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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 00 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2013. november 18-ai 
ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Az előzetesen kiküldött napirendi sort minden képviselőtársunk megkapta. Van-e 
valakinek kiegészítése, ettől eltérő javaslata? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! Aki 
támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangú szavazással elfogadta a napirendet. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. szám) 

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. napirendi pontunk a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott azon kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása, amelyek a bizottság tárgykörébe tartoznak.  

Köszöntöm körünkben Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt; mást nem 
látok, akit köszöntenem kellene. Képviselőtársaim! Az a javaslatom, hogy haladjunk. 
Mindenki előtt ott van a kinyomtatott anyag. Kezdjük! (Karácsony Gergely az ülésterembe 
érkezik.) 

12. oldal, 139/1., Novák Előd javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. A 
tárca álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 

(Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal és 11 nem szavazattal a bizottság a 
javaslatot nem támogatta.  

A következő a 86. oldalon a 1084/1., Magyar Zoltán képviselőtársunk javaslata. Van-e 
hozzászólás?(Nincs jelentkező.) A tárca álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 9 tartózkodással 
a bizottság a javaslatot nem támogatta – most már Karácsony képviselő úr is szavazott.  

1084/2., Mirkóczki Ádám javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Mi a 
tárcaálláspont?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal – a 
többi tartózkodás – a bizottság a javaslatot nem támogatta. 

1084/3., Volner képviselőtársunk javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
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ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igennel – a többi tartózkodás – a 
javaslatot nem támogattuk.  

A következő Volner képviselő úr javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 1 igen szavazattal – a többi tartózkodás – a javaslatot 
nem támogattuk. 

A 1084/5-ös szintén Volner képviselőtársunk javaslata. Hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Hat. Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 6 igen szavazattal – a többi tartózkodás – a bizottság a 
javaslatot nem támogatta. (Szabó Csaba az ülésterembe érkezik.) 

1091/1., Baráth Zsolt javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Megjegyzem egyébként, hogy az történik, amit a múltkor Novák 

képviselőtársunk kifogásolt a szocialista javaslatokkal kapcsolatban, de mindegy; tehát nem 
támogatjuk. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 1 igen szavazattal – a többi tartózkodás – a javaslatot nem 
támogattuk. 

1092/1., Hegedűs Lorántné javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. (Novák 

Előd az ülésterembe érkezik.) 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal – a többi 
tartózkodás – a javaslatot nem támogattuk.  

1092/2., Z. Kárpát Dániel javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igennel – most már Novák 
képviselő úr is szavazott, csak a számok miatt mondom – , a többi tartózkodás, a javaslatot 
nem támogattuk. 

1092/3., Baráth Zsolt javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
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ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igennel – a többi 
tartózkodás – a javaslatot nem támogatta. 

93. oldal, 1128/1., Farkas Gergely és társai javaslata. Kérdezem, hogy van-e 
hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igennel – a többi tartózkodás – a 
javaslatot nem támogattuk.  

1131/1., Novák képviselő úr javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igennel – a többi tartózkodás – a 
javaslatot nem támogattuk. 

1132/1., Volner képviselő úr javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs 
jelentkező.) Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 igennel – a többi tartózkodás – a 
bizottság a javaslatot nem támogatta. 

1133/1., Novák Előd javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással – a többi nem 
szavazat – a bizottság a javaslatot nem támogatta.  

107. oldal, 1364/1., Tóbiás József és Lendvai Ildikó javaslata. Megkérdezem, hogy 
van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igennel, 3 tartózkodással – a többi nem 
szavazat – a bizottság a javaslatot nem támogatta.  

1368/1., Novák Előd javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 6 igennel – a többi tartózkodás – a 
javaslatot nem támogatta. 

111. oldal, 1402/3., Novák Előd javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs 
jelentkező.) Tárca? 
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igennel – a többi tartózkodás – a 
javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A következő az 1441/1-es, Potápi Árpád János képviselőtársunk javaslata. Kérdezem, 
hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Nyolc. Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal, 8 tartózkodással – a 
többi nem szavazat volt – a bizottság a javaslatot nem támogatta.  

Lapozzunk! A 137. oldalon 1572/2. javaslat Hegedűs Lorántné képviselőtársunk 
javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene?(Szavazás.) Tartózkodik? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igennel – a többi tartózkodás – a bizottság a 
javaslatot nem támogatta. 

Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e olyan javaslat, amely tudomása szerint a 
bizottság tárgykörébe tartozik, de nem szavaztunk róla. (Nincs jelentkező.) Nincs; akkor 
megköszönöm főosztályvezető-helyettes asszonynak a részvételét. A napirendi pontot ezennel 
lezárom. 

Egyes törvényeknek az alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12912. szám) 

Vita és szavazás 

A 2. napirendi pont: egyes törvényeknek az alaptörvény ötödik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása.  

Köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat. Menjünk végig a módosítókon! 
Az első Schiffer András javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy tárcaálláspontot vagy kormányálláspontot mond-e. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Üdvözlöm a bizottságot! Tisztelt Elnök Úr! 
Tárcaálláspontot fogok mondani. Az 1. ajánlási pontot nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 
igennel – a többi tartózkodás – a javaslatot nem támogatta.  

A második dr. Bárándy és dr. Molnár képviselőtársunk javaslata. Hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Tárca? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 1 igen szavazattal és 8 tartózkodással – a többi nem 
szavazat – a javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 3. ajánlási pont Dúró Dóra és képviselőtársai javaslata. Hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Tárcaálláspont?  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igennel –
 a többi tartózkodás – a javaslatot nem támogatta. 

