztelt képviselőtársaim, a gazdasági 
társaságoknál az 5,9 milliárdról, illetve majdnem 6 milliárdról, 5 milliárd 997 millió forintról 
6 milliárd 780 millióra fog emelkedni a jövő évi tervszám, ami 783 millió forintos növekedést 
jelent. Ez egy nagyon nagy léptékű előrelépés. Lehetőségünk lesz arra – amit már a sajtóban 
is jeleztem –, hogy az a forrás, amelyet idén miniszterelnök úr a saját keretéből adott például a 
gazdasági társasági formában működő zenekarok számára, azt be tudjuk végre építeni a 
költségvetésünkbe, ezzel stabilitást és kiszámíthatóságot garantálva a legfontosabb, gazdasági 
társasági formában működő zenekarok számára is.  

Amiről még kell beszélnünk, hogy a Magyar Országos Levéltár sorra 667 millió forint 
helyett 767 millió forintot terveztünk, tehát ez százmillió forint többletet jelent. 
Képviselőtársaim pontosan tudják – hiszen nem olyan régen szavaztuk meg a levéltári 
törvényt –, hogy a Magyar Országos Levéltár Magyar Nemzeti Levéltárrá átalakulása miatt 
szükséges ez a százmillió forintos többlet, amit arra fogunk fordítani, hogy a megyei 
levéltárak Magyar Nemzeti Levéltár alá integrálását szakszerűen, hatékonyan és tényleg 
forrásokkal is alátámasztva tudjuk megvalósítani.  

A többi közgyűjteményi intézmény sorainál is 475 millió forintos forrásnövekedést 
értünk el, így 7 milliárd 462 millió forint helyett 7 milliárd 937 millió forint lesz ez a sor. 
Erről már korábban is beszéltem. Amikor a szakmai feladatellátásnál 25 millió forintról 
beszéltem, akkor azok a szakmai feladatokról szóltak, ez a 475 millió forint a működésre 
vonatkozik, tehát egy kicsit kevert, egy kicsit összecsúszott tehát az előbb a két dolog; amit az 
NKA-nál megteremtettünk lehetőséget, ahhoz jön hozzá még ez a plusz 475 millió forint. Ha 
így összeadunk mindent, és az idei tervszámokkal kalkulálunk, akkor azt gondolom, hogy ha 
azt a 10 százalékot kimerítjük jövőre a Nemzeti Kulturális Alapnál – amit meg tudunk majd 
tenni, hiszen a maradványforrásaink most is bőven többek annál, mint amit egyébként ez a 
10 százalék fix kiadásként jelenthet a Nemzeti Kulturális Alapnál –, akkor azt mondom, hogy 
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ha levonjuk az igazgatóság költségeit, ez akkor is legalább 900 millió forint lehet az Nemzeti 
Kulturális Alapnál, amit működésre fordítunk, plusz itt van 475 millió forint, ami működési 
többlet, plusz ott van az a 25 millió forint, amit a közintézményi szakmai feladatok ellátásánál 
szakmai programokra, azt mondjuk nem csak az államiakra tudunk fordítani. Ha ezt 
képviselőtársaim összeadják, akkor ez 1,4 milliárd forintos forrásnövekedést jelenthet a 
közgyűjteményi területen. Azt hiszem, hogy ezt nem kell különösebben védenem és 
indokolnom. Abban bízom, hogy az ellenzék is el fogja ismerni a mai vita során annak a 
néhány hetes küzdelemnek az eredményeit, amelyet már miniszter úr és én mint kijelölt, 
illetve kinevezett államtitkár elvégeztem. 

A Magyar Állami Operaház esetében 3,7 milliárdos forrásnövekedéssel számolhatunk. 
Képviselőtársaimat szeretném megnyugtatni, hogy ez nem arra szolgál, hogy a pénzt a 
Magyar Állami Operaház egy nem hatékony rendszerben elpazarolja, hanem ez abból 
következik, hogy minden bizonnyal – reményeink szerint – meg fog nyílni az Erkel Színház, 
amelynek működéséhez igen jelentős források szükségesek, hiszen ezáltal Budapest második 
legnagyobb játszóhelye lesz elérhető nemcsak a budapesti, hanem a vidéki közönség számára 
is. Azért emelem ki a vidékieket, mert egykori székesfehérvári középiskolásként magam is 
nagyon sokszor érkeztem busszal iskolai operaestre, amit az Erkel Színházban tartottak. Ez is 
azt jelzi, hogy azt az igényt, hogy a vidéki Magyarország és a vékonyabb pénztárcájú fővárosi 
közönség számára is minél nagyobb lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a magyar és az 
egyetemes operairodalom legkiválóbb darabjait az Erkel Színházban láthassák, azt gondolom, 
hogy ezzel a 3,7 milliárd forintos forrásnövekedéssel meg tudjuk majd valósítani, és 
szerintem ennek a szakma is örülni fog. Az egy másik kérdés, hogy utána az Operaházzal 
miképpen fogunk továbbhaladni, de képviselőtársaimat megnyugtatom, hogy ott is lesznek 
előrelépések. 

A Pesti Magyar Színház esetében is szükséges volt némi forrásnövekedés; itt 
8,7 millió forintos többlettel számolhatunk. Megjegyzem képviselőtársaimnak, hogy hosszú 
távra az a szándékunk, nekem személy szerint az az ambícióm, hogy ebben a két évben a 
fővárosi színházi fenntartói struktúrát újragondoljuk, és a fővárossal véglegesítsük azokat a 
tárgyalásokat, amelyeket még az elődöm kezdett meg, tehát hogy tegyük egyértelművé, hogy 
milyen típusú és milyen méretű színház az, amelyet az államnak közvetlen fenntartásban kell 
működtetnie, illetve mi az, amit a fővárosnak vagy a kerületeknek érdemes működtetnie. 
Elképzelhető tehát, hogy a Pesti Magyar Színház státusza még változni fog, akár az, hogy 
átkerülhet a fővároshoz – ezt ne tessék tényként kezelni –, akár az, hogy egy új rendszert 
hozzunk létre állami kezelésben, amelybe integráljuk a Pesti Magyar Színházat. Ha így lesz, 
ha úgy lesz, a 8,7 millió forintos forrásnövekedés akkor is nagy segítséget jelent az 
intézménynek. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Talán ennyit akartam röviden elmondani, de szívesen 
válaszolok a vitában felmerülő kérdésekre. Kérem, hogy támogassák a költségvetési törvény 
tervezetét, amely végre az ágazat számára is a kitörési lehetőséget mutatja meg. Köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Főosztályvezető úrnak adom meg a szót 

kiegészítésre. 

Tavaszi Zsolt (NGM) szóbeli kiegészítése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tényleg 
csak kiegészítés, mert államtitkár úr nagyszerűen összefoglalta a kulturális terület tekintetében 
a költségvetésben megjelenő fejlesztéseket, illetve előirányzatokat. Annyi kiegészítés lenne 
még, hogy az önkormányzati transzferek, támogatások, önkormányzati kulturális feladatok 
támogatása tekintetében a jövő évi költségvetés egy önálló előirányzatot tartalmaz a kulturális 
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támogatásokra. Ez a mintegy 30 milliárd forint lényegében itt említésre került célokat szolgál. 
Még egy dologgal egészíteném ki az államtitkár úr által mondottakat. A közszolgálati média 
támogatása a jövő évi költségvetésben 68 milliárd 169 millió forinttal szerepel. A 
médiatörvény mellékletében a 2012. évi közszolgálati hozzájárulás fogyasztói árszínvonal-
változásával indexált összegről van szó, amely a médiatársaságok működésére, a 
közszolgálati célú műsorszámok gyártására, illetve a művészeti együttesek fenntartására 
szolgál. 

Technikailag a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről még annyit jeleznék, hogy a 
kormány döntése alapján a 2013. évi költségvetés országgyűlési tárgyalása a korábbi évek 
gyakorlatától eltérően már június hónapban elkezdődött. Reményeink szerint ez a korai 
elfogadás biztonságot és kiszámíthatóságot hordoz magában azzal, hogy már év közepén 
rendelkezni fogunk Magyarország jövő évi költségvetésének sarokszámaival – a végszavazás 
szeptember hónapra marad –, illetve annyit jeleznék még, hogy a költségvetési 
törvényjavaslat I. kötetével egy időben kerültek benyújtásra idén a fejezeti kötetek, és a 
költségvetési törvényjavaslat megalapozását szolgáló törvényjavaslatok is, amely a következő 
napirendi pontban szerepel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni Deli Gáborné tanácsos asszonyt 

az Állami Számvevőszéktől, hogy kíván-e az Állami Számvevőszék vizsgálatáról szóbeli 
kiegészítést tenni. (Deli Gáborné: A kolléganőm van vele megbízva.) Akkor neki adnánk meg 
a szót. Kérem, hogy segítsen! 

Hadnagyné Papp Ildikó (ÁSZ) szóbeli kiegészítése 

HADNAGYNÉ PAPP ILDIKÓ (Állami Számvevőszék): Hadnagyné Papp Ildikó 
vagyok az Állami Számvevőszék részéről. Röviden ismertetem az Állami Számvevőszék 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat véleményezésének 
összefoglalóját. 

Az Állami Számvevőszék a törvényjavaslat véleményezése során négy fő kérdésre 
fókuszált, illetve értékelte azokat: a törvényjavaslat megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, az 
államadósság tervezett alakulása pedig az alaptörvényben és a stabilitási törvényben 
foglaltaknak; a törvényjavaslat bevételi és kiadási előirányzatait jogilag és számszakilag 
alátámasztották-e; megalkották-e a tervezéshez kapcsolódó új jogszabályokat, illetve tervezett 
módosításokat a szükséges háttérszámításokkal együtt; hogy a Széll Kálmán-terv intézkedési 
csomagjában célul kitűzött megtakarítások és hatásaik levezethetők-e a költségvetési 
javaslatból. 

Véleményünk összeállításához értékeltük a 2012. évi makrogazdasági folyamatokat, a 
központi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kialakítását, a tartalékok 
megalapozottságát, a fejezetek tervező munkáját, az elkülönített pénzügyi alapok és a 
társadalombiztosítási alapok előirányzatainak kimunkálását, valamint az önkormányzati 
támogatások tervezését. Értékeltük az előirányzatok teljesíthetőségét, beazonosítottuk a 
legfontosabb kockázatokat. A törvényjavaslat véleményezéséhez készített módszertan alapján 
értékeltük, illetve minősítettük a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.  

Magyarország 2013. évi költségvetési törvényjavaslata 15 ezer 477 milliárd forint 
kiadási és 14 ezer 800 milliárd forint bevételi főösszeggel számolt. Ellenőrzésünk a bevételi 
főösszeg 88 százalékát, a kiadási főösszeg 82 százalékát fedte le, tizenegy költségvetési 
fejezetet érintett. Az ellenőrzés során súlyponti kérdésként kezeltük, hogy az ÁSZ a törvényi 
kötelezettségének eleget téve, a jó kormányzás elősegítése érdekében támogassa a 
megalapozott döntéshozatalt. Az Országgyűlés munkájához kívánunk muníciót adni a 
kockázatok bemutatásával, értékeléseinkkel, elemzéseinkkel, melyek hasznosulása további 
szabályozások előkészítését, elfogadását vonhatja maga után.  
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Véleményünk fő üzenetei hét pontban foglalhatók össze. Az első, hogy a 
törvényjavaslat kedvezőtlen, bizonytalan nemzetközi gazdasági, pénzügyi környezetben 
készült, amikor a válságjelenségek erősítik a pénzpiacok bizonytalanságát. A helyzet 
értékelésénél figyelembe kell venni, hogy az államadósság után fizetendő kamatok 
előirányzatát a törvényjavaslat az átlagos hozamszint 80 bázispontos csökkenésének 
feltételezésével állapítja meg, ennél azonban nagyobb javulás is elérhető 2013-ban 2012-höz 
képest, ha Magyarország és az IMF/EU közötti megállapodás létrejön. Ez egyfajta implicit 
tartalékot jelent a 2013. évi költségvetésben.  

