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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető, napirendi vita 

KARÁCSONY GERGELY (LMP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a parlament kulturális bizottsága a törvények 
végrehajtását ellenőrző albizottságának az ülésén! Szeretettel üdvözlöm képviselőtársaimat, 
meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit! A kiküldött napirend tulajdonképpen egy 
napirendi pontot tartalmaz: az átalakuló kultúrafinanszírozás tapasztalatai - Nemzeti 
Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia.  

Az első dolgunk az lenne, hogy kérném képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a 
napirendről. Még mielőtt ezt megtennénk, egyben javaslatot tennék arra is, hogy mi legyen az 
ülés menetrendje. Arra gondoltam, hogy első körben L. Simon államtitkár urat, illetve mint a 
Nemzeti Kulturális Alap alelnökét kérném, hogy beszéljen az elmúlt időszakban szerzett 
tapasztalatokról – lassan egy éve van a Nemzeti Kulturális Alapnál az új szakkollégiumi 
rendszer –, és ezt követően kérném meg Kucsera Tamás Gergely főtitkár urat, hogy a Magyar 
Művészeti Akadémia működésével kapcsolatosan szintén 15-20 percben mondja el a 
tapasztalatait. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy ma reggel kaptunk egy értesítést, 
hogy Fekete György elnök úr, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke sajnos betegség miatt 
mégsem tud részt venni az ülésünkön. Ezúton innen kívánunk neki jobb egészséget! Ezek 
után adnánk lehetőséget a képviselőknek hozzászólásra, illetve kérdésre, és utána –
 amennyiben van erre igény – megadnám a kérdezés és a hozzászólás lehetőségét az itt 
megjelent szakmai szervezetek képviselőinek is. 

Mivel egyfelől nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, másfelől meg valahogy fel 
kellene mérnünk azt, hogy ez körülbelül milyen időkeretet igényelne, hadd tegyek most egy 
kísérletet arra, hogy felmérjem, kik azok, akik úgy tervezik, hogy hozzászólnának vagy 
kérdeznének ennél a napirendi pontnál. (Jelzésre:) Négy kezet látok. Azt gondolom, hogy 
nagyjából bele fogunk férni egy körülbelül másfél órás időkeretbe. Államtitkár úrnak adnám 
meg a szót. (Novák Előd: Bocsánat, a napirendet nem fogadtuk el.) Csak a napirend 
elfogadása kapcsán vagyok kíváncsi a véleményére. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Csak szeretném 
tájékoztatni a jelenlévőket, hogy 11 óráig tudok maradni – azt hiszem, ez a fideszes 
képviselőtársaimra is igaz –, úgyhogy 11 óráig kellene beleférnünk az időkeretbe, mármint az 
engem érintő részébe, mert Kucsera főtitkár úr nyilvánvalóan hosszabb ideig is tudja 
tájékoztatni a bizottság tagjait.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A napirend kapcsán van-e más észrevétel? (Jelzésre:) Novák 

Előd képviselőtársam. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Először is pontosítanám elnök urat: a kiküldött napirendi 

javaslat, nem pedig napirend tartalmazza csak ezt az egy napirendi pontot. 
 
ELNÖK: Igen. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Pont ezzel kapcsolatban van kritikám. Eleve azt már 

többször sérelmeztem, és az előző hozzászólás ismét rávilágít arra, hogy nem szerencsés – a 
házelnök úrnak az ülésszak elején is kiosztott előirányzatával szemben – hétfőre összehívni 
bizottsági üléseket. Megértem, hogy az álláshalmozók csak ilyenkor érnek rá, de mégis azt 
mondhatjuk, hogy nem tudunk tisztességes keretek között dolgozni, mert megint egy órába 
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kell beleszűkíteni fontos napirendi pontokat, másrészt természetesen nem is elégséges ez a 
napirendi pont.  

Egyrészt van egy régi mulasztása – mondhatnám, mulasztásos törvénysértése – a 
bizottságnak, hiszen amíg elnöke lehettem a bizottságnak, mind Karácsony Gergely, mind 
Hiller István képviselőtársam is aláírta azt a kezdeményezést, hogy az előadó-művészeti 
törvény tükrében az albizottság vizsgálja meg a Nemzeti Színház körül kialakult botrányos 
ügyeket, és idézze be Alföldi Róbertet. Ilyen értelemben Alföldi Róbertnek kötelessége is lett 
volna a bizottság előtt megjelenni, de miután a kormánytöbbség előbb obstrukcióval 
akadályozta ezeket az üléseket távolmaradásával, végül pedig erőből leváltott engem az 
elnöki tisztségből, ez félbemaradt. Ettől függetlenül nem egy új szervezet ez az albizottság, 
még csak azt sem mondatnám, hogy jogutód, hanem folytatja a munkáját. Mivel önök 
továbbra sem vonták vissza egyébként ezt az írásban nálam lévő kezdeményezésüket, és 
megvolt a szükséges aláírás arra, hogy ezt az ülést kötelezően megtartsuk Alföldi Róbert 
részvételével – annál is inkább, mert a héten épp évfordulója lesz annak a gyalázatnak, hogy 
Hiller István miniszter úr kinevezte Alföldi Róbertet a Nemzeti Színház élére –, azt 
gondolom, hogy ez még mindig nem idejétmúlt. Nagyon sajnálom, hogy ezt n+1-edszerre is 
fel kell vetnem, de nem az én szégyenem, hogy az egyik legfőbb kulturális intézmény, a 
Nemzeti Színház élén egy ilyen provokatőr lehet. 

Másrészt, ami a napirendhez tartozik, és az új elnök úrnak, Karácsony Gergelynek már 
többször jeleztem, de sajnos megint nem került napirendre – és miután látom azt, hogy idén is 
ez csak a második ülés, tehát úgy tűnik, hogy ülésszakonként egyetlen albizottsági ülést 
tartunk csak, így nagyon fájó, hogy megint nem került napirendre –, az az internetcenzúra 
kérdésének vizsgálata. Az albizottság hatáskörébe tartozna, hogy eleve ennek a bizonyos új 
médiatörvénynek a különböző gumiparagrafusai egyrészt milyen öncenzúrát vezettek be –
 sajnos, szerte a médiában, de akár az internet területén is –, másrészt különösen annak 
tükrében érdekes lenne ezt vizsgálni, hogy a kormány nemhogy oldaná ezt az öncenzúrát, 
hanem kínai típusú tűzfallal egészen átfogó cenzúrát szeretne bevezetni az interneten. Ezt már 
javasoltam elnök úrnak, és szóban mutatott erre nyitottságot, de a napirendi pontok között 
megint csak nem látom, és félek, hogy idén nem is fogunk már ülést tartani, ezért azt 
javaslom, hogy legalább januárban ezzel a napirenddel, illetve az előbb javasolt két 
napirenddel foglalkozzunk. Nyilván nem akarom most itt Alföldi Róbert távollétében ezeket a 
botrányokat kivizsgálni. Ha volt a bizottságnak ideje, energiája arra, hogy Budapest egyik 
legkisebb színháza, az Új Színház és Dörner György ügyében egy külön ülést tartson, akkor 
azt gondolom, hogy különösen indokolt lenne – az alkotmányos mulasztásunkat pótolva, tehát 
az önök aláírásának is megfelelően, de nyilvánvalóan más megfontolásból – Alföldi Róbert 
beidézése és az internetcenzúra kérdésének a vizsgálata is. Elképesztő folyamatok indultak 
ugyanis el, és bizony a Kulturális és sajtóbizottság Ellenőrző albizottságának hatáskörébe 
ezek beletartoznak.  

Örülök tehát a mai napirendnek, még akkor is, ha az idei, eddigi egyetlen ülésen is 
hasonló napirenddel a megyei kulturális intézmények állami tulajdonba vételével kapcsolatos 
kérdések már napirenden voltak. Szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, miután máskor 
sajnos nincs erre lehetőségem, hogy hiába mutat szóban hajlandóságot, a napirendi pontok 
soha nem tükrözik azt, amiről előzetesen beszélünk, tehát legyen szíves napirendre tűzni 
egyéb kérdéseket, illetve tartsunk egyéb üléseket is, mert nem elég az az ülésszakonkénti egy 
ülés, amit ilyenkor – természetesen kiváló módon, sok szakmai szervezet meghívásával –
 megtartunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Menczer képviselőtársamnak adom meg a szót. 
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MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném 
megerősíteni, amit államtitkár úr mondott, hogy a fideszes képviselőknek 11 órakor el kell 
menniük. Annak nagyon örülünk, hogy a szakmai szervezetek képviselői nagy számban itt 
vannak, és tisztelettel köszöntjük őket, de azt gondolom, hogy méltatlan az idő rövidsége és a 
bizottsági ülés kerettartalma, hogy csak néhányan tudnak megszólalni. Szeretnénk 
kezdeményezni, hogy legyen egy olyan bizottsági ülésünk, ahol a szakmai szervezetek 
képviselőivel külön beszélgetünk és egyeztetünk. Sokkal fontosabbnak tartjuk ezt annál, 
semmint hogy néhány ember csak itt megszólalhasson úgy, hogy ráadásul kerethez vagyunk 
kötve, és nem készültünk arra, hogy a szakmai szervezetek képviselőivel beszélgetünk, vagy 
bevonjuk őket a bizottsági ülésbe, hiszen az eredeti meghívóban államtitkár úr, elnök úr és 
főtitkár úr tájékoztatóját hallgattuk volna meg a kultúrafinanszírozásról. Ennél sokkal 
nagyobb kereteket nyújt ez a bizottsági ülés most, úgyhogy szeretném javasolni, hogy a 
szakmai szervezetek képviselőivel egy külön bizottsági ülésen üljünk le, és minden részletre 
kiterjedően beszéljünk velük, mert ez az időkeret most ezt nem nagyon teszi lehetővé.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ, az Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kicsit vitatkozva az előttem szóló képviselő asszonnyal, azt tudom 
mondani önöknek, hogy mindig jó, ha a szakmai szervezetek elmondhatják a véleményüket. 
Annyiban nem szerencsés ez a mai szervezés, hogy ha ez a szándék, akkor meg kell hívni a 
szakmai szervezetek képviselőit, hogy legyen itt az összes fontos magyar művészeti szervezet, 
és el tudja mondani az álláspontját, tehát ez így valóban egy kicsit méltánytalan. Ugyanakkor 
azt gondolom, hogy ne vegyük el a lehetőséget a szakmai szervezetektől, hogy 
megszólaljanak, csak valamilyen módon korlátozzuk, mert még egyszer mondom, tíz perce 
csak az ügyrendről vitatkozunk, és ha tetszik, ha nem, 11 órakor fel fogok állni, mert más 
kötelezettségem is van. 

Éppen ezért a következőt javaslom. A bizottság az előzetesen kiküldött napirendi 
javaslattól eltérően most csak a Nemzeti Kulturális Alap működésével kapcsolatos kérdéseket 
tárgyalja meg, és következő alkalommal – amire meghívhatja az összes szakmai szervezet 
képviselőjét – tárgyaljuk meg a Magyar Művészeti Akadémia helyzetét, ugyanis 
szerencsésebb lenne, ha ezt úgy tudnánk megtenni, hogy itt van a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke. Ezt áthidaló javaslatként tudom megfogalmazni. Természetesen készséggel 
állok képviselőtársaim rendelkezésére minden, a tárcát érintő kérdésben, de hogy a 
realitásoknál maradjunk, talán ez lenne most szerencsés.  