A 4. ajánlási pont Dúró Dóra és képviselőtársai javaslata. Hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Tárca?  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igennel – a többi 
tartózkodás – a bizottság így a javaslatot nem támogatta. 

Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e tudomásuk olyan módosító indítványról, 
amely még a bizottság tárgykörébe tartozik, és szavaznunk kellene róla. (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Megköszönöm helyettes államtitkár úrnak a részvételét. A napirendi pontot ezennel 
lezárom.  

Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13048. szám) 

A 3. napirendi pont: az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni.  

Köszöntöm körünkben Benkőné Kiss Zsuzsa főosztályvezető asszonyt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságáról. Megkérdezem főosztályvezető 
asszonyt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előttünk fekvő törvényjavaslatot. 

 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm, nem. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Aki az előttünk fekvő javaslatot általános vitára 
alkalmasnak tartja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 tartózkodással és 11 
igen szavazattal a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Bizottsági előadónak javaslom Gyimesi Endre képviselőtársunkat. (Novák Előd: 
Bocsánat, ügyrendben szólnék.) Parancsoljon, képviselő úr! 

Vita 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy igyekszik ledarálni ezt az 
ülést, hogy tulajdonképpen érdemi viták – itt már megszoktuk, főleg az elmúlt hetekben –
 nem alakulnak ki, de a Házszabály szerint a bizottsági előadó csak a bizottsági ülésen 
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elhangzott véleményekre szorítkozhat, és mivel itt egyetlenegy hozzászólás sem hangzott el 
az ön hadaró levezetése nyomására… 

 
ELNÖK: Nem; azért, mert nem jelentkeztek. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Így van, a nyomásra – az elmúlt hetek nyomására –, meg az 

egyébként kialakult hagyományok nyomán, hogy tulajdonképpen itt a felvetéseink érdemi 
hozzászólások nélkül maradnak. Ilyen értelemben szerintem a bizottsági előadó itt 
egyetlenegy véleményt sem mondhat. Megértem, hogy szeretnek ugyanakkor a bizottsági 
előadók felszólalásszámot gyarapítani… 

 
ELNÖK: Mi az ügyrendi javaslata, képviselő úr? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azt teszem meg; egy percben van erre Házszabály szerint 

lehetőségem. 
 
ELNÖK: De először mondja el a javaslatot, és utána indokolhatja. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Egy percben elmondhatom a javaslatot – úgy, hogy nem 

vág közbe –, és utána indokolhatom még több percben, valóban. Még az egy percen belül azt 
jelzem, hogy én megértem azt, hogy szeretik gyarapítani a felszólalásszámot olyan 
hozzászólásokkal, amelyben gyakorlatilag elsorolják a javaslat hosszú címét, iktatószámát és 
a szavazási arányt, azonban ha itt érdemi hozzászólás nem hangzott el, akkor az a javaslatom, 
hogy ne állítsunk bizottsági előadót, hiszen itt sem szólt hozzá senki, és ilyen értelemben 
semmi érdemi hozzászólást nem tehet plenáris ülésen sem senki. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm a javaslatát. Szavazzunk! Aki támogatja Novák képviselő úr 

ügyrendi javaslatát, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igennel és 1 
tartózkodással Novák képviselő úr javaslatát nem támogatta. 

Bizottsági előadó állítása 

Bizottsági előadónak Gyimesi Endre képviselőtársamat javaslom. Aki támogatja, az 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igennel – Novák és Pörzse képviselő urak nem 
szavaztak –, tartózkodás nélkül Gyimesi Endrét választottuk meg bizottsági előadónak. 
Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak, hogy eljött, és megtisztelt bennünket a 
jelenlétével. A napirendi pontot ezennel lezárom.  

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12976. szám) 

A 4. napirendi pont a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló, T/12976. számon 
benyújtott törvényjavaslat. (Solymosi Gabriella: Nem engedik be a kollégákat.) Nem engedik 
be a kollégákat a házba. Semmi gond, nélkülük is tudunk tárgyalni. 

Megkérdezem, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslattal kapcsolatban Benkőné Kiss 
Zsuzsa főosztályvezető asszony kíván-e valamit megjegyezni.  

 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSA főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Nem. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások 

KARÁCSONY GERGELY (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Éppen hogy megszáradt a köztársasági elnök úr aláírásának tintája az előző 
törvényjavaslaton, ami bővítette a Művészeti Akadémia jogkörét, illetve a Műcsarnok 
tulajdonjogát, valamint egy értékes budai villát kapott meg a testület, már itt van az újabb 
javaslat, ami részben az akadémia belső ügyrendjét befolyásolja, részben pedig kezdeményezi 
egy új művészeti díj odaítélését. 

Ebben a bizottságban biztosan nem fogunk vitatkozni arról, hogy fontos, hogy a 
nemzet elismerje a kiemelkedő alkotóit, és hogy erre minden lehetőséget megragadjunk, 
viszont azért erősen felmerül az a kérdés, hogy ki az, aki a nemzet nevében a nemzet 
művészeit díjazhatja. A Művészeti Akadémia az elmúlt időszakban sokkal inkább 
megosztotta, mint egységesítette a magyar nemzeti kultúrát, amelynek vezetője több olyan 
nyilatkozatot tett, ami azt gondolom, hogy joggal okozott indulatot a magyar kulturális 
életben. Elnök úrtól – akkor még a kormány tagjaként, államtitkárként – meg is kérdeztem, 
hogy Konrád Györgyöt például a kormány a magyar kultúra részének tekinti-e, mint ahogy a 
Művészeti Akadémia elnökének egy nyilatkozata alapján ő személy szerint nem. Akkor 
bizottsági elnök úr – akkor még államtitkárként – megerősített abban, hogy természetesen 
sokaknak lehetnek bárkivel politikai vitái, de nem juthatunk el odáig a 
véleménykülönbségekben, hogy egymás magyarságát megkérdőjelezzük.  