Második pontként természetesen ki kell emelni, hogy a makrogazdasági pálya 
kedvezőtlenebb alakulása esetén a tartalékok szerepe, súlya megnőtt. A tartalékoknak 
fedezetet kell biztosítaniuk a kedvezőtlenebb makrogazdasági mutatók miatt jelentkező 
bevételkiesésekre, illetve kiadásnövekedésekre is. Nem megfelelő irányba mozdítja el az 
összképet, hogy a fejezeteknél nem kötelező a tartalékképzés. Az ellenőrzött tizenegy 
fejezetből csak négy élt ezzel a lehetőséggel, köztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma is. 
A Költségvetési Tanács a törvényjavaslat tervezetéről készített véleményében javasolta az 
Országvédelmi Alap előirányzatának megemelését. A javaslatban az előirányzatot 
megduplázták – 50 milliárd forintról 100 milliárd forintra –, ezzel együtt véleményünk szerint 
a központi tartalékok csak a fejezeti tartalékokkal kiegészítve nyújtanak kellő fedezetet a nem 
tervezett, de szükségképpen teljesítendő kiadásokra.  

Harmadrészt az államadósság csökkentése továbbra is fegyelmezett pénzügypolitikát 
és jelentős tartalékképzést igényel. Az alaptörvény 37. cikk (3) bekezdése alapján, míg az 
államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, a központi költségvetés végrehajtása 
során nem vehető fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, 
amelynek következtében az államadósságnak a teljes hazai össztermékhez viszonyított aránya 
a megelőző évben fennállóhoz képest növekedne. Az államadósság-mutató várható értéke a 
2013. év végén 76,8 százalék, ami a törvényjavaslatban rögzített, a 2012. év végére várt 
78,0 százalékos adósságrátához képest az alaptörvényben meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz. A bevételi oldalon jelentkeznek az előirányzatok 
tervezésében a főbb bizonytalansági tényezők. A gazdálkodó szervezetek befizetéseinek közel 
negyede, a lakosság befizetéseinek 91 százaléka a személyi jövedelemadó előirányzatának 
bizonytalan bázisszámon történő megtervezése miatt megalapozatlan. Ez jelzi, hogy itt 
további jogszabályi pontosítások, számítások szükségesek. 

A társadalombiztosítási alapok bevételei és kiadásai megalapozottak, ezen belül a 
Nyugdíjalapnál kisebb kockázatot hordoz az inflációkövető emelés, ha az infláció alakulása 
eltér a számított értéktől. Az Egészségbiztosítási Alap ellátásait érintették a Széll Kálmán terv 
2.0 intézkedései, különösen a gyógyszerkassza megtakarításai. A gyógyszertámogatás 
29 százalékos csökkentésével kapcsolatban a megalapozó intézkedések kidolgozatlansága, a 
gyógyszerfelírási és fogyasztói magatartás változásának kiszámíthatatlansága, illetve a 
lakossági térítés összegének kidolgozatlansága jelent bizonytalanságot a teljesíthetőség terén.  

Hetedik tényezőként ki kell emelni a helyi önkormányzatok kérdéskörét. Az 
önkormányzatoknál a feladatátrendezés és a forráskivonás kockázatokkal jár, ami a magasabb 
tartalékképzéssel együtt is veszélyezteti az önkormányzati rendszer működőképességét. A 
helyi önkormányzatoknál az államhoz történő feladatátadás következtében az alrendszert 
érintően 647 milliárd forint központi támogatás, az előző évinek a 61 százaléka marad a 
rendszerben. A háttérszámítások logikája megítélésünk szerint nem zárt, több esetben 
becslésen alapul, ezért kockázatos, hogy a feladatátadás forrásszükséglete és a finanszírozás 
nem kerül összhangba. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni 

képviselőtársaim közül? (Jelzésre:) Hiller miniszter úrnak adom meg a szót. 
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Kérdések, hozzászólások 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mindenekelőtt én is tisztelettel köszöntöm az elnök 
urat elnöki minőségében. Jól emlékszem arra az időszakra, amikor bizottsági tagként részt 
vett a bizottság munkájában, és azt gondolom, hogy az az együttműködés, amely kormánypárt 
és ellenzék között lehetséges, az én részemről elnök úr személyében folytonos.  

Azt szeretném leszögezni, hogy a véleményünket a parlament plenáris ülésének 
vitájában, a költségvetési vitában fogom elmondani, ezért inkább az alapokról szeretnék 
beszélni, az egyes részleteket pedig ott kifejteni. Ez az alap mégiscsak az, hogy két év alatt 
sikerült az igen tisztelt kormánytöbbségnek halál közeli állapotba juttatni a kultúrát. Ehhez 
képest kétségkívüli öröm, hogy most az intenzív osztályra tolták ki a magyar kultúra 
költségvetési helyzetét. Ez azt jelenti, hogy az öröm viszonylagos. Ha a tavalyihoz képest 
vesszük – amikor még azok is, akik kormánypárton a kultúra ügyéért aggódtak, a kezükkel a 
fejüket betemették, mert valóban elképesztő dolgokat sikerült művelni, és nem is valamiféle 
műfaji kategória volt az, hanem mindenki által elismerten elsősorban a magyar 
közművelődést évtizedekkel ezelőtti állapotba visszataszítani –, az a növekedés, amit a 2013-
as költségvetési terv mutat, az ebből az állapotból, mármint a halál közeli állapotból 
kétségkívül kiemeli, de azért természetesen nagy örömre nincsen ok. Annyi az öröm, 
amennyire ezt lehet mondani, valóban azért nem használtam az előbb a „beteg” szót, mert a 
kultúra és a betegség kapcsolatát ilyen képben sem szeretném megteremteni, de mégiscsak 
arról van szó, hogy ez az intenzív osztály az, amelyik jelenleg ápolja a magyar kultúrát. 

Ami a belső elosztásra vonatkozik: ott ez viszonylag arányos. Azt szeretném még 
leszögezni, hogy a Nemzeti Kulturális Alap főösszegét, amit az államtitkár úr is megemlített, 
hogy óvatossággal tervezték, én alultervezettségnek nevezem. Semmi ok nincsen azt 
mondatni velünk, hogy 2013-ban a magyar lottószelvényt, illetve ötöslottót vásárlók száma és 
a lottóra költött pénz kevesebb lesz, mint 2012-ben. Itt a tényleges bevétel és a jövő évi 
elképzelés között milliárdos különbség van – legalább másfél milliárd –, ami alultervezettség. 
Azt őszintén remélem mindannyiunk érdekében, hogy az az enyhe növekedés, ami 
kimutatható akár az intézményi, akár pedig általában a közművelődési területen, az segítség. 
Érdemes arról beszélni, nem feltétlenül a költségvetés kapcsán, ami Gyimesi képviselő úr 
javaslataként elfogadásra került, itt inkább csak javasolni vagy megismételni szeretném azt a 
javaslatot, hogy ha ez megtörténik – ezt egyébként a költségvetésben így realizálni is lehet –, 
akkor ez egy nagyon örvendetes dolog. Nagy lesz a versengés, és mivel ennek nincsen 
hagyománya, a szükséghelyzet viszont valóban előidézi, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
megnövekedett költségvetéséből működési költségekre is lehessen forrásokat limitált 
mértékben használni, hogy ennek mi a felhasználási módja, itt én csak javaslatot teszek, ez 
nyilván a kormánytöbbségnek a döntése. Szeretném, elnök úr, ha a kulturális bizottság elérné, 
hogy miközben ennek az idáig még nem tapasztalt mechanizmusnak a kidolgozása 
nyilvánvalóan az államtitkárság felelőssége, de a bizottságban a döntés előtt egy beszélgetés 
megtörténjen. Nekem mindegy, hogy mi a forma, nem az a kérdés, hogy ezt most ilyen vagy 
olyan szavazás alá vesszük-e, hanem hogy lássuk, hogy ez itt helyes irány-e. 

Két okból mondom ezt. Először is, én is úgy érzem, hogy meg kellett nyitni egy 
csapot, de óriási lesz a nyomás, következésképpen két oldalról kell ezt a dolgot nézni, ugyanis 
ha ez nem történik meg, akkor valóban kimondottan visszafordíthatatlan és káros folyamatok 
indulhatnak el, magyarul intézmények sora dőlt volna be. Sokkal nehezebb és sokkal drágább 
lett volna egy későbbi fázisban a helyreállítás. Más tekintetben mindenki, aki felelősen 
gazdálkodott pénzzel, költségvetési forrással, tudja, hogy ha itt most egy alacsony százalék 
került meghatározásra – a mértékkel is egyetértek egyébként, helyes –, mindenki tudja, hogy 
ha 1 százalékon nyitjuk meg a csapot, a minőségi változás akkor is megtörtént. 
Következésképpen óriási lesz a tülekedés arra, hogy ha már megnyitottátok, akkor nem igaz, 
hogy még 10 százalékkal nem lehet; ezt viszont élesen ellenezném, csak erre a dologra fel kell 
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készülni. Ez az összeg arra elegendő, hogy valóban ne történhessék végkatasztrófa, ne 
szűnhessenek meg, vagy valóban értéket felmutató intézmények ne menjenek tönkre. Ezért 
javaslom, hogy ennek a felhasználási módját vitassuk meg, tudva, hogy más a felelőssége a 
többségnek és más az ellenzéknek.  

E pontokat leszögezve ismételten szeretném jelezni, hogy a részletes érvelésemet a 
plenáris ülésen szeretném elmondani. Kérem szépen – ezért is jelentkeztem elsőként –, ne 
vegyék tiszteletlenségnek, de az oktatási bizottság 11 órától tárgyalja az oktatási 
költségvetést, amin szeretnék részt venni, tehát akkor el fogok menni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen; a javaslatot is természetesen. Karácsony Gergely alelnök 

úrnak adom meg a szót. 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon örülök, hogy 

ilyen dinamikus új államtitkára van a kulturális ágazatnak, aki már akkor is tudott lobbizni a 
költségvetésért, amikor még nem is volt még államtitkár. Valóban vannak ebben a tervezetben 
olyan változások, aminek örülni kell, főleg az elmúlt két év szűkössége után, vannak azonban 
erős kételyek, amelyek a költségvetés egészével és a kulturális költségvetéssel is 
kapcsolatosak, kevéssé az államtitkárságnál szereplő költségvetési tételekkel. Inkább az 
önkormányzati résznél beszélnék erről majd bővebben. 

Ami az általános probléma, hogy az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács 
is azért rengeteg bizonytalansági tényezőt sorolt fel ennek az igencsak korán beterjesztett 
költségvetésnek a kapcsán. Egy ilyen rendkívül bizonytalan nemzetközi gazdasági 
környezetben érdekes, hogy egyáltalán miért kell ilyen gyorsan költségvetést benyújtani. Erre 
nyilván vannak különböző hipotéziseink, bár ezek talán kevésbé érdekelnek most minket, a 
kulturális vonatkozásai nem annyira fontosak. Ami fontos, hogy ez a költségvetés biztos, 
hogy nem lesz tartható, azt gondolom, hogy biztosan év közben is zárolások lesznek. Biztosan 
tudtuk eddig, hogy ott aztán végképp a kultúra volt a vesztes ágazat az elmúlt két évben, 
2010-2012-ben is óriási zárolások voltak kulturális területen, és valójában most se tudjuk, 
hogy mihez képest mennyi az annyi, hiszen félévben vagyunk, és nem tudjuk egész pontosan, 
hogy 2012-ben milyen volt a kulturális költségvetésünk. Csak zárójelben jegyzem meg, a 
2013-as költségvetés még az idei GDP-növekedést is rosszul becsli meg, legalábbis a KSH-
nál más becslések vannak, mint a költségvetés-tervezetben, és még a Századvég is azt 
mondja, hogy nem lesz 1,6 százalékos gazdasági növekedés Magyarországon, tehát azt 
gondolom, hogy itt nem lehet nagyon megnyugodva az ember. 