 
ELNÖK: Hiller képviselőtársam! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Teljesen abszurd, hogy ilyen helyzetben a Magyar 

Művészeti Akadémia dolgáról nem beszélünk; ragaszkodom ahhoz, hogy a bizottság 
napirendjén maradjon meg a Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatos napirendi pont. Ha 
a Fidesz képviselőinek más kötelezettségük van, akkor annak természetesen tegyenek eleget, 
úgy döntenek, ahogy akarnak, de ez egyáltalán nem zárja ki azt, hogy egy másik alkalommal 
is beszéljünk, csak éppenséggel az lesz a különbség, hogy január 1-jétől itt hatályba lépnek 
törvények, és utána már egy törvény szerint meghatározott állapotról mint készről fogunk 
beszélni. Nagyon nagy a különbség. Értem, hogy év végén sok minden összezsúfolódik. 
Érdemes lett volna a Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatos kormányzati és nem 
kormányzati elképzeléseket talán nem az év utolsó egy hónapjára tartalékolni, puccsszerűen 
átadni a Műcsarnokot, és akkor több idő lett volna arra, hogy beszéljünk. Ha egyébként 
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valóban akarunk tárgyalni, akkor próbáljuk meg az ügyrendi vitát most már lezárni, mert így 
aztán mi tesszük azt lehetetlenné, hogy a szakmai szervezetek megszólaljanak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Novák képviselőtársam! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt a fideszes javaslatot, hogy ezt a 

kérdést majd máskor rendezzük, már azért láthattuk sokszor, az ügynöklistáktól kezdve a 
kommunista luxusnyugdíjakon keresztül a kiegyensúlyozott médiatájékoztatás 
megteremtéséig sok esetben, és természetesen semmilyen saját javaslattal nem jöttek elő. 
Félek, hogy nemhogy idén, de még jövő év első felében sem fog erre sor kerülni, ha most nem 
fixálunk egy időpontot. Azt gondolom, nincs alkalmasabb az időpont-egyeztetésre annál, 
amikor ülésünk van, tehát javaslom, hogy vegyük elő azt a kártyanaptárt, amit házelnök úrtól 
kaptunk, aki nem az álláshalmozók hozzáállásához szabta a parlament, az Országgyűlés 
működését, hanem a bizottsági üléseket a szerdai, csütörtöki napra irányozta elő. Akár még 
ezen a héten megtarthatnánk ezt a másik ülést, hiszen most sem kapták meg a szakmai 
szervezetek jóval hamarabb ezt a meghívót. Azt javaslom, hogy ezen a héten – mondjuk 
csütörtökön – tartsuk meg ezt az ülést, ha pedig nem tesszük ezt meg, akkor most tűzzünk ki 
például egy januári időpontot, de ne napoljuk el a szokásos fideszes tologatással ezt az ügyet, 
mert akkor nem lesz belőle semmi. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Jó magyar szokás szerint haladunk előre. Először is készséggel állok a 
bizottság rendelkezésére akár holnap, akár holnapután, bármelyik nap. Ugyan zsúfolt a 
programom, de ha holnap Fekete elnök úr jobban lesz, akkor miattam megtartható lesz az 
ülés, én szívesen eljövök, állok valamennyiük rendelkezésére, rajtam ne múljon a siker. 

Másodszor is: Hiller képviselőtársam figyelmét szeretném felhívni arra, hogy eleve is 
azt a napirendi javaslatot kaptuk, hogy „az átalakuló kultúrafinanszírozás tapasztalatai”, szó 
nem volt arról, hogy a Művészeti Akadémiával kapcsolatos jogszabályokról beszéljünk, azt 
már megbeszélték képviselőtársaim a parlamenti bizottságban. Hogy puccsszerűen átadná a 
kormányzat a Műcsarnokot? Elnézést kérek, a vagyontörvény még nem került a parlament 
elé, egyelőre szó nincs arról a kormányzati szándékon túl, hogy megtörtént volna a 
Műcsarnok bármilyen formában való átadása. Szerintem még sok víz le fog folyni a Dunán, 
amíg ez valamilyen formában esetlegesen megvalósul; majd ha a kormány tárgyalta az ezzel 
kapcsolatos törvényjavaslatot, majd ha az bejött a parlament elé. A nemzeti vagyontörvény 
kétharmados törvény, a nemzeti vagyontörvényben az elidegeníthetetlen vagyonok között van 
jelen pillanatban a Műcsarnok épülete, tehát ebből mindannyian tudják – a művészeket se 
tessék félretájékoztatni –, hogy ennek a vagyontörvénynek a tárgyalása most már csak a 
február második hetében megkezdődő parlamenti ülésszak során lesz lehetséges, tehát addig 
szó nincsen átadás-átvételről.  

Azt is tisztán kell látni, hogy a Műcsarnokot a Műcsarnok Nonprofit Kft. üzemelteti, 
amely száz százalékban az állam tulajdona, nem a kulturális minisztérium cége – ezt miniszter 
úr nagyon jól tudja, hiszen volt alkalma hatéves minisztersége alatt ennek az intézménynek a 
sorsáról nem egyszer dönteni –, hanem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-é. Így a 
Műcsarnok Nonprofit Kft. igazgatóját sem a kulturális tárca nevezi ki – szemben azzal, amit 
például Fekete elnök úr a múltkor sajtótájékoztatóján elmondott –, hanem a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. nevezi ki, esetlegesen a mi szakmai álláspontunk figyelembevételével. Ez 
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történt korábban is, amikor Gulyás Gábort igazgatónak kinevezték. Akkor még nem én 
vezettem a kulturális államtitkárságot, de ezzel a döntéssel egyébként egyetértettem.  

A lényeg az, hogy a Műcsarnok működtetése január 1-jétől csak annyiban kérdéses, 
hogy a Műcsarnok Nonprofit Kft.-nek marad-e az ügyvezetője Gulyás Gábor vagy nem. 
Gulyás Gábor nem abban a formában mondott le, hogy azonnali hatállyal felmondott, hanem 
kezdeményezte a munkaviszonyának, illetve vezetői kinevezésének megszüntetését az MNV 
Zrt.-vel. Tudtommal még mind a mai napig nem született megállapodás ezzel kapcsolatban, 
tehát jelen pillanatban Gulyás Gábor – és ha ez így marad, akkor január 1-je után is – a 
Műcsarnok Nonprofit Kft. legitim vezetője. Szeretném tehát, ha pontosan fogalmaznánk, és a 
nyilvánosságot is pontosan és korrektül tájékoztatnánk, de ennek a mai ülésnek elvileg „az 
átalakuló kultúrafinanszírozás tapasztalatai” a tárgya. Nagyon szívesen megosztanám 
képviselőtársaimmal a tapasztalataimat a Nemzeti Kulturális Alap működésével kapcsolatban, 
mondanám el különféle aggályaimat, hogy milyen irányba kellene szerintem haladnunk.  

Nyilvánvalóan ennek a napirendi pontnak az ilyetén való megfogalmazását az is 
indokolta – gondolom, majd Karácsony elnök úr meg fog erősíteni –, hogy az elmúlt egy 
hónapban számtalan sajtóhír jelent meg arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap feletti irányítási 
jogot is megkapná a Művészeti Akadémia. Természetesen erről szó nincs, ilyen kormányzati 
szándék nincsen, és én mint a kultúráért felelős államtitkár, valamint a Nemzeti Kulturális 
Alap alelnöke ezt elképzelhetetlennek is tartom jelen pillanatban. Van bőven baja meg gondja 
a Művészeti Akadémiának, van bőven dolga a Művészeti Akadémiának, túl vannak egy 
közgyűlésen, amit szombaton tartottak, mi pedig foglalkozzunk azzal, ami a mi dolgunk.  

Kérem tehát, hogy az eredeti terveknek megfelelően tartsuk meg ezt a mai bizottsági 
ülést, hadd számoljak be a Nemzeti Kulturális Alap működéséről, engedjék meg a jelenlévő 
szakmai szervezeti vezetőknek, hogy ezzel kapcsolatosan a véleményüket vagy kérésüket 
fogalmazzák meg, engedjék meg képviselőtársaim, hogy arra tisztességesen válaszoljak, és 
javaslom, hogy a Művészeti Akadémiával kapcsolatos, valóban szerteágazó problémakört egy 
későbbi, akár e heti bizottsági ülésen tárgyaljuk meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót Menczer képviselőtársamnak, 

azt szeretném javasolni, hogy zárjuk le az ügyrendi vitát, mert nagyon sok időt veszítünk 
ezzel. Az lenne a javaslatom, amennyiben ez főtitkár úrnak elfogadható, hogy vegyük előre a 
Nemzeti Kulturális Alap működésével kapcsolatos beszámolót. Államtitkár úr, illetve alelnök 
úr választhat a megfelelő terminus technicus közül, mondja el az ezzel kapcsolatos 
tapasztalatait, legyen erről egy vita, és amikor a kormányzati képviselőknek el kell menniük, 
akkor utána formálisan – mert úgy már nem határozatképes a bizottság – folytatnánk a 
munkánkat, és akkor vennénk elő a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos 
beszámolót, amennyiben ez elfogadható. Menczer képviselő asszonytól kérek egy perc 
türelmet, és megadnám a szót főtitkár úrnak. Főtitkár úr! 

 
KUCSERA TAMÁS GERGELY, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! Lehet, hogy én voltam 
gyenge ifjúkoromban, és ez megmaradt, de a napirendi pont, amire minket meghívtak, „az 
átalakuló kultúrafinanszírozás tapasztalatai – NKA, MMA” volt. A M űvészeti Akadémiáról 
szóló törvény értelmében a Művészeti Akadémia elnöke a Művészeti Akadémia működéséről 
kétévente tájékoztatást ad az illetékes országgyűlési bizottságnak, amelynek ideje valamikor a 
második lezárt évet követően lehet. Azt gondolom, hogy két éve még nem működik, nem ez 
volt a meghívóban; a bizottság maga határozza meg a napirendjét, de amennyiben egy 
meghívottat valamire meghívnak, akkor nyilván arról beszél. Ez nem jelenti azt, hogy ne 
tudnék beszélni a Művészeti Akadémia működéséről, vagy ne tudnék azzal kapcsolatosan 
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párbeszédet folytatni, amit akár Hiller miniszter úr felvetett, de nem ez volt a napirend, nem 
ez volt a meghívóban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Menczer képviselőtársam! 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen. Mi mindenféleképpen 

támogatjuk államtitkár úr javaslatát – ez a dolog egyik része –, a másik pedig, hogy ne 
felejtsük el, hogy az Ellenőrző albizottságnak az a feladata, hogy a hatályban lévő törvények 
végrehajtását ellenőrizze. Az olyan törvényeket, amelyek majd hatályba fognak lépni, még 
nem tudunk ellenőrizni sem, és még tapasztalataink sincsenek ezzel kapcsolatosan, úgyhogy 
szeretném, ha államtitkár úr kezdeményezéséhez ragaszkodnánk, egyébiránt pedig a szakmai 
szervezetek képviselőivel való bárminemű megbeszélés és az MMA működésével kapcsolatos 
mindennemű kétely pedig a főbizottságra tartozik.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás nincs a napirenddel kapcsolatosan. 