Ez a javaslat tulajdonképpen egy olyan testület kezébe adná „A nemzet művésze” díj 
odaítélését, amelynek vezetője a Művészeti Akadémia elnöke, illetve bizonyos szempontból e 
díj odaadásának, menedzselésének a hátterét szintén a Művészeti Akadémia látja el. Ezt 
természetesen én nem tudom támogatni. Azt gondolom, hogy a Művészeti Akadémia az 
utolsó olyan intézmény a sorban, aki szóba jöhet egy ilyen díj odaítélésekor. Ez a testület 
eddig semmit nem tett azért, hogy azt a nemzeti egységet, amit azt gondolom, hogy sokan 
szeretnénk látni a kulturális életben, nem politikai, hanem művészi, szakmai és emberi alapon 
keresnénk meg, valamint azokat a közös személyeket a magyar kulturális életben, akik ki 
tudják fejezni a nemzet kulturális egységét. Szerintem az utolsó a sorban az akadémia, ami 
hivatott arra, hogy egy ilyen díjat odaítéljen, éppen ezért a javaslatot én támogatni nem 
tudom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnék én is hozzászólni. Átadom az elnöklést addig 

Gulyás Dénes képviselőtársamnak, akit természetesen megkértem erre. 
 

(Az elnöklést Gulyás Dénes veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, elnök úr! Átvettem, és öné a szó. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeretném az előttünk 

fekvő törvényjavaslat 19. §-ából azt a részt idézni, amely arról szól, hogy ki ítéli oda ezt a 
díjat, csak azért, mert képviselőtársam pontosan tudja azt, hogy én számos kérdésben 
rendkívül körültekintően és óvatosan próbáltam fogalmazni az elmúlt években a Művészeti 
Akadémiával kapcsolatban. Amit viszont itt most elmondott, és amit az elmúlt hetekben a 
törvényjavaslat ismertté válását követően megfogalmazott, szerintem méltatlan. Ebben a 
törvényjavaslatban az van benne, hogy a bizottságot tizenegy Kossuth-díjjal kitüntetett 
művész alkotja. Ez „A nemzet művésze” díj bizottság fogja odaítélni „A nemzet művésze” 
díjat. Ön megkérdőjelezi ezek szerint tizenegy Kossuth-díjjal kitüntetett művész életművének, 
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életútjának nagyságát és a szakmai kompetenciájukat. Sőt, ön a sajtóban odáig ment, hogy azt 
mondta, hogy a nemzet és az állam által alapított díjakat nem adhatja oda egy olyan testület 
által létrehozott újabb szakmai közösség, amely nem közvetlenül az állam irányítása alá 
tartozik. Nem így fogalmazott szó szerint (Karácsony Gergely: Valóban nem így 
fogalmaztam.), de ez volt az üzenete. 

Szeretném arra felhívni a figyelmét, hogy „A nemzet sportolója” díjat ugyanúgy 
adományozzák, hogy nemzet sportolói maguk választanak az elhunyt tagok helyére új tagot; 
nem az állam mondja meg, nem a miniszter, nem a miniszterelnök, nem az országgyűlési 
képviselők, hanem ők maguk választanak nemzet sportolóját maguk közé. Ugyanez van a 
nemzet színészénél is, ugyanez van a Digitális Irodalmi Akadémiánál is, és még sorolhatnánk. 
Nem az állam határozza meg azt, hogy ki kapjon díjat, a politikának direkt módon nincsen 
ráhatása arra, hogy kit tekint egyébként a szakmai közösség arra egyébként érdemes tagjaiból 
álló testület maga közé valónak, ki az, akinek a munkásságát olyan súlyúnak, olyan 
jelentősnek tartja, hogy kitüntető címet viselhessenek, és az ezzel járó jelentős életjáradékot is 
megkapják, mert itt pénzről is van szó. 

Azt tudom önnek mondani, hogy annak nem örülni, hogy 70 művész előtt megnyílik 
az a lehetőség, hogy az életútjuk, az életművük elismeréseképpen a „A nemzet művésze” 
díjhoz és az azzal járó életjáradékhoz jussanak, az legalábbis álszent dolog, és az önök rövid 
távú politikai céljait szolgálja; semmi mást, képviselő úr, az égvilágon semmi mást. Lehet 
vitatkozni arról, hogy a Művészeti Akadémia milyen módon, milyen hatékonyan működik, 
lehet vitatkozni arról, hogy mennyiben sikerül betölteni azt a hivatását, amit a kormány az 
alapításkor elképzelt. Sok mindenen lehet vitatkozni. Lehet azon vitatkozni, hogy a 
magyarországi kulturális szervezetek vezetői egyébként milyen személyes álláspontot 
fogalmaznak meg bizonyos kérdésekben. Ezek mind legitim viták, és egyébként ez 
természetesen nem a Művészeti Akadémia elnökére, hanem az összes többi más, fontos 
kulturális szervezet vezetőjére igaz. Legitim értelmiségi vagy adott esetben politikai közéleti 
viták tárgyát képezheti egy-egy szakmai szervezet vezetőjének egy-egy mondata, egy-egy 
nyilatkozata, egy-egy írása, egy-egy könyve. Ezeknek a vitáknak az iránya lehet esztétikai, 
lehet politikai, lehet súlyos társadalmi kérdéseket érintő, de szerintem megkérdőjelezni azt, 
hogy e mögött a szándék mögött az van, hogy tizenegy Kossuth-díjas művész válasszon ki 
jeles művészeket vagy válasszon tulajdonképpen maga közé jeles művészeket, azzal a 
szándékkal, hogy egyébként az életük utolsó szakaszában egzisztenciális biztonságban tudják 
kibontakoztatni a munkásságukat, még egyszer mondom, ez szerintem egy álszent és az önök 
rövid távú politikai céljait szolgáló törekvés. 