Nézzük a részleteket! Az előadó-művészeti költségvetés valóban hozza a tavalyi 
szintet, ami azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amiben a magyar gazdaság és a magyar 
kultúra van, azt gondolom, hogy egy olyan állapot, amivel együtt tudnak működni az előadó-
művészeti szervezetek. Az én problémám az – és innentől kezdve egy kérdést tennék fel 
államtitkár úrnak –, hogy ha jól tudom, a költségvetéssel együtt be kellett volna már nyújtani 
az előadó-művészeti szervezetek besorolását a három kategóriába a 2013. január 1-jétől életbe 
lépő szervezetek esetében, ugyanis ez van a törvényben, hogy a költségvetéshez be kell ezt a 
bizonyos felsorolást nyújtani. Így nagyon nehéz előre látni azt, hogy az egyes előadó-
művészeti szervezetek, színházak, társulatok milyen típusú költségvetésre számíthatnak, 
ráadásul a salátatörvénynél – ami egy külön napirendi pont lesz – sem változik meg a helyzet 
ezzel kapcsolatosan, tehát itt én most nem látok tisztán. 

Azért se látok tisztán egyébként, mert bár itt elmondta főosztályvezető úr, hogy be 
lettek nyújtva fejezeti költségvetések, lehet, de én ezeket nem látom, tehát amikor különböző 
számokról beszélünk, akkor én talán sokkal nehezebb helyzetben vagyok, mint mások, mert 
én nem látom e fejezeteket, ezért nem tudom, hogy pontosan mi hogyan változik, ilyen 
szempontból tehát igazából kérdésként fogalmaznám meg az aggodalmaimat. Az 
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aggodalmaim tehát nem az államtitkárság költségvetésében megjelenő összegekkel, hanem 
sokkal inkább az éppen államosított, most pedig a települések gondjára bízott megyei 
közgyűjteményi, közművelődési intézmények helyzetével kapcsolatosak, amelyekről 
államtitkár úrral még bizottsági elnökként, ha nem sértődik meg, azt kell mondanom, hogy 
közösen küzdöttünk azért, hogy ne az a döntés szülessen, hogy ezek a településekhez 
kerülnek. Most ebben az új költségvetés-tervezetben – ami azzal számol, hogy a kormány 
végigviszi azt a szándékát, hogy a volt megyei intézményeknek a települések válnak a 
fenntartóivá – egy 17 milliárd forintos összeg szerepel könyvtári, közművelődési és múzeumi 
feladatok támogatására. Nehéz ezt összehasonlítani bármivel, hiszen eddig a megyei 
intézményeknél jelent meg ez a sor, illetve a települési normatívákban, amelyek 2009 óta egy 
összevont normatívát jelentenek. 2009-ben utoljára a zárszámadás szerint 16,1 milliárdot 
fordított a magyar állam közvetlenül ezekre az intézményekre, amelyeknek ugyan van 
reálértéke, azért körülbelül 20 milliárd forint, és bár nem tudjuk pontosan, de szakértői 
becslések azt mondják, hogy ennek legalább az egyharmadával növelték meg a fenntartók, 
tehát a települési és megyei önkormányzatok ezt az összeget.  

Azt látjuk, hogy ebben a költségvetésben – nyilván összhangban a feladatok 
átcsoportosításával – igen jelentős mértékben csökkennek a települési normatívák, és nem 
tudjuk pontosan, hogy nem lesz-e ebből óriási fejre állás. Attól félek, hogy ez a bizonyos 
17,6 milliárd forint, ami itt szerepel a tervezetben, nagyon kevés lesz, és messze elmarad attól, 
amilyen támogatást az elmúlt években ezek az intézmények ténylegesen kaptak a 
fenntartóiktól és az állami normatívából összesen. Még egyszer mondom, arra viszonylag 
nehéz építeni, hogy az önkormányzatok jövőre is ki tudják majd pótolni a kulturális 
intézményeik finanszírozását. Nyilván lesznek olyanok, amelyek olyan szerencsés helyzetben 
lesznek, hogy ezt megtehetik, de összességében valószínűleg nagyobb mértékben szűkül az 
önkormányzatok finanszírozása, mint az általuk ellátandó feladatok. Azt gondolom, hogy ez 
egy nagyon nagy fajsúlyú kérdés, és önmagában ennek az egész problematikának azért van 
nemcsak egy költségvetési, hanem egy szabályozási része is: június 30-áig kellett a 
kormányzatnak lefolytatni azokat az egyeztetéseket a fenntartó településekkel, amelyek 
értelmében ez a folyamat véghezvihető lenne. 

Kérdezném államtitkár urat, anélkül, hogy nagyon szétfókuszálnánk, de azért azt 
gondolom, hogy ez mindenképpen érinti a salátatörvényt, hogy egy ekkora összeget beírunk a 
költségvetésbe, és gyakorlatilag semmilyen támpontunk nincs azzal kapcsolatosan, hogy ezt a 
pénzt mégis hogyan fogják elkölteni, milyen típusú finanszírozásra számíthatnak a 
települések, egyáltalán a kormány valóban véghezviszi-e ezt a szándékát, vagy pedig az 
egyébként szakmai szervezetek által támogatott módon a megyei múzeumhálózat például 
egyben maradva és közvetlen állami finanszírozást kapna. Itt rengeteg nyitott kérdés van, túl 
azon, hogy ez az összeg nagyon kevésnek tűnik. Még egy dolog, amit még kiemelnék 
közgyűjteményi szinten, hogy jelenleg az sem világos számomra, hogy egészen pontosan az 
egykori megyei levéltárak finanszírozása hogyan fog kinézni. Most államtitkár úr mondta ezt 
a plusz százmillió forintot, amit a Magyar Országos Levéltár helyén létrehozott Magyar 
Nemzeti Levéltár kap az integráció feladataira, de hol van az a pénz, amit maguk a megyei 
levéltárak megkapnak? Nyilván benne van valahol a költségvetésben, de mondom, fejezeti 
költségvetést én nem látok.  

A változatosság kedvéért elmondanék két olyan tételt ebben a költségvetésben, amit én 
túlzottnak gondolok. Az egyik bizony a Magyar Művészeti Akadémia. Nagy vitáink voltak a 
bizottságban meg a plenáris ülésen is a Magyar Művészeti Akadémia létrehozásával 
kapcsolatban. Én értem, hogy ez a mostani növekedés a korábban elfogadott törvényeknek 
megfelelő úton halad, de azt gondolom, hogy a Művészeti Akadémia nem tett meg eleget 
azért, hogy a pontos költéseit a közvélemény követni tudja. Nem tudom megítélni azt – és 
akkor most nagyon óvatosan fogalmazok – , hogy abból a 2,5 milliárd forintból, ami a 
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jelenlegi helyzetben a magyar kultúra teljes költségvetésén belül egy óriási összegnek számít, 
főleg ha összehasonlítom a Széchenyi Irodalmi Akadémia 12 millió forintjával, egész 
pontosan mit is kap a magyar kultúra.  

Végül: persze szintén lehet törvényekre hivatkozni, de ettől még azt gondolom, hogy a 
közmédia 68 milliárd forintja is olyan dolog, ami enyhén szólva átgondolásra szorul. Ez a 
növekedés a tavalyi évhez képest úgy értelmezendő, hogy közben – egyébként szerintem 
helyesen – az állam megvásárolta a tévészékházat, és egyébként, szerintem helyesen, a 
Médiaszolgáltatási Alap kedvezményes állami hitelt kapott a Magyar Fejlesztési Banktól 
ennek az összegnek a finanszírozására, de összességében jelentősen csökkentette az alap 
tévészékházzal kapcsolatos kiadásait. (Dr. Hiller István távozik az ülésteremből.) Azt is 
láttuk, hogy több mint ezer embert elbocsátottak a közmédia szolgálatából; azt is látjuk, hogy 
csökken a nézettség. Most nyilván a foci EB-vel kapcsolatosan lehetne ellentétes példákat 
hozni, de összességében csökken a közmédia nézettsége, ráadásul egyre kevésbé különbözik 
az M1 műsorszerkezete a kereskedelmi csatornáétól, ahol ugyanúgy szappanoperák és tévés 
vetélkedők mennek. Azt gondolom tehát, hogy ha azt gondoljuk, hogy nehéz helyzetben van a 
magyar költségvetés, akkor nagyon kérdéses, hogy 68 milliárd forint vajon megér-e a magyar 
adófizetőknek egy olyan nézettségű és gyakorlatilag a kereskedelmi csatornáktól alig 
különböző közmédiát, nem beszélve arról, hogy az elmúlt időszak legdurvább etikai 
normasértéseit éppen a közmédia követte el. 

Még azt is hozzátenném – hiszen az átláthatóság mindig egy fontos szempont az LMP 
számára –, hogy amikor forintokról beszélünk, akkor pontosan tudnunk kellene, hogy mire is 
költjük ezeket. Azt gondolom, hogy nincs még 68 milliárd a magyar költségvetésben, amit 
ennyire átláthatatlan módon költenének el. A Médiaszolgáltatási Alap eredetileg viszonylag 
kisebb feladatokat végzett, és ennek megfelelően a közmédia költségvetésének nagyobb része 
a közszolgálati kuratórium ellenőrzése alatt állt. Ez jelenleg sajnos nem így van. A 
Médiaszolgáltatási Alap folyamatosan perben áll különböző civil szervezetekkel, amelyek 
próbálják kiperelni belőlük a különböző szerződéseket, lásd például a Marslakók szerződését, 
ami több mint kétmilliárd forint értékben állít elő egy olyan szappanoperát, amitől egyébként 
zuhan a közmédia nézettsége, tehát ahelyett, hogy emelte volna, valójában kifejezetten ártott a 
nézettségnek, és most már nem is tudják olyan műsorsávba tenni, ahol már legalább nem árt 
az utána következő műsoroknak. 

Összességében azt gondolom, hogy ebből a 68 milliárdból 20 milliárdot biztos nagyon 
szívesen áldoznék a megyei közgyűjteményeknek és közművelődési intézményeknek, ha 
rajtam múlna. Mindenesetre szeretném megismételni a kérdést is, amit elmondtam. 
Államtitkár urat kérdezem, hogy hogyan tudunk egy kicsit tisztábban látni a 17 milliárd 
forinttal kapcsolatban. (L. Simon László: Segítünk.) Biztos voltam benne, államtitkár úr. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gyimesi Endre képviselő úr! (Dr. Vitányi Iván az ülésterembe érkezik.) 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Csak nagyon röviden. Én is köszöntöm elnök urat, 

hogy visszatért körünkbe, és jó munkát kívánok! Azt gondolom, hogy könnyebb a helyzetünk, 
hiszen államtitkár úr tételesen felsorolta azokat a pozitívumokat, azokat az előrelépéseket, 
amelyek a költségvetés tervezésekor történtek, és mindenképpen eredménynek kell 
felfognunk azt, hogy a következő évben 12,4 százalékkal bővülni fog a lehetőségünk.  