Tulajdonképpen két javaslat van a bizottság előtt. Az egyik javaslat szerint úgy haladnánk a 
mai ülésen, hogy a Nemzeti Kulturális Alappal, majd a második körben a Művészeti 
Akadémiával kapcsolatos korábbi tapasztalatokat beszélnénk meg – nyilvánvalóan a bizottság 
feladatával tisztában vagyok –, a másik javaslat szerint pedig a Magyar Művészeti Akadémia 
működésével kapcsolatos kérdést most levesszük a napirendről, és egy másik bizottsági ülés 
alkalmával vesszük ezt elő. 

A napirend elfogadása 

Az eredeti, általam kiküldött napirendi javaslatot szeretném feltenni szavazásra, amely 
annyiban kerülne pontosításra, hogy először a Nemzeti Kulturális Alap kérdéseiről 
beszélgetnénk, és második körben vennénk elő a Magyar Művészeti Akadémia 
kultúrafinanszírozással kapcsolatos tapasztalatait. Kérem, hogy aki ezt a napirendi javaslatot 
támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. 

Akkor felteszem a másik napirendi javaslatot is szavazásra, amelynek értelmében csak 
a Nemzeti Kulturális Alap tapasztalatairól beszélgetünk a mai bizottsági ülésen. (Novák Előd: 
Mikor van a másik? Előbb mondta elnök úr, hogy egy másik alkalommal. Mi az a másik 
alkalom?) Erre most nem tudok válaszolni. (Novák Előd: Miért nem?) Azért, mert egyeztetni 
kell például az elnök úrral. (Novák Előd: Ön az elnök úr.) A Művészeti Akadémia elnökére 
gondoltam, aki ma reggel jelezte, hogy nem tud eljönni a bizottsági ülésre, és így kevésbé 
tudunk pontos információkat kapni a szervezet működésével kapcsolatosan. Egy későbbi 
időpontról beszélek, amit természetesen egyeztetünk majd az elnök úrral. (Novák  Előd: 
Ehhez képest megszavazta az előbb nélküle is.)  

A másik napirendi javaslat szerint csak a Nemzeti Kulturális Alap működésével 
kapcsolatos tapasztalatokról beszélgetnénk. Aki ezt a javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – Látható többség.) Köszönöm szépen. Ebben az esetben 
elnézést kell kérnem főtitkár úrtól, hogy lekerült a napirendről a Magyar Művészeti Akadémia 
működésével kapcsolatos tapasztalatok megvitatása. Ezzel együtt is nagyon köszönjük, hogy 
eljött, és természetesen szívesen látjuk továbbra is vendégként a bizottsági ülésen. Köszönöm 
szépen. 

Az átalakuló kultúrafinanszírozás tapasztalatai – NKA, MMA 

Ennek megfelelően mennénk tovább. Megkérem elsősorban a Nemzeti Kulturális Alap 
alelnökeként L. Simon László urat, hogy körülbelül 15-20 percben foglalja össze az elmúlt 
egy év tapasztalatait. 
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L. Simon László (NKA) tájékoztatója 

L. SIMON LÁSZLÓ, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Először is engedjék meg, hogy a most már elfogadott napirend után szeretettel 
köszöntsem a teremben a megjelent szakmai szervezetek képviselőit, a művészeket, alkotókat, 
gondolkodókat; fontosnak tartom, hogy itt vannak, hogy kíváncsiak a parlament és a kormány 
működésére. Remélem, nem csak azért jöttek, hogy a Magyar Művészeti Akadémiával 
kapcsolatosan szólaljanak meg, hanem azért is, mert kíváncsiak a Nemzeti Kulturális Alap 
tevékenységével kapcsolatos beszámolóra is. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Igyekszem rövid lenni. Azt gondolom, hogy azért sem 
szükséges, hogy hosszabban nyilatkozzak, mert a Nemzeti Kulturális Alap azon intézmények 
közé tartozik, amelynek teljesen transzparens a működése. A Nemzeti Kulturális Alap 
honlapján a hatályos jogszabályoknak megfelelően minden, az alap döntésével kapcsolatos, a 
nyilvánosságra tartozó – tehát a személyiségi jogokat nem sértő – információ megtalálható. 
2011. október 15-e óta voltam a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, majd államtitkári 
kinevezésemet követően, július 18-a óta az alap alelnöke. Az elnöki funkciót miniszter úr tölti 
be 2012. július 18-a óta. Korábban, a korábbi hatályos jogszabálynak megfelelően az volt a 
rend, hogy a mindenkori elnök a miniszter volt, és ezt a jogkört delegálhatta külsős 
személynek. A megváltozott jogszabály értelmében az elnöki jogkör nem delegálható, hanem 
az elnöki jogkör bizonyos elemeit az alelnök látja el, tehát bizonyos feladatokat az alelnök lát 
el azon feladatok közül, amelyeket az elnök nem tud vagy nem kíván ellátni. 

Amit a jogszabályi változásokkal kapcsolatban ki kell emelnem az elmúlt időszakból 
ezen a fontos működési változáson túl, hogy tavaly az adótörvényekkel bevezettük, illetve 
visszahoztuk a kulturális adót úgy, hogy meghagytuk azt a fizetési rendszert, amelyet az előző 
kormányzati időszakban Hiller Istvánék vezettek be, amely – valljuk be, ismerjük el – jól 
működik, tehát elég bevételre tesz szert a Nemzeti Kulturális Alap az ötöslottó-játékadó ráeső 
90 százalékából. Pontosan még nem tudjuk megmondani, hogy ez mennyi, hiszen le kell 
zárnunk az évet. A Nemzeti Kulturális Alapnál egy olyan speciális helyzettel kell 
számolnunk, hogy kalkulálunk valamekkora bevétellel, ami jelentősen változhat a lottózási 
kedvtől függően, tehát attól függően, hogy hányan vásárolnak lottót, és hogy milyen gyakran 
húznak ki ötöslottó-számokat, milyen gyakran van ötöslottó-szelvény. Az idei várható 
bevételünk 11,5 milliárd forint fölött lesz, és már 11,5 milliárd forint volt a bevételünk. Az a 
kulturális adó, amelyet bevezettünk, a tervezetthez, a várthoz képest kevesebb bevételt, eddig 
67 millió forintot hozott. Jól tudják képviselőtársaim, hogy ez a nyomtatott és DVD-formában 
kiadott pornográf termékek után kivetett adó.  

Megváltozott a szerzői jogi törvény is: a közös jogkezelésből hozzánk befolyó 
összegeket egy pályázati rendszerben kell majd szétosztani. Itt viszonylag későn sikerült 
megkötni a közös jogkezelő szervezetekkel a szerződéseket. Mindezidáig 300 millió forint 
folyt be a Nemzeti Kulturális Alaphoz; ez a 300 millió forint kevesebb, mint amit terveztünk, 
hiszen félmilliárd fölötti összeggel számoltunk erre az évre. Természetesen még fog befolyni 
pénz ebből a feladatkörből következően is. Ennek felosztása csak a jövő évben fog 
megtörténni, annak ellenére, hogy az ezt szétosztó kuratórium felállt, egy alakuló ülésen túl 
van.  

2012-ben bevezettük a kötelező nevezési díjat, amelynek bevezetése zökkenőmentes 
volt. Sokan szkeptikusak voltak emiatt. Azt is bevezettük természetesen, hogy bizonyos 
esetekben méltányosságot gyakorolva el tudjuk engedni a nevezési díjat. Itt elsősorban olyan 
problémákkal kellett szembenéznünk, hogy például a kárpátaljai pályázók számára ez sok 
szempontból is gondot okozott, de nagyon kevés esetben kellett élnünk egyébként ezzel a 
méltányossági joggal. Összesen eddig nagyságrendileg 150 millió forint körüli összeg folyt be 
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nevezési díjból. Ez az összeg azért fontos, mert kiegészíti a kuratóriumok azon kereteit, 
amelyeket az éves költségvetési tervnek megfelelően határoztunk meg. 

A jogszabályi változásokkal kapcsolatban még el kell mondanom két fontos dolgot, 
egyrészt hogy november 21-én megjelent az új végrehajtási rendeletünk, amely november 24-
étől hatályos. Ez a végrehajtási rendelet a nyári törvénymódosítás részletelemeit, illetve 
részletszabályait tartalmazza. Többek között az igazgatóság néminemű átszervezésére, illetve 
megerősítésére is szükség volt: a Nemzeti Kulturális Alap igazgatói feladatai helyett ezentúl 
főigazgatói feladatokat tölt be az egyébként mellettem ülő Krucsainé Herter Anikó főigazgató 
asszony, aki annak az állománynak az irányításáért felelős, amely állomány kiszolgálja az 
alap működését, és a teljes pályázati rendszer jogszabályi, elszámoltatási, szerződéskötési és a 
többi feladatát bonyolítja.  

Még egy fontos dolog, hogy megváltozott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
szervezetével az igazgatóság szervezeti felépítése is; sokunk örömére, mondhatom ezt, mert a 
szakmai szervezetektől is ilyen visszajelzéseket kapunk. Az Előadó-művészeti Iroda, amely a 
színházi finanszírozási kérdések kezeléséért felelős, november 6-ától a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivataltól átkerült a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához, így az addig 
103 fős igazgatóság létszáma 112-re emelkedett. A közel 11,5 milliárd fölötti bevételünkből 
ennek az igazgatóságnak a működésére 900 millió forintot fordítunk. Természetesen ebben 
minden benne van: benne van a székház működtetése, benne van a 112 fő munkabére, benne 
van az a hihetetlen nagy költség, amely a pályázati dokumentációk fénymásolásával, a 
szerződéskötésekkel és a többivel kapcsolatos. Persze reméljük azt, hogy itt majd jelentős 
költségcsökkentést fogunk tudni elérni a jövő évtől kezdődően, de majd elmondom azt is, 
hogy ez mitől lesz várható. 

A kollégiumi rendszer január 1-jével alakult át: kilenc állandó kollégiumunk állt fel. 
Azt gondolom, hogy a kollégiumi rendszer jól vizsgázott; persze vannak még problémák, 
tehát nem akarom ezt elvitatni. Számtalan visszajelzést kapunk szakmai szervezetektől, amely 
visszajelzéseket folyamatosan beépítjük a pályázati rendszerbe. Hozzá kell tennem, hogy 
ezért alapvetően a szakmai kuratóriumok a felelősek, hiszen a kuratóriumok önrendelkezési 
joga nem változott, nem is kívánunk ezen változtatni, tehát továbbra is azt szeretnénk, ha a 
szakma érintett szakemberei hoznák meg a döntéseket a meglévő pályázati rendszernek 
megfelelően. Nyugodt szívvel állítom, hogy az jó döntés volt, hogy csökkentettük az állandó 
kollégiumok számát, mert nincsen olyan terület, amelyet nem fedünk le. Egyetlenegy területet 
vettünk ki a támogatotti körből, ez a filmművészet, hiszen tudják jól képviselőtársaim, hogy 
felállt a Magyar Nemzeti Filmalap, amely a mi költségvetési gazdálkodásunkhoz hasonlóan a 
játékadó-bevételből gazdálkodik, csak nem az ötöslottó, hanem a hatoslottó rájuk eső 
részéből.  