Én személy szerint örülök annak, hogy hetven művész „A nemzet művésze” díjat 
fogja megkapni. Nagyon helyes az, hogy aki „A nemzet színésze” díjat már megkapta –
 ugyan lehet ő is „A nemzet színésze” –, két címen életjáradékot ne vehessen fel közpénzből; 
ez is helyes. Az is nagyon helyes, hogy országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő 
vagy valamilyen fontos állami testületnek, tehát Alkotmánybíróságnak és a többinek a tagja 
vagy vezetője ne lehessen „A nemzet művésze”, illetve ne vehessen fel ilyen címen járadékot. 
Ad absurdum tehát előfordulhat, hogy valaki „A nemzet művésze”, és utána lesz valamilyen 
fontos testületnek a tagja, de akkor nyilvánvalóan le kell mondania arról az életjáradékról, ami 
jár neki. Szerintem ezek mind helyes törekvések. 

Önöknek joguk van ahhoz, hogy vitassák a Művészeti Akadémia működését és 
sikerességét; ahhoz szerintem nincsen joguk, hogy kiváló magyar művészeket sértsenek meg, 
és hogy elvitassák e művészeknek az életművét és teljesítményét, és elvitassák azt a 
legitimációs erőt, aminek az alapját egyébként az ő életművük jelenti. Szerintem nincs 
különbség Kossuth-díjas és Kossuth-díjas művész között aszerint, hogy önöknek tetszik-e 
személy szerint vagy nem. Ahogyan azt korábban mondtam önnek, nem kérdéses, hogy 
minden tisztességes magyar ember számára Konrád György munkássága a magyar kultúra 
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részét képezi, attól függetlenül, hogy én személy szerint Konrád György politikai 
megnyilvánulásaival 99 százalékban nem értek egyet, nem tudok vele azonosulni, bizonyos 
esetekben kifejezetten károsnak érzem. Demokraták vagyunk, és azt gondoljuk, hogy belefér 
egy demokratikus közéletbe az, sőt alapfeltétele egy demokratikus közéletnek az, hogy a 
számunkra nem tetsző vélemények is megjelenhessenek, nyilvánosságot kapjanak, és hogy 
addig, amíg ez mások alkotmányos jogait nem sérti – ezt most a szélsőségeseknek üzenjük –, 
ezek megfelelő nyilvánosságot is kapjanak. Ez mind belefér, de szerintem az nem korrekt, 
hogy jelentős életműveket politikai alapon bélyegezzünk meg, mert ha önök ezt teszik, akkor 
azt a hibát követik el, mint amit egyébként próbálnak néha ránk tolni, és amit számon kért 
rajtam is az előbb idézett Konrád Györggyel kapcsolatos kérdésfelvetésével. Ennyi, 
köszönöm szépen. Visszaveszem az elnöklést. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést. 
 

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyimesi Endre képviselőtársunké a szó.  
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tulajdonképpen 

lerövidíthetem a mondandómat, mert mindenben maximálisan egyetértek az előttem szólóval, 
csak annyival szeretném akkor kiegészíteni, hogy ez „A nemzet művésze” díj 65 év fölött jár, 
adó- és illetékmentes lesz, és két év alatt kell feltölteni. Úgy látszik, hogy ha politikai alapon 
gondolkodik képviselőtársam, akkor nem bízik abban, hogy megnyeri a választást, és akkor 
megváltoztatja, és a saját képére formálhatja a szabályokat. Úgy gondolom, hogy nem erről 
szólt ez az előterjesztés; teljesen politikamentesen készült. Tizenegy Kossuth-díjas fogja 
kiválasztani; azt hiszem, hogy erről bőven beszélt L. Simon László.  

Két dolgot szeretnék még megemlíteni, hogy a törvényjavaslat bevezeti új tagsági 
kategóriaként az úgynevezett nem akadémikus tag lehetőségét rendes és levelező tag mellett –
 ez egy új elem –, és megteremtődik a lehetőség a művészetelméleti szakemberek rendes 
taggá választásához is, tehát ezt is tartalmazza ez az előterjesztés, valamint pontosítja, az 
MMA vagyongazdálkodására vonatkozó szabályokat, egyértelműsíti, és azt hiszem, hogy 
könnyen átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi. Én a magam részéről támogatom az 
előterjesztést, és bízom abban, hogy ez valóban a nehéz helyzetben lévő, idős korú, arra 
érdemes művészek számára egy nagyszerű lehetőség, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj 
huszonháromszorosát kapják rendszeresen, havonta, és az özvegyük is életjáradékot kaphat, 
ha tragédia következik be. Azt hiszem, hogy ennek a bizottságnak mindenképpen támogatni 
kell ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Karácsony képviselő úr, parancsoljon! 
 