Bizonyára elszólás volt Karácsony képviselőtársamnál, hogy az előadó-művészeti 
szervezetek költségkerete nem változott; jelentősen nőtt, 10 százalékkal emelkedik a jelenlegi 
tervezet szerint, mint ahogy az állami fenntartású közgyűjtemények költségvetési támogatásai 
575 millió forinttal nőnek. Ebből százmillió forint jut erre az előbb említett nemzetilevéltár-
koncepcióra, amelyben benne van a Nemzeti Levéltár és a megyei levéltárak. Ami nincs 
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benne, az nyilván az önkormányzati fejezetben van: ez a négy városi levéltár, illetve a 
Budapesti Fővárosi Levéltár nyilván más soron található meg. Őszintén remélem, hogy ez egy 
kiinduló ugródeszka lesz, és az a lendület, amellyel az államtitkárság elkezdett dolgozni, majd 
hozzásegít bennünket ahhoz, hogy további lehetőségekkel éljünk. Ellentétben Karácsony 
képviselő úrral, én nagyon komoly erénynek fogom fel azt, hogy a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatása mintegy egymilliárd forinttal megnövekedett, tehát az 1,5 milliárdról 
majdnem 2,5 milliárdra nőtt, és úgy gondolom, hogy ezt a bizalmat mindenképpen 
megérdemelte. 

Úgy remélem, hogy a költségvetés jövő évi esetleges módosítása kapcsán a zárolások 
nem a kulturális ágazatot fogják érinteni, ugyanakkor szeretném jelezni azt, hogy nagyon sok 
olyan beruházás külön nem jelenik meg a kulturális ágazat költségvetésében, amelynek 
nagyon komoly kulturális kihatásai vannak, és én azt gondolom, hogy ezek összességében 
jelentős mértékben fogják növelni a végeredményt. Ettől függetlenül természetesen 
nyugodtak nem lehetünk, de a tavalyi indulási pozíciónkhoz képest úgy érzem, hogy jelentős 
előrelépés következett be, úgyhogy mindenképpen támogatom a törvényjavaslat elfogadását 
és az általános vitára bocsátását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák Előd képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez a költségvetés a Jobbik 

meggyőződése szerint nem Magyarországnak, nem a magyar adófizetőknek, hanem a 
nemzetközi pénzvilágnak szól. Ezt ki kell mondani akkor, amikor rendhagyó módon, már 
nyár elején elfogadjuk a költségvetést, amire talán nem is volt még példa a magyar 
jogalkotásban. Ennek több oka is van. Egyrészt nyár elején, most még nem ismertek azok a 
tényadatok – például a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás –, valamint 
nem ismertek, eléggé bizonytalanok még a várható adatok is, tehát 2012-nek még több mint a 
fele hátra van. Mindezek tudatában – sőt ha még hozzávesszük azt, hogy nem tudják a piaci 
szereplők, hogy milyen újabb adótörvényekre számíthatnak jövőre, ami normális esetben nem 
kellene, hogy változzon év közben, sőt ideális esetben akár éveken keresztül is változatlan, 
kiszámítható lenne – mindenesetre talán ez a három fő érv, ami miatt nem is volt még erre 
példa, hogy már nyáron megalkossák a költségvetési törvényt. Azonban látjuk azt, hogy a 
nemzetközi pénzvilágnak engedelmeskedik a kormányzat, az államadósság mindenáron való 
visszafizetése ismét felülírja a nemzeti érdekeket: fizessük az államadóságot, ha 
belenyomorodik is a magyar társadalom, még akkor is, ha ez az államadósság közben tovább 
nő. 

Természetesen lehet itt dobálózni számokkal, államtitkár úr rögtön ki is emelt 
néhányat, ami éppen növekedett; ugyanígy lehetne akár arról is beszélni, hogy mik 
csökkentek, még annak ellenére is, hogy mindent megtettek annak érdekében ismét a fideszes 
törvényjavaslatban, hogy a kiadások és a bevételek összehasonlíthatatlanok legyenek. A 
törvényjavaslat 1. számú melléklete ugyanis csak a 2013. évi előirányzatokat tünteti fel, tehát 
sem a 2011. évi számokat, a tényszámokat, sem a 2012. évi adatokat, tehát a várható adatokat 
nem mutatja be, negligálja az n-2 mindenütt – kivéve a Fidesz-kormányzat alatt – elfogadott 
szabályát, megfosztja az Országgyűlést a tendenciák megismerésének, az áttekinthetőségnek a 
lehetőségétől. Ha hosszasan kutakodunk, elővesszük a korábbi, több száz, több ezer oldalnyi 
költségvetési kimutatásokat, akkor ezt meg lehet tenni, de önök mindent megtesznek azért, 
hogy az érdemi vitákat ellehetetlenítsék, és itt nyilvánvalóan csak azokat emelik ki, ahol épp 
növekedések vannak. 

De valóban nem is ez a döntő, különösen a kultúra területén, amely mindig elsőként 
volt elszenvedője a megszorításoknak. Az, hogy mondjuk a tavalyi évhez képest akár még 
növekedés is van, nem jelenti azt, hogy akár csak évtizedes távlatban még akár egy stagnálást 
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is biztosítani tudnának, sőt leginkább megszorítások jellemzik a kultúrát, de valóban itt 
elsődlegesen a kultúrpolitikával kapcsolatban a Jobbik fenntartása nem egy számszerűsíthető, 
összegszerűsíthető kritika, hanem sokkal inkább politikai, ideológiai irányvonalbeli kritika. 
Általában Alföldi Róbert példáját szoktuk felhozni, de ha már államtitkár úr a Pesti Magyar 
Színház többlettámogatását említette, akkor ezt még önmagában üdvözölhetnénk is, akár 
visszavágyva azokba az időkbe, amikor még, ha nem is olyan pompás keretek között, de 
mégis az volt a nemzeti színházunk, sokkal méltóbb előadásokkal, ami egy nemzeti 
színházhoz illő lehet. Azonban hiába hallunk itt a múlt évihez képest néhány millió forintos 
többletet, még egy tízmillió forintot sem elérő plusz többletet, nagyon jól tudjuk, hogy 
zárószavazás előtti módosító javaslatokkal szokták az igazán kényes kérdéseket benyújtani, 
vagy például – ami szintén szívügyem – hogy ezt az izraeli monopóliumot, ami a mozipiacok 
területén megvalósul tulajdonképpen 90 százalékos arányban, természetesen jó lenne 
megtörni. Ennek az érdekében akár örülhetnénk is annak a 200 millió forintnak, amit 
államtitkár úr kiemelt, hogy a minisztériumnál marad, ha jól értettem, jórészt a művészmozik 
megsegítésére. Láthattunk már arra példát, hogy akár egy néhány százalékos járulékot is 
bevezettek volna a multiplex mozik jegyeinek esetében, ami pontosan az artmozi-hálózat 
megsegítését szolgálta volna, azonban ott is – a szakbizottságunkat megkerülve – végül az 
alkotmányügyi bizottságban nyújtottak csak be egy zárószavazás előtti módosító javaslatot, 
nem egyet, sokat, de egy olyat is, ami például ezt a járulékot is eltörölte volna. Itt nem tudunk 
tehát felhőtlenül örülni, miközben sorra zárnak be a művészmozik, és gyakorlatilag Tel 
Avivban mondják meg, hogy mit lehet bemutatni Magyarországon és mit nem. Persze a 
magyar filmgyártás még nem tart ott, hogy akár…  

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Elnök úr, szívesen kimegyek, ha gondolja.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Folytathatom, elnök úr? 
 
ELNÖK: Képviselő úr, természetesen folytathatja; gondolom, felelősséggel minden 

szaváért. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Természetesen. Természetesen nincs ma a magyar filmipar 

olyan helyzetben, hogy akár mondjuk magyar kvótáról jelenleg indokolt lenne beszélni ebben 
az évben, vagy akár még a jövő évben is sajnos, hiszen nem látunk változást; nem 
összegszerűségben, hanem irányvonalban. A közmédiumok számára sajnos megint csak 
egyetlenegy tételként azt a 68 milliárd forintot látjuk, ami persze indexált növekedést jelent, 
de megint nem látjuk azokat a céltámogatásokat se a Magyar Rádió zenekarával kapcsolatban, 
se akár a történelmi filmekkel kapcsolatban, amivel kapcsolatban itt a bizottságban is több 
alkalommal egyetértés volt a szavak szintjén. Azonban amikor módosító javaslatok 
megszavazására került sor, akkor egyszer azért szavazták le a történelmi filmekre vonatkozó 
cél-, tehát nem is plusztámogatást, mert önök szerint az nagyon kevés, aztán amikor egy 
kapcsolódó módosító javaslattal már egy tisztességesebb, önök szerint elfogadhatóbb 
javaslatot nyújtottam be, akkor hozzászólás nélkül szavazták le. Hiába irányítottam tehát rá a 
figyelmet már akkor, hogy kétmilliárd forint lehet itt a Marslakók szappanoperájára és egyéb, 
nézhetetlen műsorokra, önök történelmi filmeket nem akarnak. Úgy néz ki, a jelenlegi 
törvényjavaslat is ezt mutatja, hogy továbbra sem szeretnének egy ilyen politikai elvi, akár 
kultúrpolitikai iránymutatást adni, hogy milyen filmeket szeretnénk akár a közmédiumok 
gyártásában megvalósítani, tehát nem látunk olyan céltámogatásokat, amelyek hiányában 
bizony láthatjuk, hogy például magyar történelmi filmek nem készülnek sem a Rongyos 
Gárdáról, sem a pozsonyi csatáról, sem más, dicsőséges múltbéli eseményeinkről. 
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Visszatérve viszont a törvényjavaslathoz, nem kívánok itt hosszan általános kritikát 
megfogalmazni – pedig általános vita van –, mert a jelenlegi időszak gyakorlatával mi nem 
tudunk azonosulni, hogy minden bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy alkalmasnak 
találja-e a költségvetést általános vitára. A kiegyezéstől a második világháborúig tartó, közel 
évszázados magyar Házszabályhoz hűen szerintünk a pénzügyi bizottságnak lenne a feladata, 
hogy egy-másfél hónapon át elemezze, bírálja, kiegészítse ezt a törvényjavaslatot, és az 
tegyen jelentést a képviselőháznak, amely idő alatt a Ház nem is ülésezett. Elnök úrnak is 
tehát így első alkalommal azért szeretném figyelmébe ajánlani, hogy normális esetben 
szerintem és házelnök úr szerint sem plenáris ülésnapokon kellene egyébként a bizottsági 
napokat sem tartani. Megértem, hogy az álláshalmozásuk miatt általában elfoglaltak a 
képviselők, de nyugodt munkát akkor tudnánk folytatni – és nagyon remélem, hogy vissza fog 
térni a bizottság is arra a gyakorlatra, amikor legalábbis nem ilyen heti ötnapos ülésezés van –
, ha szerdai, csütörtöki napokon tartaná a bizottság is az ülését. Úgy tehát ez a költségvetés 
vitájának a műfaja sem elfogadható számunkra, hogy minden bizottság ezzel érdemben 
foglalkozik. Mi azt gondoljuk, hogy ennek a költségvetési és pénzügyi bizottságnak kell 
leginkább a feladatának lennie, ezért ezen túlmenően általánosabb kritikákat most nem is 
fogalmazok meg, mint ami az n-2-es szabály negligálására és az érdemi vita 
ellehetetlenítésére vonatkozik.  

