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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 
önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A napirendi javaslatot a képviselők írásban előre megkapták. Ehhez senki nem 
terjesztett elő módosítást, így az előzetesen kiküldött formában szavazunk a 
napirendről. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a napirendi 
javaslatot az előzetesen kiküldött formában. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet.  

Tájékoztató a filmipar megújításának tapasztalatairól, a magyar film 
jövőjéről 

1. napirendi pontunk tájékoztató a filmipar megújításának tapasztalatairól, a 
magyar film jövőjéről. Az előadók közül köszöntöm Karas Monika asszonyt, a 
Médiatanács elnökét, Novák Emil urat, a Magyar Filmakadémia Egyesület elnökét, és 
vártuk a bizottság ülésére Havas Ágnest, a Magyar Nemzeti Filmipar Zrt. 
vezérigazgatóját. (Ikotity István távozik az ülésről.)  

Mielőtt megadnám önöknek a szót az előzetes tájékoztatásra, azelőtt szeretném 
a bizottságot és az érdeklődőket arról tájékoztatni, hogy pénteken Havas Ágnes 
megerősítette részvételi szándékát a bizottság ülésén, majd tegnap délután az alábbi 
levelet juttatta el a bizottsághoz. Ezt szeretném szó szerint felolvasni önöknek: „Tisztelt 
Kulturális Bizottság! Köszönjük megtisztelő felkérésüket. A Filmalap rendszeresen 
tájékoztatja a közvéleményt, tevékenysége átlátható, a magyar filmipar fejlesztésével 
kapcsolatos tervei nyilvánosak. Meghívásukat köszönjük, a lehetőséggel nem kívánunk 
élni. A hazai és világhírű nemzetközi filmsikerek sora által igazolt új magyar 
filmtámogatási rendszer egyik fő intézménye, a Filmalap működését és döntéseit 
egyaránt kizárólag a szakmaiság határozza meg, és mindent megteszünk azért, hogy 
munkánkat a jövőben is eszerint folytathassuk. Tisztelettel: Havas Ágnes 
vezérigazgató”  

Így mégsem tudjuk meghallgatni vezérigazgató asszonyt a mai ülésünkön. Így 
az előadóink közül elsőként Karas Monika asszonyt köszöntöm, és megadom a szót a 
Médiatanács elnökének, hogy a Médiatanács berkeiben zajló munkáról, illetve a 
mecenatúraprogramról tájékoztassa a bizottságot. Parancsoljon, elnök asszony! 

Dr. Karas Monika, a Médiatanács elnökének tájékoztatója  

DR. KARAS MONIKA elnök (Médiatanács): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Először is, engedjék meg, hogy kifejezzem azt az örömöt és 
azt a tiszteletet, hogy mennyire előremutatónak tartjuk mi azt, hogy a bizottság időt és 
energiát szán arra, hogy a magyar filmgyártás részleteiről tájékozódjék. Azért is örülök, 
hogy itt lehetünk a Magyar Filmakadémia képviselőjével, mert így együtt 
beszámolhatunk arról a tevékenységről, ami, azt hiszem, a közvélemény számára is 
nyilvánvaló, hogy a filmtámogatási rendszer kiállta az idők próbáját, és ez egy 
sikertörténet, kár volna, azt gondolom, elvitatni azt a fejlődést, ami a filmkészítést az 
utóbbi években jellemzi. 

A filmes támogatási rendszerben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa a Magyar Média Mecenatúra programon keresztül vesz részt. Ennek a 
tavalyi évben elkészült összefoglalóját kiosztottuk a tisztelt bizottsági tagoknak. Én azt 
gondolom, hogy már a kiadvány önmagáért beszél.  
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Mi felelünk a televíziós és rádiós műfajú alkotások támogatásáért, és 2011 óta 
folyamatosan bővítjük és fejlesztjük is ezt a rendszert a filmes szakma észrevételeinek 
és javaslatainak a folyamatos figyelembevételével. 

Filmes tartalmak előállítására a kezdetektől mostanáig több mint 8,8 milliárd 
forintot költött a testület. Ezen belül csak 2016-ban több mint 1,5 milliárd forintot 
pályázhattak meg az alkotók dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, animációs 
alkotások, tévéfilmek, kisjátékfilmek és rádiójátékok, valamint online terjesztésű 
filmek készítésére, valamint még támogatjuk önállóan a forgatókönyvírást is. 

Jelenleg 11 kategóriában lehet a Médiatanácshoz pályázni. A pályázati 
kategóriákat többnyire a magyar médiakultúra egy-egy jeles alakjáról neveztük el, 
többek között Ember Juditról, Escher Károlyról, Cserés Miklósról, Dargay Attiláról 
vagy Huszárik Zoltánról. 