KARÁCSONY GERGELY (független): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Mivel komoly dolgokról beszélgetünk, érdemes pontosan fogalmazni, és 
én erre törekedtem. Nem gondolom, hogy alkalmat adtam volna azokra a félreértésekre, 
amelyeket elnök úr az én mondandóm kapcsán megfogalmazott, ugyanis az ön elmondása 
szerint én állítottam bizonyos dolgokat, amelyeket én soha nem állítottam. Nem állítottam 
például azt, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen díjat nem a szakmai szervezetek, a szakmai 
szereplők ajánlásával kell odaítélni, sőt amikor ezzel kapcsolatosan különböző helyeken 
interjúkat adtam, akkor elmondtam például azt, hogy „A nemzet színésze”, illetve „A nemzet 
sportolója” díjak odaítélésének folyamata egy helyes irány. 
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Egyetlenegy dolgot kifogásoltam itt, a bizottsági teremben is – azt gondolom, hogy 
próbáltam pontosan fogalmazni, de ha nem sikerült, akkor elmondom még egyszer –, hogy a 
Magyar Művészeti Akadémiának bármi köze van ennek a díjnak az odaítéléséhez. Azt 
kifogásolom, hogy annak a bizottságnak az elnöke vagy vezetője, amely oda fogja ítélni a 
díjakat, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Azt kifogásolom, hogy egyáltalán szóba jön 
ennek a szervezetnek a szerepe egy olyan díj odaítélésekor, amikor a nemzet – nem a nemzeti 
akadémia, nem a Fidesz, nem az LMP és nem az Együtt-PM, hanem a nemzet maga – olyan, 
amelynek vannak közös kulturális összekötő elemei. Pontosan amikor ezekben az 
életművekben ő ítél oda egy díjat, akkor azt ne egy olyan intézmény tegye, amely egyébként 
megosztja a magyar kulturális életet; én ezt mondtam. Azt szeretném, ha nem lenne ehhez 
köze ennek az intézménynek, és ezen keresztül egyébként azt teszem, amire az elnök úr 
felhívott: kifogásolom ennek az intézménynek a működését. Elnök úr… 

 
ELNÖK: Én nem hívtam erre föl, én csak azt mondtam, hogy erre joga van. 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Azt mondta, hogy erről lehet vitatkozni. 

Köszönöm, hogy kijelöli a vita lehetséges témáit. Akkor erről élesen vitatkoznék, és nyilván 
meg fogom tenni majd minden lehetséges alkalommal; most is megteszem. Egy dolgot 
azonban szeretnék az emlékezetébe idézni. Ön azt mondta, hogy minden tisztességes magyar 
ember a magyar kultúra részének tekinti Konrád Györgyöt. Most lehetne egy értelmes 
szemantikai vitát folytatni arról a Demokrata-interjúról, amikor a Fekete György azt 
nyilatkozta, hogy azt is tudomásul kell vennünk, hogy külföldön Konrád Györgyöt magyar 
írónak tartják. Ez egy érdekes vita lenne, hogy ezt hogyan tudjuk értelmezni, és az is, hogy 
amit ezek szerint ön az előbb megfogalmazott, elnök úr, mint egyfajta rendes magyar ember 
kritériuma, akkor ilyen szempontból hogyan is áll. Nem szeretném ezt a vitát itt lefolytatni, de 
hogy joggal merülnek fel kétségek, az biztos.  

Azt gondolom, hogy én az elmúlt időszakban itt, a kulturális bizottságon belül és a 
későbbiekben is, amennyire módom lesz, ezt fogom képviselni. Mindig azt képviseltem, hogy 
a kulturális értékeket ne keverjük össze a politikai szimpátiákkal. Nagyon sok olyan művészt 
tartok nagyon sokra, akinek a politikai szimpátiái biztosan nem azonosak az enyémmel, és 
nem feltétlenül értek egyet olyan alkotóknak a politikai véleményével, akiket esetleg a 
politikai szekértábor-logika szerint egyet kellene értenem. Egy dolgot szeretnék, ha 
elválasztanánk ezeket a dolgokat. Amikor a Fidesz 2010-ben kormányra került, akkor bár a 
kultúrpolitikájában volt mit vitatni, de nekem úgy tűnt, hogy ezt a hibát nem követi el, és az 
első két államtitkár is – most biztos van egyfajta abszurditása annak, hogy önt ebben 
megdicsérem –, úgy láttam, és Szőcs Géza államtitkár úr is, azt gondolom… 

 
ELNÖK: Van; van abszurditása.  
 
KARÁCSONY GERGELY (független): … akit egyébként joggal kritizáltam, azt 

gondolom, más okból, de hogy a Fidesz a ciklus első felében egy olyan kultúrpolitikát vitt, 
amit ilyen szempontból, azt gondolom, hogy lehetett támogatni. Nem keverte össze a politikai 
szekértábor-logikát a kulturális élet irányításával. Én azt látom, hogy az elmúlt időszakban 
azok a fajta tendenciák erősödtek meg, amelyek ezt a fajta politikai háborút a kultúrában is 
meg akarják vívni, és én ezt a javaslatot, éppen azért, mert ebben a nemzeti akadémiának van 
szerepe, sajnos ebbe az irányba illeszkedő lépésnek látom. Nem azzal van baj, sőt ezt 
messzemenőleg tudjuk támogatni, hogy létrejön egy ilyen díj, nem azzal van a baj, hogy 
ebben az alkotók, a saját területüket jól ismerő alkotók ítélik ezeket oda a nemzet nevében; 
azzal van a baj, hogy ebben bármilyen szerepe van a Művészeti Akadémiának. Szeretném, ha 
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legalább pontosan tudnák azt, hogy mit is gondolok erről, még akkor is, ha a politikai logika 
azt igényli, hogy ezt kiforgassák. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Még egy hozzászólást szeretnék tenni. Átadom az elnöklést.  
 