Ismét felhívom a figyelmet, hogy persze lesznek megint módosító javaslataink, de 
nyilvánvalóan önöknek is lesznek, tehát hiába szerepelnek itt most még olyan számok, 
amelyek közül akár pozitívan is ki tudnak emelni néhányat, nagyon félünk, hogy megint az 
utolsó pillanatban fogják keresztülvinni a számunkra legfájóbb döntéseket. Ilyen volt például 
az izraeli monopóliumot ha nem is megrendszabályozó, de arra legalább egy néhány 
százalékos járulékot kivető törvénymódosítás, amit sajnos zárószavazás előtti módosítóval a 
szakbizottságunkat is megkerülve – ha jól emlékszem, teljes egyetértés volt ebben a 
kérdésben a korábbiakban – , az alkotmányügyi bizottságon keresztül módosították. Nagyon 
bízom benne, hogy ami kifejezetten szakmai kérdés, az valóban ide tud kerülni, az egyéb 
általános vitáknak viszont azt gondolom, hogy nem a bizottság az igazi színtere. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Csak hogy a játékszabályok gyors tisztázása 

megtörténjen, a Házszabály 48. és 49. §-ának tanulmányozását mindenkinek a figyelmébe 
ajánlom. Emellett pedig szeretném jelezni azt, hogy az én tudomásom szerint az a szokásjog, 
hogy ezekben a percekben és órákban például nincs plenáris ülés, tehát nem tudok róla, hogy 
olyan egybeesés lenne ebben a pillanatban a bizottsági ülés és a plenáris ülés között, amire 
egyébként képviselő úr utalt. Tekintettel arra, hogy több hozzászólási szándékot nem látok, 
visszaadom a szót a kormány képviselőjének válaszadásra.  

L. Simon László (EMMI) válaszadása 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Nagyon 
sajnálom, hogy Hiller miniszter úr megint az oktatási bizottságot választotta a kulturális 
bizottság helyett; ez az elmúlt két évben általános gyakorlat volt. Örülnénk, ha egyszer 
egyértelmű lenne a szocialisták számára is, hogy a kultúra fontos és kiemelt ágazat, nemcsak 
akkor, amikor bennünket ostoroznak, hanem akkor is, amikor az ágazatot érintő legfontosabb 
kérdésekben vita zajlik. Jelen pillanatban a szocialista képviselők közül senki nincsen a 
teremben. Az a legkönnyebb dolog, hogy mindig elmondjuk azt, hogy mi az, ami nem jó, és 
amit erre utána az államtitkárság válaszolni akar, arra meg már nem vagyunk kíváncsiak. Így 
nehéz érdemi vitát folytatni az ellenzékkel, de megpróbáljuk azért így is, bármennyire is 
fájdalmas az, hogy ahogy a szocialistákat az elmúlt nyolcéves kormányzásuk alatt nem 
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érdekelte különösebben a kultúra, így most sem érdekli őket. Ezt már csak azért is mondom, 
mert határozottan vissza kell azt utasítanom, amit Hiller miniszter úr mondott, hogy a halál 
közeli állapotból az intenzív osztályra toltuk át a kultúrát. Halál közeli állapotba a magyar 
kulturális költségvetést az a politika vitte, amelynek köszönhetően a jelenlegi állami 
költségvetésből nem tudunk elegendő forrást fordítani a kultúrára, mert a magyar 
államadósságot a kétszeresére növelték. Annyi pénzt von ki ez a törlesztési kötelezettség is a 
magyar államkasszából, a magyar adófizetők forrásaiból, amit ha kultúrára tudnánk fordítani, 
akkor az ágazat mozgástere forráslehetőségei és a mostanihoz képest egészen a holdig 
mehetnének, hogy egy kis túlzással éljek. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt kell mondanom, hogy a magyar kultúra az elmúlt 
másfél évszázadban minden nehézséget, minden nehéz helyzetet, minden bonyolult 
költségvetési szituációt túlélt; ez az elmúlt években is így volt. Nekünk most az a 
felelősségünk, hogy tiszteletben tartva azt, hogy mi Magyarország reális pénzügyi 
mozgástere, mi Magyarország szerződésében vállalt pénzügyi kötelezettsége és 
adósságkötelezettsége, e körülmények között is próbáljuk a kultúra pénzügyi mozgásterét 
javítani. Azt gondolom, hogy ezt az önkéntes feladatvállalást a jelenlegi költségvetési 
törvénytervezet igenis tisztességgel abszolválja, igenis arra mutatunk példát, hogy ilyen nehéz 
helyzetben, amikor egyébként a magyar nemzetgazdaság kilátásai a válság közepette nem 
lettek jobbak, mi próbálunk többet fordítani a kultúrára. Lehet, hogy önök azt mondják, hogy 
nem sok a négymilliárd forint, amivel csak az államtitkárság költségvetése nő, én viszont azt 
mondom, hogy a 12 százalékos forrásnövekedés százalékosan igenis sok, ez jelentős összeg. 
Lehet, hogy önök azt mondják – mint amit Novák képviselő úr mondott –, hogy játszunk a 
számokkal, és valahol kimutattam, hogy hol növekedtek a forrásaink, de a csökkenésekről 
nem beszélünk.  

Képviselőtársaim, tegyük egyértelművé még egyszer: az államtitkárság költségvetési 
főösszege nőtt. Lehet, hogy vannak olyan sorok, ahol szakpolitikai okokból csökkentettünk, 
de összességében nőtt a mozgásterünk, és egyébként éppen erre lesz alkalmas majd a részletes 
vita, hogy a belső arányokon – ha képviselőtársaim szükségesnek látják, vagy akár még az 
államtitkárság is – tudjunk változtatni. Egyelőre egy biztos: 12 százalékkal nőt az 
államtitkárság költségvetési főösszege. Mindezt úgy tette meg, hogy egyébként a más 
tárcáknál finanszírozott kulturális kiadások szintén nem csökkentek, tehát nem csökkentek a 
Belügyminisztériumnál, nem csökkentek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál. 
Adott esetben tehát, ha meg tudjuk azt csinálni, amit én célként fogalmaztam meg, hogy 
például a Balassi Intézetet integráljuk a kulturális tárcához, akkor az a forrástömeg is hozzánk 
fog kerülni, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, és ebben meg tudnak egyezni egymás között a 
tárcák, amely most a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál van erre a célra 
betervezve. Ezért még egyszer határozottan visszautasítom azt, hogy az intenzív osztályra 
került át a kultúra, miközben a szocialisták úgy csinálnak, mintha semmilyen felelősségük 
nem lenne abban, hogy milyen állapotban van a magyar költségvetés, illetve a magyar 
gazdaság. 

Azt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap alultervezett lenne, cáfolom; a Nemzeti 
Kulturális Alap költségvetése reálisan van tervezve. Az csak a remény, amit én 
megfogalmaztam az idei eddigi bevételi számok esetében, hogy jelentős forrásnövekedést 
könyveltünk el a Nemzeti Kulturális Alapnál. Én azért a lottózási kedvre nem alapoznám száz 
százalékosan biztosan a költségvetési számokat, úgyhogy nekünk tartanunk kell magunkat az 
elmúlt évek számaihoz, és igenis ennek tükrében kellett tervezni a költségvetésünket. Ha 
ehhez képest egy-, másfélmilliárdos forrásnövekedést elkönyvelhetünk majd 2013-ban a 
Nemzeti Kulturális Alap bevételi oldalán – aminek egyébként van esélye, én is ezt mondtam –
, akkor az nagyon nagy öröm lesz számunkra, és a törvényben rögzített feltétel és mozgástér 
határozza meg azt, hogy azt milyen módon fogjuk felhasználni az ágazat érdekében. Annak 
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viszont örülök, hogy Hiller miniszter úr is elismerte azt, hogy meg kellett nyitni azt a csapot, 
amely lehetővé teszi az állami intézmények finanszírozását. Nem hiszem, hogy óriási lenne a 
nyomás, és ha esetlegesen óriási lesz is a nyomás, ellen tudunk majd állni, már csak azért is, 
mert nem olyan egyszerű azt elérni, hogy akkor még több forrást csoportosítsunk át a 
projektalapú finanszírozásból a működési finanszírozásba, hiszen az törvénymódosítást 
igényel, tisztelt képviselőtársaim. Minthogy idén megnyitottuk a Nemzeti Kulturális Alapról 
szóló törvényt, én nem látom esélyét, hogy még egyszer hozzányúljunk a törvényhez, tehát 
most egy olyan komplex törvénymódosítási csomagot fogunk abszolválni, amely megteremti 
az alap stabil és kiszámítható működését a ciklus végéig, sőt én abban bízom, hogy a 
következő ciklusra nézve is.  

Azzal kapcsolatban, hogy a felhasználási módot megvitassuk, azért én óvatos lennék, 
tehát azért képviselőtársaimat nagy szeretettel és tisztelettel figyelmeztetem arra, hogy a 
végrehajtó és a törvényhozó hatalom feladatköreit ne mossuk egybe. Nagyon ügyesen tesz 
erre mindig kísérletet miniszter úr, de már nem a miniszteri székben ül; ellenzékiként 
nyilvánvalóan nyilatkozhat és gondolkozhat arról, hogy a forrásainkkal mi hogyan élünk és 
hogyan nem élünk, de a törvényhozó hatalomnak az a mozgástere, hogy számunkra 
meghatározza a kereteket, azokat a pénzügyi kereteket, amelyekből nekünk az ágazat 
feladatait el kell látnunk. Egyébként ezen túlmutatóan nagyon kérem ellenzéki 
képviselőtársaimat, hogy se a végrehajtó hatalom törvényes mozgásterét, se a Nemzeti 
Kulturális Alapnak a törvényben garantált pénzügyi és működési önállóságát és 
függetlenségét – amely a jelenlegi NKA-törvénymódosítással sem sérül – se szíveskedjenek 
csorbítani, azt kérem tehát, hogy maradjunk a jogszabályi keretek között, és ezt 
szíveskedjenek ellenzéki képviselőtársaim betartani. 

Karácsony képviselő úr felvetésére: tisztelettel tájékoztatom önt arról, hogy június 15-
én megjelent az 5/2012. számú EMMI-rendelet, amely az ön által hiányolt előadó-művészeti 
szervezeti besorolást tartalmazza, tehát a Közlönyben elérhető. Megtörtént a jogszabályi 
határidőn belül a besorolás, immár tíz napja hozzáférhető a Közlönyben, úgyhogy ön, 
képviselő úr, megnézheti, hogy melyik előadó-művészeti szervezet milyen kategóriába lett 
sorolva, tehát hogy abból a költségvetésből, amelyet most el fogunk fogadni, milyen 
támogatásra számíthat majd a felosztás után. Arról is tájékoztatnom kell képviselő urat, hogy 
az önkormányzati intézmények támogatása miatt nem kell aggódni. Az, hogy a 17 milliárd 
forint, amelyre utalt, miképpen lesz elosztva, függ attól, hogy végül is milyen módon fogjuk 
elfogadni ősszel az ágazati törvényt. Képviselőtársaim nagyon jól tudják, hogy van egy 
érvényben levő kormányhatározat; azt is jól tudják, hogy az én személyes koncepciómmal ez 
a kormányhatározat nem találkozik, ennek a kormányhatározatnak a végrehajtása viszont a 
kormány képviselőjére, így államtitkárára is kötelező.  