A kiválasztási folyamatunk általában egyfordulós, de pont a Huszárik-
pályázatot, amelyen a kisfilmek támogatása zajlik, amelyben egyébként a Mindenki is 
nyertes volt, ugye a friss Oscar-díjas alkotásunk, éppen az elmúlt évben a szakmai 
javaslatokra emeltük meg a kétszeresére, tehát egy évben nem egyszer, hanem két 
fordulóban tudnak ide pályázni az alkotók. És a megpályázható keretösszeget is a 
duplájára emeltük 150 millió forintra. Ez azért fontos kategória, mert ez egy jó 
kiindulás lehet akár a kezdő filmeseknek is, akik itt ilyen rövid alkotásokkal 
kísérletezhetnek, amíg meg nem kapják a lehetőséget egy nagyjátékfilm forgatására.  

Minden bírálóbizottságunk egy elnökből és két tagból áll. A bizottságokat pedig 
évente felülvizsgáljuk, és újra jelöljük, ha az előző évben a munkájuk kifogástalan volt. 

A bírálati folyamat úgy működik, hogy első körben egy szinopszist kell 
benyújtaniuk az alkotóknak, ami alapján eldönti a bizottság, hogy személyes 
konzultációra kit hív be. A konzultáció után kell benyújtsák a végleges pályázatukat, 
aminek már része egyébként a forgatókönyv is. Ez alapján készítenek a bizottságok egy 
ajánlást a Médiatanács részére, a Médiatanács pedig ennek alapján hozza meg a 
döntését. 

Mindig sokkal több a jó pályázat, mint a rendelkezésünkre álló pénz, tíz-, 
hússzoros a túljelentkezés, ezért azt gondolom, hogy a bizottságoknak nagyon nehéz 
dolga van, viszont sok kiváló alkotást kell elutasítani forráshiány miatt, amelyek aztán 
a következő fordulóban természetesen újra pályázhatnak és nem egyszer sikerrel is 
járnak.  

A legtöbb pályázatunkon csak az nyújthat be szinopszist és pályázatot, akit a 
mozgóképszakmai hatóság nyilvántartásba vett filmelőállítóként. Ez alól egy fontos 
kivétel van, a kifejezetten online tartalmak készítését támogató Neumann-pályázatunk.  

Több pályázatnál önálló keretet különítünk el határon túli alkotók részére. 
Náluk az a kitétel, hogy vagy egy magyar filmelőállítóval vagy pedig egy pénzügyi 
lebonyolítóval kell szerződésben álljanak, vagy magyar banknál kell számlát 
vezessenek, amelyre a támogatást utaljuk. 

Tisztelt Bizottság! 926 támogatásra ítélt alkotás áll mögöttünk, ezen belül 452 
érintett rendező és 318 filmkészítő vagy produceri iroda. Hangzatos számok ezek, de 
nem kevésbé hangzatos az sem, amilyen eredmény- vagy díjlistával a 
mecenatúraprogram által támogatott alkotások büszkélkedhetnek. Több mint 
nyolcszáz különböző magyar és külföldi fesztiválon jelentek meg ezek a filmek, és 
kétszáznál is több díjat hoztak el. 

Engedjék meg, hogy kiemeljek közülük néhányat, a rendkívül nagy 
népszerűségnek örvendő Félvilágot, amely csak Kaliforniából öt díjjal térhetett haza, 
emellett Barcelonában a női főszereplőt díjazták, és rendezőjét, Szász Attilát is 
elismerték korábban a legjobb nem amerikai elsőfilmeseknek járó Fellini-díjjal. Az 
animációs sikerek mellett sem mehetünk el, ott van Bucsi Réka LOVE című alkotása, 
ami a Berlinalén mutatkozott be, és Tóth Luca Superbia című animációja, amelynek 
Cannes-ban volt a világpremierje. A rövidfilmek közül természetesen kiemelkedik 
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Deák Kristóf Mindenki című alkotása az Oscar-díjjal, aminek, azt gondolom, egy egész 
ország örült katartikusan, hiszen egy éven belül másodszor nyert Oscar-díjat magyar 
alkotás. De a Mindenki mellett a Levél Istenhez vagy a Tetemre hívás is számos 
fesztivált megjárt, vagy érdemes szót ejteni Csicskár Dávid Uchebnik című munkájáról, 
ami idén a magyar filmhét versenyprogramjában szerepelt.  