(Az elnöklést Gulyás Dénes (Fidesz) veszi át.) 
 
ELNÖK: Átvettem, elnök úr. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): És akkor meg is adja nekem a szót, ugye? 
 
ELNÖK: Természetesen. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Közben előkerestem a 

nyilatkozatát. Ebben a nyilatkozatban azt írja, hogy „Karácsony Gergely, az Együtt-PM 
politikusa közleményében hangsúlyozza, hogy a nemzet művészét a nemzetnek kell díjaznia, 
nem a nemzeti kultúrát kisajátítani akaró MMA-nak.” Ez egy olyan vaskos demagógia, 
képviselő úr, ezt ön is pontosan tudja – ha már a szemantikai vitánál tartunk –, ez egy nagyon 
súlyos és vaskos demagógia.  

Mi az, hogy „a nemzetnek kell díjaznia”? Kinek? Az egész nemzetnek? Népszavazást 
tartunk? Tízmillió embert megkérdezünk, hogy kinek ki tetszik legjobban a televízióban? Ez 
vaskos demagógia, és éppen ez a demagógia hagyja figyelmen kívül azokat a szempontokat, 
amelyeket ön is elengedett a füle mellett az előbb, amit a nemzet sportolója, a nemzet 
színésze, a Digitális Irodalmi Akadémia kapcsán fölemlegettem. Egyébként pedig nem tudom, 
hogy ön miért feltételezi tizenegy Kossuth-díjas művészről, hogy ki akarnák sajátítani a 
magyar kultúrát, és az a tizenegy Kossuth-díjas művész annyira szűkkeblű és szűklátókörű 
lenne, hogy a nemzet művészei díjazottjai közé ne választana be olyat, aki egyébként az ő 
ízlésüktől eltér. Ez nyilván nem egy egységes ízlés, mert ha két művész leül egy asztalhoz, 
akkor már biztos, hogy nem fognak egyetérteni, vagy ha a politikában egyet is értenek, akkor 
azon fognak összeveszni, hogy kit tartanak jó festőnek, vagy kit tartanak rossznak.  

Ön miért feltételezi, hogy nem az MMA, hanem a tizenegy Kossuth-díjasból álló 
bizottság szükségszerűen csak olyanokat fog beválasztani „A nemzet művésze” díjazottjai 
közé, akik a jelenlegi politikai oldalnak a támogatói? Ráadásul – ne haragudjon, képviselő 
úr – mi nem készítünk listákat művészekről, mi nem tudjuk a művészek jelentős részéről, 
hogy egyébként kit támogatnak és kit nem. Ezt legfeljebb csak azokról lehet tudni, akik 
nyilvánosan megjelennek politikai rendezvényeken, vagy akik a munkásságuk részeként 
politikai tárgyú publicisztikákat is közölnek – ehhez természetesen joguk van –, akik 
egyébként alkotóként politizálnak is, amihez szintén joguk van. Nem egy képviselőt tudunk 
mondani az elmúlt 20 év történetéből, akik egyébként alkotó emberek voltak, és a politizálás 
mellett, előtt vagy után is aktívan alkottak. Itt ül például Gulyás Dénes képviselőtársunk. 
Ugye ön nem vitatja el Gulyás Dénes képviselőtársam nagyszerű életművét, hatalmas 
tehetségét és mindazt, amit kifejtett énekesként az Opera színpadán és a világ színpadain, és 
amit kifejtett pedagógusként, oktatóként a Zeneakadémián, és amit most kifejt gyakorló 
alkotó emberként a Pécsi Színházban? Ugye ön nem vitatja el Gulyás Dénes életművének a 
nagyszerűségét, pusztán csak amiatt, mert a másik oldalon ül, mint ön, és másképpen 
gondolkodik a politikáról, mint ön? (Dr. Hiller István az ülésterembe érkezik.)  

Mi nem listázzuk a művészeket, képviselőtársam, mi nem tartjuk számon azt, hogy 
azok a művészek, akik egyébként egyáltalán nem szólalnak meg politikai kérdésekben, 
miképpen gondolkodnak a politikáról és a világ dolgairól. Azt kérjük önöktől, hogy önök is 
szakítsanak ezzel a rossz hagyománnyal, tessék maguk mögött hagyni azt, amit liberális 
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társaik az elmúlt két évtizedben végeztek, és tessék végre hagyni, hogy a művészek maguk 
döntsék el maguk között, hogy ki az, akit a nemzet művészének tekintenek, és ki az, akit 
jelentős alkotónak tartanak. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az elnöklést. 
 

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván hozzászólni? Karácsony képviselő úr! 
 
KARÁCSONY GERGELY (független): Ígérem, hogy ez az utolsó a mai bizottsági 

ülésen. Egyrészt Gulyás Dénest nagyon nagyra tartom művészként, és egyébként 
politikusként is sokszor úgy érzem, hogy bizonyos kérdésekben nagyon közeli volt a 
véleményünk. Csak egy dolgot hadd mondjak el, hadd meséljek el egy történetet. Amikor az 
MMA-törvény vitája volt – az első, ami létrehozta ezt az intézményt –, akkor én nagyjából 
ugyanebben a tónusban és ugyanezt a politikai álláspontot képviselve szólaltam fel. A vita 
után odajött hozzám az akadémia későbbi elnöke, azt mondta, hogy gratulálok a beszédéhez, 
így kell egy ellenzéki politikusnak beszélni, és azt mondta, hogy lássa meg, képviselő úr, 
biztos lehet abban, hogy nagyon meg fog lepődni, hogy mennyire jól fogja tudni majd 
integrálni a Magyar Művészeti Akadémia a magyar kulturális életet. 