Abban az esetben, ha az elkövetkező hetekben a kormányhatározat végrehajtásának 
kidolgozásánál az államtitkárság átütő fordulatot nem tud elérni, akkor viszont – ezt a 
sajtóban is megfogalmaztam – az a kutya kötelességünk, hogy a felálló új rendszerben a 
lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az önkormányzatokhoz átkerülő intézmények esetében. 
Egyébként azt kell mondanom önnek, képviselőtársam, hogy az utóbbi hetekben a szakmai 
álláspont is nagymértékben módosult. A könyvtári szakmai szervezetek vezetői azt kérik 
tőlem, már hivatalban lévő államtitkárként, hogy ne menjünk vissza ahhoz a koncepcióhoz, 
hogy a megyei könyvtárakat vegye át az állam, hanem menjünk abba az irányba, hogy a 
megyei könyvtárakat vegyék át a megyeszékhelyek. Viszont – és ezt úgy is mondom, hogy a 
velem szemben ülő bizottsági elnök, képviselőtársam egyben egy megyei jogú város 
polgármestere – arra kérik a kormányzatot, hogy azt majd jogszabályi szinten garantáljuk, 
hogy a városi feladatellátáson túl a megyei szintű feladatellátás is meglegyen.  

Minthogy mi egyébként az önkormányzati intézményekhez – ha a könyvtárak oda 
átkerülnek, akkor a könyvtárakhoz is – anyagilag jelentős mértékben hozzájárulunk az állami 
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költségvetésből, ezért az állam joggal is kéri a megyei jogú városok vezetőitől, hogy tisztelt 
polgármester urak, polgármester asszonyok, tisztelt könyvtárvezetők, arra kérünk benneteket, 
arra kérjük önöket, hogy szíveskedjenek mindent annak érdekében megtenni, hogy az a 
megyei feladatellátás, amely eddig is fontos volt a szakfelügyelettől elkezdve a 
mozgókönyvtári szolgálatnak a megszervezéséig, a továbbiakban se sérüljön. Ezt szerintem 
nagyon okos munkával önökkel közösen meg tudjuk valósítani, hiszen az ágazati 
jogszabálynak, az 1997. évi CXL. törvénynek például ősszel ide kell kerülnie a tisztelt Ház 
elé, úgyhogy én nem látok itt problémát. Akkor visszatérünk arra az ősz során, hogy ezt a 
17 milliárd forintot miképpen fogjuk elosztani az intézmények között, és mit hogyan fogunk 
tudni fenntartani, legyen szó akár a múzeumokról, legyen szó akár a könyvtárakról. 

Szóba hozta képviselő úr a levéltárak ügyét. Szeretném jelezni, hogy Gyimesi 
képviselőtársam is, miniszteri biztos úr is egy kicsit pontatlanul fogalmazott. Még egyszer 
tisztázzuk: az a százmillió forint, amelyről én beszéltem, amely többletforrásként fog 
rendelkezésre állni a Magyar Nemzeti Levéltárnál, az az 1107/2012. (IV. 11.) 
kormányhatározat végrehajtásához kapcsolódik, tehát ahhoz, hogy a megyei levéltárakat a 
MOL-ba, illetve a MOL-ból létrejövő Nemzeti Levéltárba tudjuk átszervezni. Tulajdonképpen 
ezt a százmillió forintot csak arra fogjuk fordítani, hogy az adminisztratív hátterét 
megteremtsük a megyei levéltárak Nemzeti Levéltárba integrálásának. Ezzel a 
többletforrással mi a Magyar Nemzeti Levéltárat akarjuk segíteni, mert a jelenlegi 
költségvetéséből nem tudná megvalósítani az intézmények integrálását.  

Amire ön kérdezett, tisztelt képviselőtársam, az benne van a költségvetésben, csak ön 
azért nem találta meg így külön, mert az EMMI összes intézménye, amely jelen pillanatban a 
megyei intézményfenntartó központoknál található, egy önálló soron található a XX. fejezet 3. 
címében: „megyei intézményfenntartó szervek, önkormányzattól átvett intézmények”. Ez 
összesen 107 milliárd 628 millió forint. Ebben vannak benne a kulturálisak is, tehát a 
levéltárak is; egyelőre csak a levéltárak vannak ebben, hiszen a múzeumokat és a 
könyvtárakat az érvényben lévő kormányhatározat értelmében az önkormányzatokhoz 
terveztük. A későbbi felosztásnál fog eldőlni, hogy ebből mennyi az, amit a levéltárakra 
fordítunk, mekkora az a rész, amit ebből a Magyar Nemzeti Levéltárnak adunk a százmillió 
forinton és a saját költségvetésén felül. Remélem, ez így érthető. (Karácsony Gergely: 
Világos.) Magyarul benne van a költségvetésben, képviselőtársaim. Nem ebből a százmillió 
forintból fogjuk megoldani a 19 megyei levéltár működtetését – ezt gondolom, egyikőjük sem 
gondolta így –, tehát azért itt volt egy kis zavar abban is, amit Gyimesi képviselő úr 
elmondott. (Dr. Gyimesi Endre: Így értettem.) Akkor én értettem félre; elnézést, képviselő úr. 

Novák képviselő úr mély szakmai felvetéseire néhány megjegyzés. Képviselő úr, 
amikor azt mondja, hogy a nemzetközi pénzvilágnak szól az, hogy mi nyáron fogadjuk el a 
költségvetést, ez körülbelül olyan szintű megjegyzés, tisztelt képviselő úr, mintha azt 
mondanánk, hogy azért fizetjük be a villanyszámlát, hogy a szomszéd lássa esténként, hogy 
ég nálunk a villany, és otthon vagyunk. Nagyjából ennyi a realitása annak, amit ön elmondott. 
Nem, mi magunkért, saját magunk stabilitásáért, azért, hogy lássák egyébként az európai 
partnerek is, hogy kiszámítható költségvetést és olyan gazdasági környezetet tudunk 
biztosítani, amelybe be lehet fektetni, és érdemes befektetni ebbe az országba, hogy ez egy 
működőképes ország egy erős kormányzattal, éppen ezért fogadunk el már nyáron 
költségvetést. Egyébként az Uniónak ez az elvárása valamennyi uniós tagállammal szemben, 
tehát mi az uniós elvárásoknak megfelelően fogadjuk el a költségvetés sarokszámait. 

Szeretném képviselő urat tájékoztatni arról, hogy az elmúlt húsz évben azért volt arra 
példa, hogy kétéves költségvetést fogadott el a magyar kormány, éppen az első Orbán-
kormány alatt, tehát nemhogy nyáron fogadta el, hanem egy évvel korábban elfogadta a rá 
következő évi költségvetést is, kétéves költségvetéssel stabil és kiszámítható működést 
garantálva az országnak, megkímélve attól, hogy folyamatos költségvetési viták miatt 
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belpolitikai instabilitás legyen. Most mi a kétharmados többséggel egy olyan erőteret tudunk 
alkotni középen, amely nem teszi szükségessé azt, hogy kétéves költségvetéseket fogadjunk 
el, de természetesen a stabilitás önmagában és az az erőtér, amelyet a centrális kormányzás 
jelent, nem elegendő, itt nekünk azt is demonstrálni kell a világ felé is, hogy bizony mi 
képesek vagyunk arra, hogy még a nyári időszak vége előtt egy éves költségvetést 
elfogadjunk. 

Természetesen ugyanebbe a folyamatba illeszkedik az is, hogy az államadósságot 
vissza akarjuk fizetni. A magyar gazdaság kiszolgáltatott ettől a hihetetlen mértékű 
államadósságtól. Azt sugallni az embereknek, amit önök folyamatosan tesznek, jobbikos 
képviselőtársaim, hogy Magyarországot tönkretesszük azzal, hogy visszafizetjük az 
adósságot, a legsúlyosabb demoralizálás. Ezzel önök azt sugallják a magyar 
állampolgároknak, hogy az általuk felelőtlenül felvett kölcsönöket sem kell visszafizetni. 
Micsoda mentalitás ez? Micsoda demoralizálás ez? Hogy várunk el így az állampolgároktól 
tisztességes munkát, adózási fegyelmet, ha önök minduntalan azt mondják, hogy nem kell 
visszafizetni az államadósságot, és hogy nem szabad arra kényszeríteni a magyar 
nemzetgazdaságot és a magyar költségvetést, hogy egyébként a nemzetközi kötelezettségének 
megfelelően fizesse vissza az államadósságot? 

Önöknek nem bennünket kellene ostorozniuk, tisztelt jobbikos képviselőtársaim, hogy 
mi vissza akarjuk fizetni az adósságot; önöknek a szocialistákat kellene ostorozniuk, amiért 
ilyen sok adósságot vettek fel, amiért így eladósították ezt az országot, megnyomorítva vele a 
magyar kulturális ágazatot is, tisztelt képviselő úr. Szeretném, ha ez egyértelmű lenne 
közöttünk. Én megszoktam – ezt elnök úrnak mondom –, sajnos megszoktam, szinte már-már 
immunissá váltam két év alatt arra, hogy Novák képviselő úr rendszeresen zsidózik a 
bizottsági üléseken. (Novák Előd: Ne hazudjon!) Kérem szépen, képviselő úr, hadd mondjam 
végig! (Novák Előd: Én se mondhattam végig, mert belebeszélt. Azért vegyen vissza! Ne 
hazudjon! Nem használtam ezt a szót.)  

 
ELNÖK: Államtitkár úrnál a szó. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Egyszerűen nem is tudom értelmezni, mit értett azalatt, 
hogy izraeli monopólium a mozikban. Ez egyszerűen felháborító, tisztelt képviselő úr. (Novák 
Előd: Az.) Mármint az felháborító, amit ön mondott, képviselő úr. Látja, ön most megint azt 
mondja, hogy „az”, és kajánul vigyorog. Mi ez, ha nem burkolt zsidózás, amit ön 
rendszeresen elkövet az üléseken?  

Tisztelt Képviselő Úr! Azt mondani, hogy a magyar mozirendszert Tel Avivból 
irányítják, szánalmas, egyszerűen szánalmas; ez azt jelzi, hogy ahogyan az ágazat más 
kérdéseiben is teljesen járatlan és tájékozatlan, halvány fogalma nincsen arról, hogy hogyan 
működik ez az egész intézményrendszer. Ezt most a mozik esetében is példásan igazolta. Arra 
kérem, hogy ha konstruktív párbeszédet akar a kulturális kormányzat és az ellenzéki frakciók 
között, akkor szíveskedjék olyan mederben tartani a megszólalásait, amelyek a szakmaiság 
mentén értékelhetőek. Éppen ezért zárásul csak arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy a 
kiegyezéstől a második világháborúig 73 év telt el. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Novák Előd képviselő úrnak adom meg a 

szót. 

További hozzászólások 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is arra, hogy 73 év telt 
el: valóban, és mondtam is, hogy a kiegyezéstől a második világháborúig közel száz éven 
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keresztül – ha jól emlékszem, így fogalmaztam, de majd visszanézhetjük (L. Simon László: 
Így.) –, tehát semmi téves dolgot nem mondtam. Közel egy évszázadról beszéltünk, és nagyon 
precíz meghatározást adtam. 

Amivel kapcsolatban úgy néz ki, hogy államtitkár úr tetteti a tudatlant, pedig nagyon 
jól tudom, hogy ő is tudja, a Cinema City International egy Tel Aviv-i multinacionális cég, 
amely szerte Európában, Közép-Európában, Kelet-Európában és Budapesten, sőt egész 
Magyarországon monopolhelyzetben van. Ez nem zsidózás, ez egy ténykérdés, ha 
megállapítjuk, hogy egy Tel Aviv-i székhelyű cég dönt arról, hogy mi kerülhet a vásznakra 
Magyarországon. Ténykérdés, hogy miközben a százegynéhány magyarországi moziból csak 
húsz vagy huszonegynéhány mozija van, aközben a mozitermek tekintetében 80-
90 százalékos tulajdona van. Egyébként sajnos az államtitkárság felelőssége is, hogy nincs 
egy egységes kimutatás, tulajdonképpen a www.port.hu és hasonló hálózatokból kell 
tájékozódnom, mert a minisztériumnak nincs egy egységes kimutatása nemhogy a napi 
moziforgalmakat illetően, de még a mozilátogatók számát tekintve sem. Egyébként felvettem 
a kapcsolatot számos szakmai szervezettel az ügyben, mielőtt ezzel a kérdéssel foglalkoztam, 
és bár most ennek az ügynek nem tárgya, de ha már elnök úr így belekérdezett, akkor bizony 
nézzenek szembe azzal, hogy monopolhelyzetben vannak, a mozitermek és a mozilátogatók 
számát illetően 90 százalék körüli a részesedésük, és gyakorlatilag ők diktálnak.  