A kilenc állandó kollégium mellett két ideiglenes kollégiumunk működik; az egyik a 
kulturális turisztikai fesztiválokat támogató kollégium. Erre azért volt szükség, mert ez nem 
pusztán a mi bevételeinkből gazdálkodik, hanem ehhez százmillió forinttal járul hozzá a 
turisztikai célelőirányzatok keret terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium. Itt tulajdonképpen 
együttműködés van a Turizmus Zrt., az NGM és közöttünk azért, hogy olyan fesztiválok is, 
amelyek elsődlegesen turisztikai és gasztronómiai célúak, de értékes kulturális programokat is 
kínálnak, a támogatotti körbe bekerüljenek, és ne vigyék el a kultúra elől a forrásokat. Ezért 
az NGM százmillió forinttal járult hozzá ennek a feladatnak az ellátásához, és azért, hogy ezt 
külön döntsük el, erre egy ideiglenes kollégiumot hoztunk létre, amelyben egyébként a 
turisztikai szakma is képviseltette magát a kuratóriumban. El kell még azt is mondanom 
képviselőtársaimnak, hogy a másik ideiglenes kollégiumunk a közös jogkezelésből befolyó 
forrásokat szétosztó kollégium. Ez a kollégium még csak egy ülésen, az alakuló ülésen van 
túl; az alakuló ülést követően azért nem tartott ülést, mert meg kellett várnunk, hogy 
befolyjanak a források. Jövő év elején fogják kiírni azokat az ösztöndíjpályázatokat, amelyek 
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az innen befolyt forrásoknak az alkotói támogatást szolgáló, ösztöndíj formában kifizetendő 
lehetőségét teremtik meg.  

Konkrétan még a számainkról. Idén körülbelül 12 ezer pályázat érkezett be a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz az anyaországból és a határon túli helyekről. 12 ezer beérkezett 
pályázatból kevesebbet támogattunk arányaiban, mint a korábbi években – eddig közel 
5 ezret, most valamivel több mint 4800 pályázatot támogattunk –, de ez a szám még 
jelentősen változni fog, és az arány is fog javulni, hiszen számos kuratóriumnak vagy 
szakkollégiumnak a múlt héten és ezen a héten voltak, illetve lesznek a döntéseik. Ugyan már 
a múlt heti döntések is megszületettek, de akkor jogerősek, ha a miniszter aláírja. Ez így van 
1993 óta: akkor válik a döntés jogerőssé, ha a miniszter aláírja. Megjegyzem, hogy az elmúlt 
bő egy évben, amióta én vagyok az alap elnöke, illetve amióta Balog miniszter úr az alap 
elnöke, miniszter és államtitkár, elnök és alelnök a törvény adta vétójogával egyetlenegyszer 
sem élt, tehát minden, szakkollégium által megítélt támogatást jóváhagyott a miniszter. Ez a 
4800 tehát még jelentősen nőni fog.  

Azért maradt ennyi pályázat az év végére, mert ahogyan azt ígértük egy évvel ezelőtt, 
megpróbáljuk bevezetni, hogy a legtöbb területen legyenek több éves áthúzódó pályázatok, és 
legyenek olyan pályázatok, amelyeket nem a pályázatban megjelölt cél vagy program 
megvalósítását követően jutalmazunk csak vagy – elnézést a kifejezésért – támogatunk 
támogatási forrással, inkább így helyes fogalmazni. Például a folyóirat-kiadási kollégium múlt 
héten döntött – még ezt se írta alá a miniszter úr – a hároméves folyóirat-támogatási 
pályázatokról, tehát a printalapú folyóirat-támogatásokról. Új pályázatot vezettünk be: az on-
line művészeti, kulturális fórumok számára is hároméves pályázatot hirdetett a Nemzeti 
Kulturális Alap, hogy kiszámítható, stabil működésük legyen ezeknek a periodikáknak, ezért 
itt is lehetőséget adtunk arra, hogy ne kelljen évről évre pályázni, ne kelljen csak egy évre 
tervezni, hanem hosszú távra lehessen berendezkedni.  

A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma is megbontotta a pályázati csomagjait. Eddig 
mindig az volt a gyakorlat az elmúlt években, csak akkor még Kiemelt Kulturális 
Rendezvények Kollégiumának hívták, hogy valamikor a nyár elején döntöttek, így a január és 
június közötti fesztiválok és nagy kulturális rendezvények… Ebbe most ne csak a klasszikus 
fesztiválokat gondolják bele, hanem mondjuk olyanokat is, mint a Tavaszi Fesztivál vagy 
olyanokat, mint a Könyvfesztivál, tehát nagyon sokféle szervezet és rendezvény kap 
támogatást ebből az alapból, de itt nagyon sokszor az fordult elő, hogy valakinek már 
megvalósult a programja, és csak a megvalósulást követő hónapban vagy két hónappal később 
értesült arról, hogy egyáltalán támogatást fog kapni. Most azzal, hogy ezt is megbontottuk, 
így már túl vagyunk ezen a döntésen. Az első negyedévre eső fesztiválok és 
nagyrendezvények már tudják azt, hogy mennyi támogatást fognak kapni, illetve ezeket pont 
az e heti sajtótájékoztatón fogjuk bejelenteni: lesz a héten egy sajtóreggeli a Nemzeti 
Kulturális Alapnál, amikor ezt bejelentjük.  

Körülbelül kétezer pályázat vár az év végéig döntésre, amit múlt héten már eldöntöttek 
a kuratóriumok, vagy ezen a héten fognak eldönteni, így azt gondolom, hogy hatezer fölötti 
lesz az éves támogatotti arány, tehát körülbelül 50 százalékban fogjuk támogatni a beérkezett 
pályázatokat. Ez egy jó arány. Nyilvánvalóan sokféle szempont is jelentkezik abban, hogy 
50 százalékot nem támogattak: például vannak olyan pályázatok, amelyek érdemtelenek, és 
vannak olyanok, akik meg sajnos éppen nem fértek bele az adott évi pályázatba. Ugyanakkor 
azt meg kell jegyeznem, hogy a képzőművészeti szakmai közösségek kérésére megszüntettük 
a még korábban, Jankovics elnök úrék által NKA bizottsági határozattal bevezetett 
gyakorlatot, hogy például az, aki alkotói ösztöndíjra sikeresen pályázott, az azt követő három 
évben nem pályázhat. Most tehát újra lehet minden évben pályázni, a lehetőségeket legfeljebb 
a keret szűkössége korlátozza, de ezt majd fogja segíteni a szerzői jogi bevételekből befolyó –
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 szerintem mire a pályázatig eljutunk, körülbelül félmilliárdos – összegnek az ösztöndíj 
formájában való kifizetése.  

Nem akarok elmenni a maradványtartási kötelezettség problémája mellett sem. A 
Nemzeti Kulturális Alapnál nagyon régóta, már az előző kormány idejében is volt 
maradványtartási kötelezettség, ami azt jelenti, hogy a bevételeink egészét nem költhetjük el, 
tehát nem fizetjük ki az egészet pályázatokra. Talán emlékeznek rá képviselőtársaim, hogy két 
évvel ezelőtt nyújtottam be egy olyan törvényjavaslatot a Háznak, amely az alap 
függetlenségét kívánta megerősíteni azzal a céllal, hogy az ilyen módon képződő bevételt ne 
lehessen elvonni az alaptól, tehát ne kerüljön bele az államháztartás közös nagy kasszájába, 
hanem maradjon a Nemzeti Kulturális Alapnál. Idén 2,4 milliárd forint volt az előzetesen 
előírt maradványtartási kötelezettségünk, tehát tudtuk, hogy ha be fog jönni több mint 
11 milliárd forintunk, akkor eleve nem költhetjük el mindet, amihez jött még hozzá az a 
zárolás, amelyet bejelentett a kormány egyrészt tavasszal, egyrészt pedig ősszel, és ez a kettő 
összesen 1,6 milliárd forintnyi volt. Azt tudom mondani, hogy óriási nagy eredmény, hogy 
ezek a források viszont nem vesznek el, hanem megmaradnak a Nemzeti Kulturális Alapnál, a 
későbbiekben lehet belőlük felszabadítani. Az idén is kaptunk vissza valamennyi pénzt a 
tavalyiból, 1,8 milliárdot, miközben 1,6-ot zároltunk, aközben 1,8-at pedig visszakaptunk, 
tehát hála a jóistennek, ezek a maradványtartási kötelezettséggel sújtott források a kultúra 
számára a későbbi években is rendelkezésre fognak állni. Így összességében elmondhatjuk, 
hogy az év végéig körülbelül 8 milliárd forintot fogunk kifizetni a kulturális életben 
pályázatokra. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy előrelépés. Miniszter úr is bólogatott, 
hiszen ő is tudja, hogy ez azt jelenti, hogy az elmúlt négy évben, amióta ők bevezették az 
ötöslottó alapú bevételszerzési lehetőséget, folyamatosan sikerült emelni a Nemzeti Kulturális 
Alap bevételeit, és folyamatosan sikerült növelni a pályázati formában szétosztható összegek 
mértékét is. 

Amiről még szeretnék beszámolni, hogy bevezettük az on-line pályáztatást, ami nem 
egyszerű, és alapvetően azért nem, mert mindenkinek meg kell szoknia azt, hogy ezentúl 
papíron nem kell semmit sem benyújtania. Gyorsan jegyezzük meg, hogy az űrlapokat már az 
elmúlt időszakban is elektronikusan kellett kitölteni. Amikor tehát azt mondják, hogy ezzel ki 
fogunk zárni bizonyos pályázókat a pályázati körből, mert nem fogják tudni on-line 
benyújtani nem tudom, melyik népdalkör tagjai a pályázatukat, erre azt mondtam, hogy 
egyrészt ez lebecsmérlése azoknak, akik népdalköri tagok, mert miért feltételezik, hogy ők 
nem tudnak on-line pályázatot benyújtani, másrészt az űrlapot már régóta eleve 
elektronikusan kellett kitölteni, ezért mindenki rákényszerült arra, hogy a Nemzeti Kulturális 
Alap elektronikus felületét használja. Most annyi a változás, hogy a teljes pályázati rendszer 
on-line, elektronikusan fog történni. Túl vagyunk a tesztüzemen, az első olyan elektronikus 
pályázati felhívást, amelynek köszönhetően elektronikusan kellett benyújtani a teljes pályázati 
dokumentációt, augusztus 31-én hirdette meg a Nemzeti Kulturális Alap egyik kollégiuma, 
2012. januártól viszont már az egész pályázati rendszer on-line fog működni, tehát teljes 
egészében kizárjuk a papíralapú rendszert. Ennek több előnye van; egyrészt irdatlan sok 
pénzt, fénymásolási és papírköltséget fog megtakarítani. Képzeljék el, amikor egy-egy 
kollégium tagjainak le kell fénymásolni egy teljes pályázati dokumentációt! Képzeljék azt el 
mondjuk egy könyvkiadási kollégiumnál, ahol beérkezik 700 könyvpályázat, 700 könyv-, 
kéziratterv, hogy azt a 700 kézirattervet le kell fénymásolni valamennyi kuratóriumi tagnak, 
kocsival ki kell szállítani a lakásukra, tehát mindenkinek a lakására érkezik egy akkora kupac, 
ami beterítené ezt a hatalmas nagy lyukat, ami itt az asztalok által övezett részen látható. Ez 
időben, személyi munkában és anyagi ráfordításban is nagy terhet jelent, amit mind meg 
fogunk spórolni, mert a kurátorok otthonról vagy bárhonnan saját jelszóval tudják nézni a 
pályázatokat. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel nagyon speciális felületet alakítottunk ki, 
ahol mindenki csak a saját maga érintett dolgaihoz tud hozzáférni, úgyhogy bízom benne, 
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hogy ez is sikeres lesz. Szükség lesz majd egy jelentős fejlesztésre, hiszen a Nemzeti 
Kulturális Alap hardverparkja már rég elavult. Ennek a fejlesztésnek nem a forrás az 
akadálya, erre is megvan a forrásunk, hanem a maradványtartási kötelezettségek, az 
államháztartásiegyensúly-tartási kötelezettség miatt egyelőre – a jogszabályoknak 
megfelelően – a jogosult, miniszterséget vezető államtitkár nem járult hozzá az 
eszközbeszerzéshez. Bízom benne, hogy jövőre ezt is meg fogjuk tudni tenni. 