Azt gondolom, hogy én továbbra is ugyanezt mondom, ugyanezt az álláspontot 
képviselem, hogy egy ország nem teheti meg, hogy a saját kultúráját politikai alapon 
megosztja; szerintem ez az intézmény ezt teszi. Nekem nem volt ilyen prekoncepcióm, én ezt 
nem feltételeztem, én nem arról beszéltem az intézmény létrehozásakor, hogy ez fog 
bekövetkezni; arra a veszélyre hívtam fel a figyelmet, hogy egy olyan köztestület, amit arra 
hoznak létre, hogy egy ilyen interaktív szerepet betöltsön, nem teheti meg azt, hogy politikai 
alapon működjön. Ezután jött oda hozzám Fekete György, és gratulált a beszédemhez. 

Azt gondolom, hogy ez nem következett be. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon 
a számos problémánk mellett – nyilván a politikai megosztottság kapcsán nem ejtek 
krokodilkönnyeket, mert én is részese vagyok annak, hogy ezek a feszültségek vannak, mert a 
politika így működik – abban, hogy nem tudtuk kivonni ezeket a vitákat a kulturális életből, 
szerintem nem egyenlő a felelősségünk. Azt gondolom, hogy ez a díj lehetett volna egy olyan 
dolog, ami megint összekapcsol, ehhez képest újra szétválaszt, éppen ezért azt gondolom, 
hogy ezt nem tudom támogatni. Elnök úr, egyébként azt gondolom, hogy eddig tényleg 
viszonylag kulturált viták voltak itt, ebben a bizottságban, de hogy ön folyamatosan úgy 
próbálja az érveimet cáfolni, hogy teljesen másról beszél, ezt tényleg olyan magas fokon űzi, 
hogy tényleg le a kalappal.  

Én egy dolgot mondtam, amit egyébként lehet, hogy demagógia mondani, hogy a 
nemzet fejezi ki a nagyrabecsülését egy díj kapcsán, és nem egy – egyébként a nemzetet 
nyilvánvalóan megosztó – szervezet. Ezzel arra utaltam, hogy nyilván nagyon sokfajta helyes 
eljárás lehet még egy ilyen díj odaítélésekor. Az, hogy egy olyan testület dönt erről, amelynek 
az elnöke a Művészeti Akadémia elnöke, szerintem nem ilyen; erről szól a vita, és jó lenne, ha 
arról vitatkoznánk, ami a dolognak az érdemi része. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szerintem nem én beszélek másról; én „A nemzet 

művésze díjról beszéltem, ön pedig a Művészeti Akadémiáról és annak ön szerint vélt 
politikai szerepéről, és az teljesen más. Én arról beszéltem, hogy mi van ebben a 
törvényjavaslatban, milyen módon áll fel a testület, és hogy Kossuth-díjasok döntenek arról, 
hogy a saját művésztársaik lehetnek-e nemzet művészei vagy nem. Én nem beszéltem másról, 
képviselő úr, ön beszél másról; én a törvényjavaslatról beszélek, ön pedig ostorozza a 
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Művészeti Akadémiát és azon keresztül a kormányoldalt. Szerintem azt, amivel engem vádol 
retorikailag, éppen önmaga követi el. 

Hiller képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, 

ugyanebben az időpontban kezdődött az oktatási bizottság ülése, és ott egy napirendi ponthoz 
ott kellett lennem, ezért tudok most bekapcsolódni a vitába. A Magyar Művészeti 
Akadémiáról szóló törvény módosítása kapcsán szeretném kifejteni a véleményemet. Először 
is, minden olyan érvelést, amely itt a törvénymódosításban, történetesen az általános 
indoklásban is szerepel, miszerint a Magyar Művészeti Akadémiát a Magyar Tudományos 
Akadémiához kívánja hasonlítani és szinte – idézem – annak szintjére emelni, ezt az 
összehasonlítást én a legteljesebben elutasítom. A Magyar Művészeti Akadémiát egy politikai 
nézetazonosságon alapuló közösségnek tekintem, olyan közösségnek, amelyben vannak 
kitűnő művészeti teljesítménnyel rendelkezők, és vannak olyanok is, akik kevésbé kitűnő 
teljesítménnyel rendelkeznek, de nem elsősorban a művészeti teljesítmény az, ami őket egy 
közösségbe szólította és összehozta, hanem a politikai nézetazonosság. Amióta a Magyar 
Tudományos Akadémia áll, legalábbis az alapító szándéka szerint, nem politikai 
nézetazonosság volt az, hanem kizárólag a tudományos teljesítmény – zárójelben, azon 
időszakok, amelyek ezt megszegték, meg is buktak, zárójel bezárva –, tehát nem a politikai 
nézetazonosság vagy nézethasonlóság, hanem a tudományos teljesítmény. Ezért teljesen 
hamisnak tartom azt az érvelést bármely szinten, akár a korábbiakban, akár a mostani 
módosításban, amely a két intézményt így akarja összehasonlítani, ráadásul úgy gondolom, 
hogy ez olyan személynek a tudományos emlékét és teljesítményét is bántja, történetesen 
Kosáry Domokosét, aki elindította a Magyar Tudományos Akadémia és a művészeti élet 
szervezeti megjelenítését és összekapcsolását. Ez annak pont az ellenkezője. Önök úgy rúgják 
fel a Kosáry-féle szellemi hagyatékot, hogy alig marad belőle valami ebben a vonatkozásban. 
Ezt nagyon rossznak tartom. 