Hogy ezen hogyan kellene változtatni, hogyan kellene létrehozni esetleg egy 
mozikamarát, az valóban nem tartozik most ide a bizottsági ülésre, ebbe nem mennék bele, de 
fennáll a veszély, hogy ha még készülnek is majd magyar filmek – bár ebből a 
költségvetésből ez nem derül ki sajnos –, ha készülnek mondjuk esetleg magyar történelmi 
filmek, akkor úgy fognak dönteni, hogy ezeket nem tűzik műsorra. Nincs tehát egy olyan 
kvóta, ami a televízióknál egyébként létezik –  és amit indokoltnak tartanánk hosszú távon, ha 
lesznek majd előbb-utóbb magyar történelmi filmek –, hogy ne tudják Tel Avivban például 
eldönteni, hogy igen, a Rongyos Gárdáról vagy a pozsonyi csatáról szóló történelmi vagy 
akciófilm nem tűzhető műsorra Budapesten. Sajnos ez ténykérdés. 

Ami a kétéves költségvetést illeti, nem azt mondtam, hogy nem volt korábban kétéves 
költségvetés; azt mondtam, hogy arra nem volt példa, hogy nyáron fogadják el a jövő évit. 
Természetesen ez igenis nem szolgál semmi mást, mint a nemzetközi pénzvilágnak 
bizonyítani, hogy itt a megszorításokat folytatni fogják. Ami pedig az adósságszolgálatot 
illeti, mi azt gondoljuk, hogy felelőtlen az a kormányzati magatartás, ami az államadósság 
mindenáron való visszafizetésének jegyében nyomorba dönti a magyar társadalmat, nagyon 
súlyos demográfiai problémákat is előidézve többek között. Ez a felelőtlenség szerintünk. Van 
számos példa rá, hogy lehet tárgyalásokat kezdeményezni a kamatrabszolgaság megszüntetése 
érdekében, amelynek keretében egyébként továbbra is csak nő az államadósság a Fidesz 
kormányzata alatt is természetesen. Van tehát számos olyan nemzetközi példa rá, hogy lehet 
tárgyalásokat kezdeményezni akár az államadósság-szolgálat átütemezéséről, legalább egy 
néhány éves moratóriumról, amire mi buzdítjuk a kormányzatot, hogy ilyen tárgyalásokat 
kezdeményezzen, mert amíg nem erősödik meg a gazdaság, amíg nem tudják azokat a kívánt 
munkahelyeket valóban megteremteni, addig esély sincs arra, hogy ezeket visszafizessük. Mi 
ezért tartjuk elfogadhatatlannak ezt az egész költségvetési politikát, amelynek keretein belül 
tulajdonképpen csak egy csepp a tengerben az, hogy ilyen halál közeli állapotban van – akár a 
szocialisták által odajuttatva, mindegy –, de továbbra is stagnál a kultúrpolitikának is az 
összegszerű támogatása, fenntartva azt, hogy azért a fő kritikánk továbbra sem az, hogy a 
Nemzeti Színház kevés állami támogatást kap, sőt sokkal inkább ilyen vezetés alatt annak a 
megvonása lenne tehát indokolt, tehát a kritikáink más jellegűek elsősorban. 

 
ELNÖK: Karácsony Gergely alelnök úré a szó. 
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KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Elnézést kérek a bizottság 
tagjaitól, de kénytelen vagyok én is Novák Előd képviselőtársam mondandójára annyiban 
reagálni, hogy ez az egész úgynevezett mozimentő járulék az LMP módosító indítványa volt. 
Nagyon örültem valóban, hogy a bizottság annak idején támogatta, és nagyon sajnáltam, hogy 
a végén kikerült a törvényből, hiszen látjuk azt, hogy milyen problémák vannak valóban a 
mozipiacon. Azt szeretném – már csak a jegyzőkönyv miatt is – elmondani, hogy az 
mélységesen felháborít, hogy egy, egyébként a teljes bizottság támogatását élvező javaslatot 
ezzel a valóban viszonylag leplezetlen zsidózással képviselőtársam beárnyékol. Az, hogy a 
magyarországi plázamozikat üzemeltető vállalatnak milyen a nemzetisége, szerintem a 
probléma szempontjából tökéletesen érdektelen. Az a probléma, hogy egy olyan helyzet 
alakult ki Magyarországon, hogy valóban, a magyar lakosság, ha moziba akar menni, akkor 
90 százalékban olyan moziba akar menni, ahol se magyar, se európai művészfilmeket –
 legalábbis a nem a totálisan kommersz filmeket – nem játsszák. Ez a probléma, ez ellen kell 
valamit tennünk, és tudomásul kell vennünk azt, hogy a kisebb nézettségű filmeket nem lehet 
piaci alapon forgalmazni. Ilyen szempontból nagyon örülök annak, hogy bekerült az 
államtitkárság költségvetésébe az ezzel kapcsolatos forrás. Ez a 200 millió forint talán elég 
lesz ahhoz, hogy megmentse a még csődbe nem ment artmozikat, azt pedig nagyon remélem, 
hogy idén a Filmalap – aminél egyébként azért áll rendelkezésre forrás – egy kicsit 
megsürgeti a pályázatait, és nem hagyja cserben a néhány, életéért küzdő artmozit. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A második körös kérdésekre, véleményekre válaszadásra 

megadom a szót államtitkár úrnak. 

L. Simon László (EMMI) reflexiói 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Csak annyit, hogy nem mondtam el – azt hittem, hogy 
Karácsony alelnök úr figyelt rá –, hogy az önkormányzati fejezetnél is van százmillió forint az 
artmozik feladatellátására (Karácsony Gergely: Azt tudom.), tehát összesen így 
többletforrásként 300 millió forintot biztosítunk, és még emellé tud adni az NKA forrásokat.  

Másrészt, ha elnök úrhoz lehet egy kérésem – mert együtt még bizottságban nem 
dolgoztunk –, a későbbiekben, ha itt vagyok a kormány nevében a bizottsági ülésen, 
tisztázzuk már előre, hogy egy- vagy kétkörös lesz a vita, mert nem akarok abba a helyzetbe 
kerülni, hogy államtitkári zárszóra Novák képviselő úr még viszontválaszolhat. Nem akarok 
olyan szintű polémiákat folytatni Novák képviselő úrral, mint amit az elmúlt két évben 
folytattam bizottsági tagként. Nekem elég volt az a két év, amit itt elküszködtem, meghagyom 
Novák képviselő úrnak ezt a kibontakozási lehetőséget azokra az időkre, amikor én nem 
vagyok itt. Erre kérem tisztelettel, elnök úr. Én tényleg szeretnék a szakmaiságnál maradni, 
szakmai kérdésekről vitatkozni, és ha költségvetésről tárgyalunk, akkor nem arról beszélni, 
hogy most kié melyik mozi, és hogyan vannak jelen a Tel Aviv-iak a magyar mozipiacon. 
Arról szeretnék beszélni, amit a jogszabály számunkra feladatként meghatároz, és ami 
egyébként a kormány programjából következik, mert nincs máshogy értelme a parlamenti 
szakbizottsági munkának. Töredelmesen bevallom elnök úrnak, hogy az elmúlt két évben 
nagyon sok energiámat vitte ez el, és nagyon sokszor kudarcot vallottam, de ha már a sors 
kegyéből és a miniszter, a miniszterelnök úr meg köztársasági elnök úr jóvoltából 
kiszabadulhattam ebből a béklyóból, akkor arra kérem, hogy segítse elnök úr is azzal a 
munkámat, hogy mondhassak zárszókat, amikor előterjesztő vagyok, és ne kelljen a 
mocsárküzdelembe belefolynom. Köszönöm szépen még egyszer. 
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Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Amely béklyóból államtitkár úr kiszabadult, oda lehet, hogy éppen más meg 
beszabadult (Derültség.), úgyhogy ez egy ilyen dolog. Lezártam a második körrel a vitát, nem 
kívánom a vitát folytatni. Határozathozatal következik. A többségi álláspont tekintetében a 
szóban elhangzottak mellé írásbeli kiegészítés is fog történni, és ugyanezt kérem a kisebbségi 
vélemények vonatkozásában is a kiküldött dokumentumok alapján. Kérem, hogy legyenek 
tekintettel az ellenzéki képviselőtársaink a határidőkre! A mai napon aláírással együtt kérem, 
hogy ezeket a véleményeket a titkárságon adják le, illetve ezáltal nyújtsák be. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 2013. évi központi költségvetésről 
szóló, T/7655. számú javaslatot – természetesen annak állami számvevőszéki véleményével, 
illetve a Költségvetési Tanács véleményével együtt – általános vitára alkalmasnak tartja. 
(Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem tartja annak? (Szavazás.) Kettő nem. Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) A bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. Köszönöm 
szépen. Államtitkár úrnak és kollégáinak köszönjük szépen a bizottsági ülésen történő 
részvételt. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám) 

Soron következik a T/7677. számú javaslat: Magyarország 2013. évi központi 
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A 
T/7677. számú javaslatnál Tavaszi Zsolt főosztályvezető úrnak adom meg a szót a kormány 
képviseletében a szóbeli kiegészítésre. 

Tavaszi Zsolt (NGM) szóbeli kiegészítése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az államháztartásról szóló törvény alapján a kormány a központi költségvetésről 
szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat 
tartalmazó törvényjavaslatot a költségvetéssel egyidejűleg nyújtja be az Országgyűlésnek. A 
napirendi indítvány, ez a törvényjavaslat ezen Áht.-előírásnak tesz eleget.  

Jelen javaslat kilenc darab törvény módosítását tartalmazza. Nem tartalmazza az 
összes olyan javaslatot, ami kapcsolódik a költségvetéshez, bizonyos ágazati törvények –
 szociális, köznevelési törvények – külön napirendi pontként fognak szerepelni a tisztelt Ház 
előtt, tehát ezt nem tartalmazza a javaslat. A kilenc törvénymódosítási javaslat közül a 
bizottságot érintő javaslatokra térnék ki kicsit részletesebben: ez az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról szóló törvény módosítását tartalmazza. A módosítás elsődleges 
célja az állami fenntartású szervezetek kivonása a törvény támogatási rendszere alól, ugyanis 
a kultúráért felelős tárca egységes elveket kívánva érvényesíteni, a formálódó nemzeti 
kulturális intézménykoncepcióban kerülnek kidolgozásra ezen intézmények támogatási és 
finanszírozási elvei. A javaslat ezen túlmenően a fenntartó önkormányzatok ösztönzése 
érdekében a működési támogatás meghatározásánál szempontként érvényesíti a fenntartói 
támogatás mértékét, illetve egyéb jogtechnikai pontosításokat tartalmaz a javaslat. Köszönöm, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, hogy ki kíván 

hozzászólni a javaslathoz. (Jelzésre:) Karácsony Gergely alelnök úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Egyrészt államtitkár úr már 
elment, de azért neki is mondanám, hogy a törvény szerint az előadó-művészeti kategóriába 
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sorolt szervezetek listáját a költségvetési törvénynek tartalmaznia kell, és én örülök annak, 
hogy ez a besorolás elkészült, de ez nem befolyásolja azt a tényt, hogy nem lett a 
költségvetéshez csatolva. 