Zárásképpen hadd mondjam el azt, amire büszke vagyok, hogy a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázati döntéseit az elmúlt egy évben politikai alapon nem bírálták, olyan 
megjegyzések, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumi rendszerében megszületett 
döntésekből bárki kiszorulna, az elmúlt egy évben sem a sajtóban, sem szakmai 
beszélgetéseken, sem a politikai vitában nem hangzottak el. A Nemzeti Kulturális Alapnál 
törekszünk arra, hogy a magyar kultúra egészére, a határon túli és az anyaországi kultúrára, a 
művészetek valamennyi ágára, valamennyi területére odafigyeljünk, tehát nincs olyan alkotó, 
nincs olyan gondolkodó, aki a mi megközelítésünkben ne férne bele a nemzeti kultúrába. 
Fontos számunkra az, hogy a klasszikus konzervatív formákhoz ragaszkodó alkotók, az új 
utakat kereső, kísérletező, vitatkozó, kritizáló, akár a mi véleményünkkel gyökeresen 
ellentétes véleményt megfogalmazó alkotók és személyek is támogatáshoz és lehetőséghez 
jussanak. Azt gondolom ugyanis, hogy Magyarországnak és az egész nemzetnek az az érdeke, 
hogy sokszínű, változatos, tagolt kultúránk legyen, és hogy ezzel a sokszínű és igényes 
kultúrával tudjunk ellenni egy olyan európai térben, ahol láthatólag a kulturális piacon… –
 elnézést a kifejezésért, de ott is erőteljes verseny van. Számunkra nincsen tehát olyan kérdés 
vagy olyan probléma a minőségelven túl, amelynek garanciája a szakkollégiumi rendszer kell, 
hogy legyen, amely a döntéshozatalban szempont lehet. Köszönöm szépen képviselőtársaim 
megtisztelő figyelmét és várom kérdéseiket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Először képviselőtársaimat kérdezném, 

hogy van-e esetleg kérdésük, észrevételük, és mindenkit arra kérek, hogy viszonylag röviden 
próbálja azokat összefoglalni. (Jelzésre:) Novák Előd képviselőtársunknak adom meg a szót. 

Kérdések, észrevételek a bizottság tagjai részéről 

Novák Előd (Jobbik) 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Államtitkár úr azt mondta, hogy 
politikai alapon még nem bírálták a Nemzeti Kulturális Alap működését. (L. Simon László: 
Önökkel nem számoltam, bocsánat. – Derültség a hátsó sorokban.) Köszönöm szépen akkor a 
helyreigazítást. Egyébként az igazsághoz hozzátartozik, hogy sokan nem is mernek bírálni, és 
sokan már annyira megalázva érzik magukat, hogy már nem is nyújtanak be pályázatokat akár 
a Nemzeti Kulturális Alaphoz, akár a különböző intézményfenntartókhoz, ha mondjuk a 
színházigazgatói tisztségekre gondolunk. Nézzük csak meg például Koltay Gábor esetét, vagy 
tudnék pár példát hozni, hogy hány embert aláztak meg olyan szinten, hogy már valóban nem 
is nyújtanak be pályázatot, és valóban széttárhatta itt a kezét például Andy Vajna is, hogy 
történelmi filmekre már nem nyújt be senki pályázatot. Miután látszik, hogy nincs ilyen 
kormányzati igény, leszavazzák ezt az Országgyűlésben, és nem támogatják ezt sehol, így 
persze, hogy nem nyújtanak be végül a Honfoglaláshoz, a Sacra Coronához hasonló 
forgatókönyvű filmeket. (L. Simon László: Azok már elkészültek.) Azok elkészültek, csak 
hogy mutassam, hogy még a Horn-kormány alatt is voltak történelmi filmek; a Honfoglalás 
akkor készült. (L. Simon László közbeszólására:) Legyen szíves, ne vágjon közbe, mert én is 
türelemmel hallgattam, pedig higgye el, nagyon irritáló volt, amikor például a lex L. Simon 
néven elhíresült törvényről – meglehetősen diplomatikusan fogalmazva – mondta, hogy az 
tulajdonképpen olyan jogköröket ad csak át az alelnöknek, amivel nem kíván élni a miniszter 
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úr, holott mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk ebben a teremben, hogy önre íródott egy 
törvény, hogy államtitkárként is vezethesse tovább a Nemzeti Kulturális Alapot, hiszen ön a 
vezetője, és el is mondta, hogy soha nem élt a vétójogával a miniszter úr. Mindenki tudja, 
hogy ez van, és ezt bizony kifogásoljuk, nemcsak az álláshalmozás tiltása elleni, már-már 
filozofikus alapvetésünkből, hanem tényleg nem tartjuk egészségesnek, hogy ilyen szintű 
hatalom összpontosul egy személy kezében, még akkor sem, ha önnek kétségkívül rendkívül 
nagy a munkabírása, ezt el kell ismernem, de mondjuk azért Szőcs Géza államtitkársága után 
nyilvánvalóan nem nehéz túlszárnyalni az ő fizikai kapacitásait, azért ezt el kell mondanom. 
Ettől függetlenül, ami az ön munkáját illeti, sokszor érzem azt, hogy azért jobban örülnék, ha 
valóban inkább mondjuk a Kálmán Olgának megígért verseit írogatná a tényleges munkája 
helyett, hiszen sokszor van azért összetűzésünk és vitánk az Országgyűlésben. (Moraj.) 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, legyen szíves, tegyen fel egy kérdést vagy többet is akár, 

és viszonylag röviden fogalmazzon.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Hozzászólásokról van szó. 
 
ELNÖK: Minden percet, amit elvesz, a témától veszi el, és a szakmai szervezetek 

képviselőitől veszi el ezt az időt. Ennek tudatában folytassa a hozzászólását. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Elnök úr nem egészen házszabályszerűen szólt bele most a 

hozzászólásomba, miként egyébként 15-20 percet adott, és jóval többet beszélt államtitkár úr, 
és közben jeleztem is elnök úrnak, hogy figyelmeztesse, de ezt nem tette meg. Akkor legyen 
szíves időkeretet adni, szeretném azonban azt igenis sérelmezni, hogy például a filmekkel 
kapcsolatban is nemes egyszerűséggel a Magyar Nemzeti Filmalaphoz átutalják a 
felelősséget, pedig igenis kulturális kérdés nemcsak a történelmi filmek hiánya, hanem az is, 
hogy például a hatmilliárd forintos keretből eddig idén becslések szerint – mert hivatalos 
adatunk nincsen – körülbelül 800 millió forintot utaltak csak el öt egész estés magyar filmre. 
Nem készülnek filmek továbbra sem, önök pedig leszavazzák itt sorozatban azt a 
javaslatunkat, ami egyébként a magyar filmipart fellendítené. 

Persze elkészült vagy készülőben van Magyarország első úgynevezett melegfilmje, az 
öt közül az egyik – ez rendkívül fontos volt- , illetve van még itt például holokauszt-film, 
ami – ahogy Divinyi Réka, a Filmalap forgatókönyv-fejlesztési igazgatója fogalmazott –  
egészen szokatlan szemszögből foglalkozik a holokauszttal. Valóban egészen szokatlanul kell 
foglalkozni ezzel ahhoz, hogy valami újat mondjanak, bár kérdéses, hogy mennyire lehet itt 
közben a törvényeket betartani, miközben tiltva van a történelemkutatás e téren. De azért 
maradjunk a témánál: ön említette például a folyóiratok, periodikák támogatását, bár nem 
sokat beszélt róla. Én azt is szégyenletesnek tartom, hogy például Magyarország legrégebbi 
folyóirata, ami a rendszerváltás óta az első ellenzéki folyóirat, a Kapu folyóirat a megszűnés 
határán van, és a kormányzat semmi felelősséget nem mutat a téren, hogy egy ilyen rendkívül 
fontos értelmiségi folyóiratot megmentsen. Vagy ha most itt vagyunk például az MSZMP 
Központi Bizottságának egykori termében, azoknál az asztaloknál ülésezünk, ahol még talán 
Kádár elvtársék is üléseztek, akkor azért mondjuk el, hogy rendkívül fájó, hogy 
Magyarországnak nincs egy ’56-os múzeuma; illetve van, magánfenntartásban, azonban az 
erre vonatkozó támogatási igényeket önök rendszeresen leszavazzák, szégyenszemre, amit 
Pongrátz Gergely alapított Kiskunmajsán, már egy ifjúsági táborral is egybekötve. Vagy hogy 
az idő rövidsége miatt csak még talán egyről beszéljek: a nyelvi kultúra, erről is keveset 
beszélünk. A magyar nyelv napjával kapcsolatos mulasztásaikról, törvényi mulasztásokról 
már beszéltem az Országgyűlésben, és nem kívánok hosszabban kitérni erre, de azért a 
mindennapos nyelvhasználatban is valóban indokolt lenne, hogy például a Magyar Nyelvi 
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Szolgáltató Irodát támogassuk, hogy csak egy példát mondjak, hiszen állami támogatás nélkül 
folytatják az ingyenes nyelvi tanácsadásokat. Az egyetlen ilyen Magyarországon, ahova lehet 
fordulni, egyébként rendkívül modern, elektronikus formában. Számos olyan intézményt 
tudnék mondani, aminek a támogatását nem látjuk. Természetesen ilyen mértékben nincs 
belelátásom a kollégiumok működésébe, hogy melyik pályázat, melyik nem, mégis azt látjuk, 
hogy számos kulturális intézményük van, amelynek állami támogatás nélkül kell végeznie a 
mindennapos tevékenységét, és azt gondolom, hogy itt mindenképp tetten érhető a Nemzeti 
Kulturális Alap felelőssége is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Menczer képviselőtársam! 

Menczer Erzsébet (Fidesz) 

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Jól látszik, hogy 
államtitkár úr beszámolója mi mindenre tért ki, és amit a bevezetőben elmondtam az elején, 
ezekről a témákról – akár NKA-ról, akár a Művészeti Akadémiáról van szó – higgadt, 
nyugodt, normális körülmények között, széles időkeretben van értelme beszélni. Nagyon 
sajnáljuk, hogy a jobbikos képviselő úr teljesen másról beszél, mint ami a napirend tárgya, és 
elveszi azok elől a megszólalás lehetőségét, akik miatt itt vagyunk, ezért mi nem is kívánunk 
bővebben hozzászólni ehhez, de sajnáljuk, hogy a Jobbik rendre félremagyarázza mindazt, 
amiről szó van. Köszönöm szépen. (Novák Előd: Köszönjük a szakmai hozzászólást. –
 Tapsol.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiller képviselőtársam! 