Más tekintetben mindaz, ami itt történik és zajlik, nyilvánvalóan – már amikor 
beléptem, Gulyás képviselő úr beszélt – egy több felvonásos opera. Először megtörtént az 
úgynevezett alaptörvénybe való foglalása a Művészeti Akadémiának. Jut eszembe, majd 
tessenek mondani még egy országot, amelynek alaptörvényében vagy alkotmányában bármely 
művészeti intézmény így textuálisan benne van. 

 
ELNÖK: Ennyivel szegényebbek. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Szegény franciák, szegény britek, szegény németek, 

akiknek ez még nem jutott eszükbe; kétségkívül ez sajátos út. Utána megtörténik a hídfőállás 
kiépítése, most pedig ennek a bővítése. Ha ez a magyar művészeti élet egészét megjelenítené, 
az önmagában nem lenne baj, de azért önök is tudják, hogy nem arról van szó, hogy a 
művészeti élet egészét megjeleníti, hanem sokkal inkább megosztja, semmint összegyűjtené, 
és egyáltalán nem látom azokból – ezek politikai törekvések, nem szakmai törekvések –, hogy 
az a politikai törekvésirány, amely a különböző módosításokban megnyilvánul, egységesítené.  

Végezetül: azt kimondottan a magyar államra és az állam szerkezetére károsnak látom, 
amikor állami feladatokat, amelyet az államnak kormányzati szinten kell megvalósítania, 
bármely testület, jelen esetben a Magyar Művészeti Akadémia lát el. A Kultúráért Felelős 
Államtitkárság szép lassan tulajdonképpen teljesen értelmét veszíti; nyugodtan ki lehetne 
nevezni, vagy át lehetne ide telepíteni azt a néhány feladatot, ami már ott maradt az 
államtitkárságnál. Az pedig példátlan, ami a korábbi módosításban szerepelt, hogy a nemzeti 
kulturális örökségünk egy meghatározó és kiemelkedő intézményét, történetesen 
Műcsarnokot, a magyar állam a saját közvetlen tulajdonából bárkinek bármilyen formában 
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átadja. Ez az elmúlt több mint száz évben egyetlenegy alkalommal nem fordult elő. Sikerül 
olyan precedenst teremteni…  

 
ELNÖK: Államosítás annál többször. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): … ami egy későbbi időszakban, bárki 

kezdeményezésére, ugyanígy az operakedvelőknek a körét egy meghatározott politikai 
ízlésiránynak megfelelően megszervezi, majd kéri, hogy az ő tulajdonába kerüljön a Magyar 
Állami Operaház; művészettörténészek nagyravágyó köre – hasonlóan politikai alapon 
megszerveződve – benyújtja az igényét a Szépművészeti Múzeumra. Hogyan tetszenek ezt 
gondolni? Tényleg komolyan azt gondolják, hogy ez a magyar állam érdeke? Egy 
meghatározott politikai csoportnak és ízlésiránynak elismerem, hogy az érdeke, de ezzel én, 
mi teljesen szembeállunk, és bármennyi módosítást hoznak ide, mivel az alapot nem 
változtatják, a véleményem vagy a véleményünk sem fog megváltozni. Rossz irányba 
mennek.  

Nem látom, hogy a magyar kultúra és a magyar művészet érdekeit képviselik. Önök 
egy politikai nézetazonosságon alapuló létrehozott kör, akadémia érdekeit képviselik, és ez 
egyáltalán nem esik egybe a magyar művészeti élet állami támogatásával és finanszírozásával. 
Egy kihasított darabot finanszíroznak, egy kihasított szeletet emelnek az egész szintjére, és ez 
nem az. Azt gondolom, hogy ezért a véleményünk szavazásban – úgy itt, mint a plenáris 
ülésen – egyértelmű: mi ezt elutasítjuk, és sohasem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a 
türelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A brit alkotmányban más sincs leírva, 

írásos alkotmány hiányában. (Derültség a kormánypárti oldalon.) Van-e további hozzászólás? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Megkérdezem a tárcát, hogy kívánnak-e zárszót mondani. 

 
DR. PRIBELSZKI SZILVIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igazság szerint 

csak sajnálom, hogy nem sikerült összefoglalót mondani az elején; talán megelőzhettünk 
volna egy-két vitát. 

 
ELNÖK: Ne haragudjon, erre nem tudok mit mondani. A bizottsági ülés 11 órakor 

kezdődik; ezt tudom mondani. Köszönöm szépen. Szavazunk!  

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Aki az előttünk fekvő törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak tartja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással és 11 igen szavazattal a bizottság a javaslatot általános vitára alkalmasnak 
tartotta. Bizottsági előadónak – itt ráadásul lesz is mit elmondani a bizottsági ülésről a 
plenáris ülésen – szintén Gyimesi képviselőtársamat javaslom. Van-e más javaslat? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) 14 igen szavazat. Hiller képviselőtársunk és Novák 
képviselőtársunk nem szavazott. Jól láttam, ugye? (Dr. Hiller István és Novák Előd: Igen.) 
Köszönöm. A többiek mind megszavazták. A napirendi pontot ezennel lezárom, a plenáris 
ülésre mindenkinek jó munkát kívánok. A bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc)  
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