Van néhány olyan eleme az előadó-művészeti területnek, amellyel kapcsolatosan azt 
gondolom, hogy ez jó hírnek számít, leginkább az, hogy nemcsak az állandó játszóhellyel 
rendelkező társulatok kaphatnak működési támogatást a törvény szerint, van azonban néhány 
olyan szempont, amit nem pontosan értek, hogy mi szükség van erre. Egyrészt a törvényből 
kikerül az, hogy az előadó-művészeti törvény kapcsán folyósított összegek nyilvánosságát 
biztosítani kell. Ezt nem pontosan értem, hogy ez kinek lehet az érdeke, hiszen közpénzekről 
van szó, és mindannyiunk számára fontos lehet, hogy ezeket lássuk, illetve a hatályát veszti az 
a rendelkezés is, ami szerint a zenekari pályázatok esetében a szakmai kuratórium javaslata 
alapján több évre szóló szerződéseket is kötni lehet.  

Azt gondolom, hogy különösen ezen a területen az egy helyes irányú elmozdulás 
lenne, ha kiszámítható módon finanszíroznánk főleg olyan társulatokat, amelyek állandó 
művészeti tevékenységet mutatnak a művészeti színvonal szempontjából, illetve van egy 
további érdekes dolog a törvényjavaslatban, amit szintén nem nagyon értek, ez pedig az, hogy 
az állami fenntartású előadó-művészeti szervezetek kikerülnek ebből a bizonyos hármas 
felosztásból. Ezek szerint az ő költségvetési támogatásuk esetében azok a – mondjuk úgy –
 minőségbiztosítási szempontok, amelyek tulajdonképpen az egész törvénymódosítás 
alapgondolatát jelentették, tehát hogy az előadó-művészeti társulatokat nemzeti, kiemelt és 
egyéb kategóriába sorolják, ezek alól kikerülnek az állami fenntartású intézmények, mintha 
nekik nem kellene úgymond versenyezni, nem kellene részt venniük ebben a folyamatban. 
Bár kétségtelenül egy kicsit vicces lenne, ha a Nemzeti Színház nem kerülne be a nemzeti 
kategóriába, hiszen a nevében nemzeti, de a kategória szempontjából meg nem, de ez 
mégiscsak azt gondolom, hogy ez egy rossz jelzés az egyéb intézmények felé. 

Végül van egy olyan pont, ahol igazából kérdést tennék fel, mert nem biztos, hogy jól 
értelmezzük a helyzetet. Az „egyéb” kategória esetében én most úgy látom, hogy korábban 
egy szakmai kollégium döntött az elosztásokról, most pedig az szerepel a javaslatban, hogy a 
pályáztatás a miniszter hatáskörébe kerül. Ez azt jelenti, hogy a miniszter dönt, vagy a 
miniszter felelőssége az, hogy ez a pályáztatás megtörténjen, és a bizottság álláspontja kikerül 
a törvényből? Ezt most nem látom tisztán, nem tudom, hogy főosztályvezető úr esetleg tud-e 
ebben segíteni, hogy helyesen értelmezzük a törvényt. Még egyszer hangsúlyoznám, 
államtitkár úrnak ezt is szívesen elmondanám, hogy azért egy 17 milliárdos költségvetési sor 
a megyei múzeumok esetében azt gondolom, hogy egy akkora összeg, ahol világosan kellene 
látnunk az elosztás szempontjait. 2010-ben is egyébként elhangzott Szőcs Géza egyik 
sajtótájékoztatóján, hogy új múzeumi törvény lesz; azóta is ezen dolgoznak. Most aztán 
tényleg jó lenne tisztán látni ezen a területen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy több hozzászólási szándékot nem látok, 

főosztályvezető úrnak adom meg a szót válaszadásra. 

Tavaszi Zsolt (NGM) reflexiói 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A folyósított 
összegek nyilvánosságával kapcsolatosan kikerülő passzus tekintetében más törvény, tehát az 
információs szabadságról szóló törvény alapján ezek nyilvánossága biztosított igazából, itt 
egy ilyen párhuzamosság megszüntetése történt. Ami az állami fenntartású intézmények 
kikerülésére vonatkozik – ezzel vezettem fel, mint főindokkal –, igazából itt a kultúráért 
felelős tárcánál, tehát ahogy említettem, egy nemzeti kulturális intézménykoncepcióban 
kerülnek kidolgozásra az állami fenntartású szervezetek, intézmények támogatásával 
kapcsolatos elvek, illetve ennek rendszere, tehát ez a koncepcióban lesz meghatározva. Az 
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egyéb kérdésekre vonatkozóan, ami a pályáztatással kapcsolatosan, illetve ha jól értettem, 
többéves támogatással kapcsolatban felmerült, megvalljuk, hogy nincsen információnk; a 
szaktárcához fogjuk továbbítani ezeket a kéréseket, és akkor képviselő úrnak, illetve a 
bizottságnak ezt megküldenénk írásban. 

Volt a pénzek felosztására vonatkozóan egy kérdés még az előző napirendi pont 
kapcsán. Itt annyit kell elmondani, hogy szerepelni fog az elfogadott költségvetésben ez a 
felosztás, jelenleg még a támogatás eljárási mechanizmusa ezt nem teszi lehetővé. Amikor 
meglesznek az információk – az adatszolgáltatás június 10-éig történik, illetve a tárca később 
tudja ezeket az adatokat összesíteni –, ez minden bizonnyal módosító indítvánnyal tud 
bekerülni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Határozathozatal következik. 

Kérdezem, hogy ki támogatja a T/7677. számú előterjesztés általános vitára való 
alkalmasságát. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. A bizottság 
támogatta. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont következik. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Novák Előd képviselő úré a szó. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is egy rövid kérdés. 

Figyelmembe ajánlotta a Házszabály tanulmányozását, és ha jól értettem, 48., 49. §-t 
említette. Ugye? (Jelzésre:) Igen. 49. §-a a Házszabálynak nincsen, a 48. pedig abszolút nem 
témába vágó, tehát megkérdezném, hogy pontosan mire célzott. 

 
ELNÖK: Az országgyűlési törvényre.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Értem. Házszabályt értettem; akkor meg fogom nézni. A 

másik észrevételem azzal kapcsolatos, hogy nem tartom helyesnek azt a kormánypárti 
gyakorlatot, amit most már L. Simon László egészen nyíltan is megfogalmazott, hogy ő 
tulajdonképpen nem hajlandó részt venni a vitákban, ő zárszóban el szeretné mondani a 
magáét, és érdemi vitának nem biztosít helyet. Azt gondolom, hogy ez nem elfogadható, már 
csak azért sem, mert a napirendi pont címe is az, hogy általános vita, tehát ha itt vitának 
helyet akarunk biztosítani, akkor kérem elnök urat, hogy ha van mondandója akár az 
előterjesztőnek, akár a kormány képviselőjének, akkor azt tegye meg a vita keretein belül, 
hogy lehessen reagálni rá, és lehessen cáfolni.  

Ezen túlmenően lenne egy másik kérésem is, amivel kapcsolatban valóban L. Simon 
László elnök úrral sok vitánk volt, és egy idő után már magam is feladtam ezt a reménytelen 
küzdelmet, de az új elnöklés alatt szeretném ismét felhívni a figyelmet arra, hogy a házelnök 
úr által is kiosztott „Országgyűlés és bizottságainak munkarendjén” következetesen és 
kizárólag csak a szerdai és csütörtöki nap van bizottsági munkanapként megjelölve. Ez nem 
véletlen, ez illeszkedik az Országgyűlés jogalkotásának normális folyamatához. Amikor tehát 
egy-két nappal a hétfői ülést megelőzően nyújtanak be törvényjavaslatokat – sajnos 
rendszerint, nagyon hosszúakat, átfogóakat is –, akkor a hétfői napokon sokkal inkább a 
frakcióelnökségi, illetve frakcióüléseknek, tehát a párton belüli vitáknak és egyeztetéseknek a 
helyét kellene biztosítani, hétfőn beszorítva a plenáris ülések előtt azt gondolom, hogy nem 
elfogadható.  

Tudom, hogy a Házszabály biztosít arra lehetőséget, hogy indokolt esetben akár 
plenáris üléssel egy időben is legyenek ülések, de az, hogy üzemszerűvé tegyük azt – amit én 
mindig is az álláshalmozásoknak tulajdonítottam –, hogy szerdán, csütörtökön tulajdonképpen 
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nem hajlandók bejönni, azt én nem tartom elfogadhatónak. Ez vezet oda is egyébként, hogy 
plenáris üléseken is érdemi vita már nincs. Volt, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó 
módosító javaslatom mellett úgy érveltem plenáris ülésen egy részletes vitában, hogy a 
kormánypárti padsorokban egyetlenegy képviselő sem volt jelen az egész napirendi pont alatt. 
Ilyen értelemben az embernek a kedve is elmegy attól, hogy ezekre a vitákra felkészüljön, 
ezeken a vitákon részt vegyen, elmondjuk a magunkét, hiszen választ nem kapunk, most már 
lassan úgy látom, a bizottsági üléseken sem. Arra kérem tehát elnök urat, hogy próbáljunk 
nyugodtabb bizottsági légkört biztosítani az előírt szerdai, csütörtöki napokra való bizottsági 
ülések összehívásával. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó hírrel nem fogok szolgálni képviselő úrnak: nem kívánok az ülésezési 

renden mindaddig változtatni, amíg erre a többségi ajánlást és kérést a bizottság tagjaitól nem 
kapok. Az első kitételére pedig szeretném jelezni, hogy én nem emlékszem államtitkár úrnak 
olyan mondatára, amelyben ő a vita alól szerette volna magát úgymond kihúzni. Ha jól 
emlékszem, azt mondta, hogy rögzítsük, hogy egy- vagy kétkörös a vita, ennek megfelelően 
tud a vitában részt venni. Egyébként kétkörös vitára adtam lehetőséget, így szerintem az előző 
és az azelőtti napirendi pontnál is volt lehetőség erre a bizonyos vitára államtitkár úrral is, 
illetve képviselőtársaimmal is. Én magam egyébként ennek a híve vagyok, amikor 
alkotmányügyi bizottságot vezettem, akkor is ezt tartottam fontosnak. Azt gondolom, ebben 
az esetben is ezt fogjuk tenni, természetesen akkor, ha a vita nem parttalan, és a vita arról 
szól, ami a témája az adott vitának, és olyan hangnemben és olyan stílusban zajlik, ami 
megfelel a vonatkozó jogi kereteknek és a közösen is vállalható morális kereteknek. Ennek 
megfelelően fogom a vitát vezetni.  

Egyebekben kérdezem, hogy más témához van-e hozzászólás. (Novák Előd 
jelentkezik.) Más témához? (Novák Előd: Ehhez is meg máshoz is. Ehhez nem lehet?) 
Képviselő úr, akkor nem kívánok több szót adni. (Novák Előd: Máshoz is, mint mondtam.) 
Képviselő úr, az „egyebek” napirendi pontot lezárom. (Novák Előd: Mondtam, hogy máshoz 
is.) Lesz lehetősége a következő bizottsági ülésen is elmondani az észrevételeit. (Novák Előd: 
Egy nap egy? Ez vicces.) Engedjék meg – amit az ülés elején kellett volna megtenni, de 
udvariatlanul elfelejtettem –, hogy Kupper András képviselő urat köszöntsem a bizottság 
tagjaként a bizottsági ülésen, és mindnyájunk nevében jó munkát kívánjak neki. Köszönöm 
szépen. Ezzel a bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc)  

 

Karácsony Gergely 
a bizottság alelnöke 

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 
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