Dr. Hiller István (MSZP) 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Alelnök Úr! Amit elmondott, azt én 
megfelelőnek tartom. Arra szeretném felhívni a figyelmét – látom, hogy ezt érzékelik, azt 
gondolom, hogy megoldani még nem tudták –, hogy végül is a magyar kultúra állami 
támogatása kétféle módon történik: az egyik úgynevezett fejezeti kezelésű, ami az 
államtitkárságnál van, a másik a Nemzeti Kulturális Alap. A soron lévő összegek, illetve a 
meghatározó soron lévő összegek sajnálatos módon csökkennek, ami erőteljesen érinti az 
alternatív kultúrát, az alternatív művészeteket, a pályázati lehetőségeket. Nyilván tudja, mint 
akinek felelősen kell gazdálkodnia, hogy ha van egy olyan intézmény, amelynek a 
költségvetése 10 milliárd forint, és ott történik egy 15 százalékos elvonás, az nagyon súlyos, 
de túl fogja élni, ha azonban van egy olyan társulat, amelynek a költségvetése 10 millió, és 
annak 15 százaléka zárolás alá kerül, vagy nem jut ahhoz hozzá, akkor az egyáltalán nem 
biztos, hogy túléli. 

A kultúrában a nagyságrendek nemcsak intézményeket, hanem kreativitást is 
béníthatnak, ezért a következőt szeretném javasolni, amit kérem, fontoljon meg a Nemzeti 
Kulturális Alap elnöke, alelnöke és a kuratóriuma. Úgy gondolom, hogy azzal az összeggel, 
amellyel gazdálkodtak és gazdálkodnak, 2013-ban nemcsak nominálisan, hanem 
reálértékében növekedni fog. Nem túlságosan új gondolat, nem is arról szól, hogy ezt 
örömmel kell elmondani, de a válság idején a szerencsejáték, ezen belül a legismertebb 
magyar szerencsejáték, amelynek a legnagyobb a hagyománya, az ötöslottó bevétele nőni fog, 
nőtt az elmúlt években is, és nőni fog az elkövetkezőkben is. Ez azt jelenti, hogy a bevétel, a 
Nemzeti Kulturális Alap főösszege is nőni fog.  

Kérem, gondolkodjanak el azon, hogy az a plusz, ami bejön – nem csodálkoznék, ha 
ez az idei évhez képest legalább egymilliárd forint lenne, mint ahogy abban sem gondolom, 
hogy tévedtem, hogy 2010 óta ez legalább másfélmilliárd forintot nőtt –, ennek a 
pluszbevételnek mi a sorsa. Ha elismerjük, hogy az alap megfelelő kiosztásban és megfelelő 
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kuratóriumi rendszerben működik… Nem gondolom, hogy ezúttal terhelnünk kellene 
egymást, hogy a teljes kuratóriumi kiosztás száz százalékig megfelelő-e – én elismerem 
minden kormánynak azt a lehetőségét, hogy hangsúlyokat tegyen, mi is tettünk, önök is 
tesznek, és szerintem nem lesz olyan kormány, amelyik nem tesz –, de alapjaiban véve 
elfogadom. Az a plusz azonban, alelnök úr, ami jött és jön, azt javaslom, hogy kerüljön azon 
területek támogatására, amit az állami költségvetés soron nem tud támogatni, nem képes ezt 
megoldani. Azt javaslom tehát, hogy kérem, fontolják meg, ha nem tudják közvetlen módon 
támogatni a pályázatok révén az előadó-művészeti törvény szerkezetének megfelelően az 
államtitkárság költségvetéséből megfelelő módon az alternatív művészeteket, akkor teremtsék 
meg a Nemzeti Kulturális Alapban azt, hogy a pluszbevétel megfelelő része ide, ezekre a 
területekre kerülhessen. A javaslatomat azzal gondolom indokolni, hogy teljesen fölösleges, 
hogy a kultúra vagy a művészetek különböző területei között feszültség keletkezzék, van elég 
bajuk, de a túlélésükhöz, hogy valóban képesek legyenek alkotni, erre a valóban nem 
túlságosan nagy, számukra mégis éltető összegre szükségük van. Ezért tehát a beszámolót 
azzal gondolom továbbgondolásra javasolni, hogy erre a döntésre nem kell hosszú idő, 
viszont a társulatoknak nagyon rövid időn belül szükségük van ezekre az összegekre. (Novák 
Előd elhagyja az üléstermet.) 

Kérem, hogy reagáljon arra alelnök úr ebbéli minőségében, hogy lát-e arra esélyt, van-
e arra mód, hogy ha azt tapasztalják, mint amit én mondok, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
főösszege a szerencsejáték, az ötöslottó játékadója révén nő, akkor ezt a növekményt arra a 
területre hajlandóak-e fordítani, amelyeket költségvetési sorról nem tudnak vagy nem tudnak 
száz százalékos mértékig az előzetes megállapodásoknak megfelelően támogatni. Ez jellemző 
módon az alternatív kultúrát, az alternatív művészeteket, de nem kizárólag azokat érinti. 
Nagyon megtisztelő lenne, ha reagálna erre a nem túl összetett kérdésre, mielőtt elmennének 
frakcióülésre. Köszönöm szépen. (L. Simon László: Oké.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a vendégeinket, hogy van-e 

esetleg kérdés. (Jelzésre:) Egy jelentkezőt látok. Én is szeretnék egy kérdést feltenni. 
Államtitkár úr, alelnök úr jelezte, hogy voltak visszajelzések a szakkollégiumi rendszert, 
illetve a szakkollégium döntéseit illetően. Az én kérdésem az, hogy volt-e olyan típusú 
visszajelzés, ami magával a szakkollégiumi rendszerrel kapcsolatos problémákat vetett fel, 
vagy pedig valóban úgy érzi, hogy a szakkollégiumi rendszeren belül meg lehet oldani ezeket 
a problémákat. (A hátsó sorokban jelentkezőhöz:) Megkérem a fiatalembert, hogy valamelyik 
mikrofonhoz ülve mondja el a kérdését, és utána visszaadnám a szót alelnök úrnak. (Kispál 
Szabolcs, a hátsó sorokból: Köszönöm szépen, szerintem nem lesz szükség mikrofonra. –
 Többen a bizottság tagjai közül: A jegyzőkönyv miatt fontos.) Ha megkérhetném, akkor 
mutatkozzon is be. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások a szakmai szervezetek részéről 

Kispál Szabolcs (Szabad Művészek) 

KISPÁL SZABOLCS (Szabad Művészek): Jó napot kívánok mindenkinek! Én a 
Szabad Művészek képviseletében beszélek, ebből kifolyólag a nevem nem lényeges, többen is 
itt vagyunk. Tisztelt Bizottság!  

 
L. SIMON LÁSZLÓ, az Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára: Kispál Szabolcs, kiváló képzőművész. 
 
KISPÁL SZABOLCS (Szabad Művészek): Nagy örömmel hallottuk azt, hogy a 

sajnálatos módon leszavazott, MMA-val kapcsolatos napirendi pont újabb tárgyalásra kerül a 
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közeljövőben, amelyen feltétlenül szeretnénk itt lenni. Igazából erre a megbeszélésre is az 
MMA-val kapcsolatos kérdésekkel érkeztünk, de így, hogy megváltozott a napirendi pont, 
egy másik kérdést szeretnénk feltenni L. Simon László kulturális államtitkárnak. 

Államtitkár úr, az lenne a kérdés, hogy a 2012-ben elmaradt, fiatal alkotókat, 
művészeti írókat támogató ösztöndíj tekintetében – amit örömmel hallunk, hogy 2013-ban 
újraindul – milyen tervek vannak. Az ösztöndíj ki nem írása, illetve az összegek ki nem 
fizetése ugyanis számos fiatal művészt teljesen kétségbeejtő egzisztenciális helyzetbe hozott, 
ráadásul olyan kiemelt fiatal alkotókról van szó, akiknek azt hiszem, hogy az elmaradt 
munkájáért – ami emiatt az elmaradt pénz miatt nem valósult meg – kár, és ezáltal kár érte a 
magyar kultúrát. (Taps a hátsó sorokban.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kérdéseket. Még egy kérdés erejéig megadnám a szót, 

még egy kérdés talán belefér, néhány perces késéssel a frakcióülés talán megvárja önöket. (L. 
Simon László: Megvár.) 

Zentai Péter László (MKKE) 

ZENTAI PÉTER LÁSZLÓ, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 
Egyesülésének igazgatója: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Zentai Péter László vagyok, a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója. Remélem, olyan kérdést 
teszek fel, amely a kultúratámogatásnak nem jelentéktelen eleme. Hadd egészítsem ki azt, 
amit Hiller István mondott. A kultúratámogatásnak van egy harmadik formája is: ez az 
adókedvezmény. A napokban, néhány nappal ezelőtt – nem mondom, hogy füst alatt, de 
egészen váratlanul – egy viszonylag megbízható orgánumban, a Figyelőben megjelent egy 
cikk, amelynek csak a bevezető része arról szól, és itt egy minősítést engedjenek meg nekem, 
hogy a magyar mezőgazdaságot nagyrészt az tette tönkre Magyarországon, hogy Európa 
legmagasabb áfája sújtja. Ezt úgy kívánja egy kormány előtt megjelenő anyag orvosolni, hogy 
a könyveknek, a gyógyszereknek és a napilapoknak az 5 százalékos kedvezményes áfáját 
megváltoztatnák, és ezzel pótolnák az itteni hiányt, jobban mondva ezzel biztosítják azt, hogy 
levihessék az alapvető élelmiszerek áfáját. 

Arra szeretnék emlékeztetni, hogy tíz évvel ezelőtt történt az – azt kell mondanom, 
hogy több mint tíz esztendő eltökélt lobbizása eredményeként –, hogy az Európai Unió 
szintjére, 5 százalékra mérsékelték, majd egy esztendővel később a könyvek után a 
napilapokét is. Talán megengedik nekem azt a hangzatos kijelentést, hogy ez az áfacsökkentés 
a magyar demokrácia, a kultúra hozzáférése és az információhoz való hozzáférés 
szempontjából volt nagyon fontos. Azt szeretném kérdezni az államtitkár úrtól, hogy 
reméljük, hogy ez egy hideglelős hír, nem tartalmaz valóságot, és nem fontolgatja a kormány 
azt, hogy a könyveknek, a gyógyszereknek és a napilapoknak az áfáját a kedvezményes 
5 százalékról el akarja mozdítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a kérdéseket. Megadnám a szót államtitkár úrnak. 

L. Simon László (NKA) válaszadása 

L. SIMON LÁSZLÓ, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Kedves Vendégek! Próbálok végigmenni a kérdéseken. 
Novák képviselő úr, azt hiszem, hogy világosan fogalmaztam: a filmtámogatás nem a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz tartozik, ezért érthető az, hogy Koltay Gábor a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz nem nyújt be támogatási kérést. (Novák Előd: Nem ezt mondtam.) Erről 
ennyit. Egyébként pedig Koltay Gábornak és más filmes alkotóknak is lehetősége van arra, 
hogy akár az MTVA, tehát a Műsorszolgálatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
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dokumentumfilmes, játékfilmes pályázataira, akár a Nemzeti Filmalap pályázataira 
benevezzen. Végignéztem a múltkor a döntéseket, és mind a két testületnél nagyon nagy 
számban születtek támogató döntések.  

Örülök, hogy a munkabírásomat pozitívumként emelte ki képviselő úr, de most már 
sokadszorra, finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy cikizi Szőcs Gézát. Ez méltatlan. 
Köztudott rólam, hogy számos kérdésben máshogyan gondolkodom, mint Szőcs Géza, az 
elmúlt években volt köztünk sok vita, de ezt egyszerűen vissza kell utasítanom. Nézze, 
képviselő úr, ön örülhet, ha életében annyi könyvet el fog még olvasni, mint ahányat Szőcs 
Géza megírt. (Derültség és taps a hátsó sorokban.) Amit ön folyamatosan csinál Szőcs 
Gézával, ez gyalázat, szégyellje magát, ezt kikérem az ő nevében is, mert egyszerűen elég 
ebből, amit ön itt rendszeresen csinál a parlamentben; ez szégyen.  

Ugyanezt tudom elmondani a holokauszttal kapcsolatban is. Jövőre lesz a holokauszt 
70. évfordulója. Szégyen az is, hogy ön állandóan a holokauszt témájába tud beleakaszkodni, 
egyszerűen felháborító. Magyarországon sok filmre van szükség, sok kérdésben 
szembenézésre van szükség, sok problémával kell foglalkoznunk. Tessék megnézni, mi 
mindenről született és mi mindenről nem született mű, és mi mindenről kellene, hogy még 
szülessen mű! Azt gondolom, hogy a magyar kultúrában helye van holokausztról szóló 
filmnek is.  

A Kapuval kapcsolatosan is természetesen a szokásos tájékozottságáról adott 
tanúbizonyságot. Mondom önnek a pontos adatokat: 2012-ben 4,5 millió forinttal támogatta a 
Nemzeti Kulturális Alapon keresztül a miniszter a Kapu megjelentetését, a 2010. évi 
lapszámokhoz pedig 6 millió forint támogatást adott, úgyhogy ezt tudom önnek mondani, 
tisztelt képviselőtársam. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda működési támogatására azt 
tudom mondani, hogy forduljon azokhoz az alapokhoz, amelyek működést finanszíroznak. Ha 
egyszer venné a fáradságot és elolvasná a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényt meg az 
egész működési mechanizmusával kapcsolatos valamennyi okiratot – amelyek egyébként 
megtalálhatók a Nemzeti Kulturális Alap honlapján –, akkor tudhatná, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alap működéshez támogatást nem ad, művészeti és kulturális célok létrejöttéhez, 
programokra, művek létrejöttére, művek megvásárlására, művek színpadra állítására és a 
többire fordít forrásokat. Nem is kívánok többet elmondani mindarra, amit elmondott; 
egyszerűen szégyen, ami itt zajlik. 

Hiller miniszter úrnak a következőket tudom mondani. Miniszter úrnak teljesen igaza 
van a fejezeti kezelésű támogatásokkal kapcsolatban; ez egy régi tendencia. Ő emlékszik talán 
a legjobban arra, hogy én hosszú tanulmányokban ostoroztam azt a gyakorlatot, ahogyan az ő 
idejükben a különféle költségvetési sorokat összevonogatták – ez így nem sokat mond a 
szakmai szervezetek képviselőinek, de a lényeg az, hogy a költségvetésben önálló sorokon 
szerepelnek bizonyos tételek –, hogy így kevésbé legyen átlátható a költségvetés. Ezért 
mondtam azt, hogy a költségvetést átláthatóvá kell tenni, és arra kell törekednie a kulturális 
területnek, hogy minél magasabb források legyenek azon az úgynevezett fejezeti kezelésű 
támogatási részen. De igaza van miniszter úrnak, az utóbbi években folyamatosan csökkentek 
ezek a támogatások. Ez egyébként egy olyan tendencia, amely az előző kormányt is érintette. 
Nem akarok visszafele mutogatni, mert tény és való, hogy 2012-ig a mi kormányzásunk alatt 
is ez volt a tendencia, viszont a jövő évi költségvetésben, amelyet már elfogadtunk, ez a 
tendencia megfordult. Csak az államtitkárságnál több mint 3,5 milliárdos növekedéssel 
számolhatunk, az összköltségvetési támogatásunk esetében 12,9 százalékos az 
államtitkárságunkra eső költségvetési növekedés, és ha még hozzászámolom azokat a 
forrásokat, amelyek például a Belügyminisztériumnál találhatóak, akkor tudunk magunknak 
egy kicsi lehetőséget adni arra, hogy szabadabban mozogjunk.  

Azt is meg kell ugyanakkor jegyeznem, hogy hibát követtünk el az elmúlt évben, 
illetve ebben az évben, ez tény és való. Nem akarom ezt a hibát feltétlenül az elődömre kenni, 
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de az az igazság – és ezt miniszter úr is jól tudja, mert annak idején az Írószövetség 
vezetőjeként éppen én voltam, aki a decemberi meg nem történt szervezeti pénzkiosztás miatt 
sajtótájékoztatót tartott –, hogy most bizonyos kérdésekben ugyanebbe csúsztunk bele. Ennek 
az az oka, hogy az első félévben nem történt meg ezeknek a fejezeti kezelésű támogatásoknak 
az odaítélése, illetve a szerződések megkötése. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, meg önök is azt 
csinálták, hogy a Nemzeti Kulturális Alapot, illetve az Igazgatóságot bízzuk meg azzal, hogy 
ezeknek a pályázati forrásoknak a kezelését, a szerződéskötés-bonyolítást, az elszámoltatást, 
utalást, mindent megoldjanak. Ezt nem tudtuk megtenni, mert ehhez rendeletmódosítás 
szükséges. Ezt a rendeletmódosítást ugyan elkezdtük rögtön az én államtitkári kinevezésem 
után, ami meg is született, de nyár végén nem hagyta jóvá a Nemzetgazdasági Minisztérium, 
ami nélkül nem tudjuk ezt megcsinálni. Miközben tehát ott volt a pénz, és tudtuk, hogy kinek 
akarjuk adni, belecsúsztunk a zárolásba, ezért vitt el 2,4 milliárd forintot az 
államtitkárságunktól a zárolás. Amikor már tisztában voltunk a zárolási számokkal, akkor 
viszont pontosan azokat az elveket érvényesítettük, amelyeket miniszter úr az előbb számon 
kért rajtam, vagy nem is számon kért, hanem inkább úgy mondom, hogy tanácsot adott vagy 
kérést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Nevezetesen amikor úgy döntöttünk, amikor úgy 
döntöttem, hogy 500 millió forintot odaadunk a VI. és a II. kategóriába tartozó előadó-
művészeti szervezeteknek, akkor ezt csak úgy tudtam megtenni, hogy másoktól elvesszük, 
olyanoktól, akiknek egyébként van fenntartójuk, tehát van mögöttük önkormányzat, vagy ott 
van mögöttük az állam. Egy súlyos kultúrpolitikai döntés volt, hogy a korábbi évek 
gyakorlatától eltérően nem fűnyíróelvszerűen vettük el a pénzt, nem azt mondtuk tehát, hogy 
ránk esik összesen 14,8 százalékos zárolás, és mindenkitől vegyünk el, tehát a 2,4 milliárd 
forintot úgy porciózzuk, hogy mindenkitől arányaiban ugyanannyit vegyünk el. Éppen azt 
figyelembe véve, hogy a magyar kultúrának káros lenne, ha a független szervezetek, az 
alternatív és kísérletező szakmai közösségek – úgy is fogalmazhatnék, hogy szabad 
művészek – nem jutnának hozzá a támogatásokhoz, ezért elvettük mástól a pénzt. Volt, akinél 
a zárolás száz százalékos volt, a független szervezetek pedig megkapták a támogatásuk 
kétharmadát. Ezért csináltuk azt is, hogy például ugyan a közgyűjteményi szervezeteknek is 
adtunk volna idén először működési támogatást, nekik nem adtuk oda, de a művészeti 
szervezeteknek a támogatás teljes egészét oda tudtuk adni. 

Azt gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan művészeti 
formákat, amelyek a művészeti élet és a magyar kultúra folyamatos vérfrissítéséhez járulnak 
hozzá – elnézést a kifejezésért, most más nem jutott eszembe – , ne őrizzük meg, ezeket ne 
segítsük. Tudomásul kell persze azt is venni, hogy ezt sokszor nem tudjuk úgy megtenni, 
ahogy a szívünk szerint megtennénk. Bármennyire is cirkusz volt a zárolások miatt, én 
eredménynek tartom azt, hogy a közel 700 millió forintból a független színházi társulatok 
megkaptak 500 millió forintot, és örülök annak, hogy azok, akiktől meg a teljes pénzt 
elvettük, méltósággal, háborgás, tüntetés és videóüzenetek nélkül vették tudomásul, hogy 
tőlük azért vettük el a pénzt, hogy a függetlenek megkapják. Nem kevés pénzről beszélünk, 
mert ez összességében – még egyszer mondom – 2,4 milliárd forint, és ebből 500 millió esett 
az egész előadó-művészeti területre.  

A pluszbevételek sorsával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nem olyan egyszerű 
itt a helyzetünk, mert a pluszbevétel, ami bejön, nem automatikusan felosztható bevétel, ezt 
miniszter úr is tudja. Nem arról van tehát szó, hogy beterveztünk 10 vagy 11 milliárd forintot 
lottóbevételként, és ha utána annyian lottóznak, hogy lesz 12 milliárd forint a bevétel, akkor 
azt a plusz egymilliárdot automatikusan szétoszthatjuk. Amennyiben szétoszthatjuk, akkor 
érvényesíthetőek azok a szempontok, amelyeket az előbb megfogalmazott. Most is 
törekedtünk arra a pluszbevételeknél, illetve a tavalyi zárolásból megkapott forrásoknál, hogy 
olyan területekre adjunk többletforrást, olyan kollégiumoknak… Azt nem mi osztjuk, nem én 
osztom, tehát amikor itt Novák képviselő úr a hatalmi koncentrációról beszél, akkor 
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nyilvánvalóan megint leleplezi saját magát, hogy halvány fogalma nincsen arról, hogy ki és 
hogyan osztja a pénzt ebben az országban, és hogy hogyan működik a Nemzeti Kulturális 
Alap. Ez nem baj, mert már megszoktuk tőle, hogy vagdalkozik, zsidózik, és az égvilágon 
semmi érdemi dolgot nem tud mondani. A lényeg az, hogy idén is azt csináltuk, hogy például 
a közgyűjteményi rendszer átalakulása miatt többletforrásokat adtunk azokra a területekre – a 
közgyűjteményi kollégiumnak például –, ahol a fenntartóváltás miatti problémák kezelése 
szakmai programokon keresztül is szükséges. Ezért azt tudom mondani, hogy amennyiben 
erre lesz lehetőségünk, lesz többletbevételünk, és abból lesz felosztható többletbevétel, akkor 
érvényesíteni fogjuk azokat a szempontokat, amelyeket szerintem joggal vetett fel 
képviselőtársam. 

A függetlenekkel kapcsolatban azért azt szeretném elmondani, hogy a mai bizottsági 
ülésig mindenkinek el is utaltuk a támogatást, tehát azért itt is van előrelépés. Persze ha még 
itt a pluszbevételekről van szó, azt is meg kell említeni, hogy jövőre 11 milliárd forint a 
tervünk, ezt képviselő úr jól tudja, hiszen megszavaztuk múlt héten a költségvetési törvényt, 
amiben önálló fejezet a Nemzeti Kulturális Alap költségvetése, tehát 11 milliárddal tervezünk. 
Az idei számok alapján igaz, amit ön mond. Ha ez a tendencia marad, ha nem is nő a lottózási 
kedv, valószínűleg akkor is meg fogjuk tudni haladni ezt a tervet, viszont ha megnézi a 
költségvetésben a kiadási oldalunkat, már eleve maradványtartási kötelezettséggel 
kalkuláltunk, mert ebből a 11 milliárd forintból csak 10 milliárdot tudunk szétosztani, illetve 
elkölteni, tehát egymilliárdot már ott eleve tartalékolunk. Ez az egymilliárd sem fog elveszni, 
amennyiben befolyik. Ez az, amit mondtam, hogy az alap függetlenségét garantálta az a 
törvénymódosítás, amelyet benyújtottam, és amelyet elfogadott két éve az Országgyűlés, ezért 
az az egymilliárd forint is ott lesz a számlánkon, de majd csak később, ha az államháztartási 
egyensúlyi helyzet ezt megengedi, akkor fogunk tudni hozzányúlni. Ha a 11 milliárd forint 
fölött lesz többletbevétel, akkor ez hozzá fog csapódni ehhez az egymilliárd forinthoz. Nem 
kizárt az, hogy végül a kormány azt fogja mondani nekünk valamikor a nyári hónapokban 
vagy a nyarat megelőzően, mondjuk május-június környékén, ahogyan idén is megengedték 
ennek az 1,8 milliárd forintnak a visszahozatalát, hogy a számlánkon halmozódó idei, 
összesen négymilliárdos maradványtartási kötelezettségből eredő tartalékból kétmilliárdot 
újra fel tudunk használni. Akkor tehát formálisan nem az lesz, hogy a jövő évi többletbevételt, 
hanem az idei maradványunkat, a tartalékunkat fogjuk tudni valamilyen módon felhasználni.  

Karácsony képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy nem érkezett sem írásban, sem 
szóban kifogás a szakkollégiumi rendszerrel kapcsolatban. Megmondom őszintén, hogy 
számtalan levelet kapok néha félőrültektől, tehát teljesen dilettánsoktól, akik minősíthetetlen 
hangnemben írogatnak, de nem hiszem, hogy kulturális vezető – talán ezt meg tudja erősíteni 
miniszter úr – ugyanezeket ne tapasztalta volna, hogy olyan emberek, akiket semmilyen 
szakmai közösségben nem jegyeznek, ne írnának méltatlan leveleket. A legszebbek azok, 
amelyben azt kifogásolják, hogy nem kaptak támogatást az NKA-tól, és kiderül, hogy az 
elmúlt 19 évben, amióta az NKA létezik, egyetlenegyszer nem pályáztak az NKA-hoz. 
Ilyenek rendszeresen érkeznek, hogy őt miért nem támogatja az NKA. Valószínűleg azt 
várják, mint Novák képviselő úr, hogy az NKA jókedvében küldözgessen pénzeket 
olyanoknak, aki neki tetszik, mert Novák képviselő úrnak nagyjából ennyi fogalma van a 
Nemzeti Kulturális Alap működéséről. (Dr. Hiller István: Fel fogsz kerülni a kuruc.infóra. –
 Derültség.) Megint felkerülök a kuruc.infóra? Ne félts engem, nekem már mindegy. 
(Derültség.)  

Az alkotói ösztöndíjakkal kapcsolatban Kispál Szabolcs kérdezett. A sors iróniája, 
hogy valamikor együtt dolgoztunk, és írtam a kiállításához; így alakul az élet, láthatólag 
remek irányba. (Derültség a hátsó sorokban.) Az alkotói ösztöndíjakkal kapcsolatban valóban 
hiba történt – nem látom Szabolcsot, úgyhogy elnézést, hogy nem fordulok hátra, mert akkor 
meg a jegyzőkönyvbe nem tudom belemondani –, aminek nagyjából az az oka, amit 
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elmondtam az előbb a fejezeti kezelésű pénzeknél, tehát ezt a problémát mindenképpen meg 
fogjuk oldani.  

Azt a méltányosságot kérem képviselőtársaimtól és a szakmai közösségek vezetőitől 
is, hogy költségvetési kérdéseket jövőre kérjenek rajtam számon, mert a jövő év lesz az az év, 
amikor én fogok felelni azért, hogy valóban megkötjük-e az első félévben a szerződéseket, és 
nem fogjuk őket decemberre hagyni. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ez meg is 
történjék. Én is voltam Móricz-ösztöndíjas, tudom, hogy mit jelentett, tudom, hogy mekkora 
bosszúság volt az, hogy az embernek valamikor az év utolsó negyedévében ítélték meg az 
ösztöndíját, és nem működött ösztöndíjként, mert egyszerre kapta meg a hét vagy nyolc havi 
pénzt. Jó volt az a pénz, persze, amikor én is kezdő alkotó voltam, és ösztöndíjat kaptam, csak 
az volt a probléma, hogy nem működött ösztöndíjként.  

Ezt az egészet rendbe tesszük. A lektorátus, amely kezelte ezt a pénzt, eleve átkerül a 
Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft.-hez, és ami nagyon fontos, hogy ezt már jövő 
évben – az elmúlt húsz év gyakorlatától eltérően – külön beterveztük a költségvetésbe, és az 
Alkotóművészeti Nonprofit Kft. fogja gondozni. Azért, hogy ezt a problémát, amit Kispál 
Szabolcs joggal vetett fel, megfelelően tudjuk kezelni, vagy azt csináljuk, hogy megnöveljük 
kétszeresére az ösztöndíjasok számát, hogy ne vesszen el év, vagy pedig valamilyen más, 
hasonló konstrukcióban gondolkodunk, amit még nem dolgoztunk ki. Egy biztos, hogy az év 
elején és kétévnyi összeggel szeretnénk az ösztöndíjpályázatokat kiírni, és bízom benne, hogy 
ez az egy kimaradt esztendőt valamilyen módon orvosolni fogjuk tudni. 

Zentai Péter László igazgató úr kérdésére válaszolva megmondom őszintén, hogy én is 
csak a Figyelőben olvastam ezt a hírt. Azt tudom mondani, hogy a jövő évi adótörvényeket 
elfogadtuk, abban ilyen nincsen. Ez nem azt jelenti, hogy év közben nem lehet adótörvényt 
módosítani, de jelen pillanatban előttünk biztos, hogy semmilyen kormányzati, tárcaközi 
egyeztetésen nem járt ilyen anyag, mi nem tudunk erről. Még nem tudtam beszélni erről a 
kérdésről Balog Ádám helyettes államtitkár úrral, aki az adópolitikáért felelős, hogy valóban 
megfogalmazódott-e ilyen terv. Amennyiben ilyen terv lenne, én őszintén megmondom, hogy 
mi nem fogjuk támogatni, tehát mi nem tartjuk helyesnek, viszont azt igenis helyesnek tartom, 
hogy a magyar élelmiszeripart úgy segítse a kormányzat, hogy az alapvető élelmiszerek 
kiskereskedelmi forgalmában olyan módon változtassunk, hogy az áfatartalom csökkenjen. A 
27 százalékos áfa, ami az alapvető élelmiszereket sújtja ma Magyarországon, Európa 
legmagasabb áfatartalma. Ez valóban két évtizedes probléma.  

Szerintem ezt nem lehet úgy megoldani, hogy szembeállítjuk ezzel például a 
könyvkiadás és a folyóirat-kiadás kérdését. Egyébként lehet különbséget tenni könyv- és 
folyóirat-kiadás különféle problémái között, és azt gondolom, hogy a lapkiadásnál is lehetne 
differenciálni egy sor kérdésben. Most nem akarok belemenni, nem akarok itt ötletelgetni, de 
azt szeretném mondani, hogy a magam részéről semmiképpen nem fogom támogatni azt, 
hogy a könyvek áfatartalmát növeljük. Szerintünk helyes, hogy 5 százalékos a könyvek 
áfatartalma. Igazgató úr pontosan tudja, hogy az én egyéni módosító javaslatomnak 
köszönhetően lett ebben a kormányzati ciklusban a hangoskönyvek áfája is 5 százalék, 25-ről 
5 százalékra csökkent. Ugyanilyen módosító indítványt nyújtottam be, és elég sokat 
küzdöttem az e-bookok áfatartalom-csökkentése érdekében. Itt egy súlyos jogértelmezési 
vitába bonyolódtunk, az idevonatkozó európai uniós direktívák értelmezésén vitatkoztunk, 
amelyben a szakmai szervezet is részt vett. Mi egy oldalon küzdöttünk ebben a kérdésben. 
Részben fordítási viták is zajlanak, hogy bizonyos direktíváknak a fordítása, illetve az eredeti 
angol szöveg értelmezése milyen irányba kell, hogy vigye a magyar jogalkotást. Azt 
mondtam, hogy az e-bookok piacerősítése, a digitális átállás erősítése miatt érdemes lenne az 
e-bookok tartalmát is 5 százalékra csökkenteni. Ezt nem tudtuk megtenni, de a 
hangoskönyvekét sikerült csökkentenünk. Még egyszer mondom, én kulturális államtitkárként 
erőteljesen azt támogatom, hogy a könyvek áfatartalma ne emelkedjék. Lehetséges, hogy 
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vannak háttérmunkák, amelyekben ez felvetődött mint lehetőség, de én bízom benne, hogy 
egy tárcaközi vitában erőteljesen fogjuk tudni képviselni az álláspontunkat, tehát számíthat 
ránk a szakma ebben a kérdésben. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a megtisztelő 
figyelmüket, köszönöm, hogy meghívtak. Még egyszer jelzem, hogy amennyiben a Művészeti 
Akadémiával kapcsolatosan lesz meghallgatás, és úgy ítélik meg, hogy én feltétlenül 
szükséges vagyok ehhez a napirendi ponthoz, akkor természetesen a jogszabályi 
kötelezettségemnek megfelelően részt veszek a bizottsági ülésen, nem fogom azt elsumákolni. 
Kérem, hogy tájékoztassanak, hogy mikor lenne ez megfelelő, és amennyiben lehetséges, itt 
leszek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a beszámolót. Kedves vendégeinknek 

köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nagyon sajnálom, hogy a mai bizottsági ülésen a Magyar 
Művészeti Akadémia témája nem került szóba – a sajtó jelenlévő képviselőinek mondom, 
hogy ezzel kapcsolatosan egy gyorsabb sajtótájékoztatóban el is mondanám a 
véleményemet –, mindenesetre köszönöm, hogy eljöttek, és reméljük, hogy hamarosan tudjuk 
pótolni az elmaradt napirendi pontot is. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc)  

 

 Karácsony Gergely 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