Tisztelt Bizottság! A filmek kapcsán szeretünk díjakról és nemzetközi 
elismerésekről beszélni, ezek látványos fokmérői a sikernek, de nagyon fontos, hogy 
ezek az alkotások elsősorban a magyar televíziónézők számára készülnek, hiszen 
minden alkotásnak kell rendelkeznie egy befogadó nyilatkozattal egy országos elérésű 
televíziócsatornától, és minden alkotás bemutatásra került, tehát egyetlen támogatott 
filmünk sem a fióknak készült. A magyar nézők igényes és friss magyar tartalmakhoz 
férhetnek ezáltal hozzá, ami a támogatási rendszerünknek egyébként az egyik 
kulcsmondandója is. 

A televíziók és filmes alkotók találkozását minden évben elősegítjük a 
KVÓTAFórum megrendezésével, ahová a médiaszolgáltatók képviselőit és a magyar 
filmek alkotóit hívjuk meg, így próbáljuk azt elősegíteni, hogy a filmek minél többször 
megjelenjenek, és támogatni tudjuk a médiaszolgáltatókat abban, hogy teljesíteni 
tudják a törvény által előírt, magyar alkotások bemutatására vonatkozó 
kvótakötelezettségeiket is. 

A Magyar Média Mecenatúra program mellett elengedhetetlen megemlíteni a 
filmes adókedvezményeket is, amelyek nyilvántartását az NMHH végzi. Tavaly közel 
300 film forgott hazánkban több mint 125 milliárd forint értékben. Olyan külföldi 
alkotások is ezen a listán vannak, mint a Die Hard 5., vagy a Herkules, vagy az Inferno 
című alkotás. A filmes költések szempontjából egyébként Magyarország nemzetközi 
viszonylatban is kiemelkedik. Tavaly összesen 2,5-szer akkora pénzösszeget fordítottak 
filmekre hazánk területén, mint 2009-ben, 2004 óta pedig kis híján húszszorosára 
növekedett ez az összeg. A GDP-hez viszonyított költésekkel is nagyon jól állunk: a 
2010-es évek elején ez kétszer több volt, mint például a britek, a franciák vagy az 
olaszok hasonló költései. 

A felsorolt sikerek és eredmények mind azt támasztják alá, hogy az irányok jók, 
amelyeket a jelenlegi támogatási rendszer mutat. A Médiatanács a munkát ezután is a 
szakmai igények figyelembevételével, a magyar filmgyártás sikereinek támogatása 
érdekében végzi majd. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök asszony tájékoztatóját, és megadnám a szót 

Novák Emil úrnak, hogy a Magyar Filmakadémia Egyesület működéséről és jövőjéről 
tájékoztassa a bizottságot. Parancsoljon!  

Novák Emil, a Magyar Filmakadémia Egyesület elnökének 
tájékoztatója 

NOVÁK EMIL elnök (Magyar Filmakadémia Egyesület): Kedves Elnök Asszony! 
Bizottsági Tagok! Nagyon köszönöm a meghívást az akadémia nevében is. A 
Filmakadémia Egyesület, mondhatom, a legfiatalabb magyar filmszervezet 
Magyarországon, három éve alapította harminc, a mozgóképiparban dolgozó 
szakember és alkotóművész, és a három évvel ezelőtti alakuló gyűlésünkön választottak 
meg engem elnöknek azzal a feladattal, hogy próbáljam megszervezni az egyesületet, 
annak munkáját. Az idén, a három év leteltével majd újból új elnököt választhat az 
akadémia.  

A három év alatt, a kezdeti nehézségek után el tudtuk érni azt, hogy már 
harmadízben tudjuk megrendezni a magyar filmhetet, természetesen a médiahatóság 
és a Nemzeti Filmalap támogatásával, hiszen az egyesület szervezeti felállásában ezek 
a pártoló tagok, a médiahatóság és a Nemzeti Filmalap fontos szerepet töltenek be. 
Velük egyeztetve próbáljuk azokat az alapszabályban lefektetett irányelveket 
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megvalósítani, amelyek elsősorban a mozgóképiparban dolgozó alkotóművészek és 
szakemberek érdekérvényesítése, szakmai munkájának segítése, a filmhét 
megszervezése mint elsődleges feladatok az alapszabályban. 

Az elmúlt három év alatt a harmincas induló létszám után ma 297 tagja van az 
egyesületnek, köztük olyan kiemelkedő alkotók is, mint a Saul fia rendezője, de nagy 
rendezők is tagjaink között vannak. Minden pontosabb információt a Magyar 
Filmakadémia Egyesület honlapján megtalálhatnak, ahol elég részletes információval 
találkozhatnak a Filmakadémia Egyesület munkájával kapcsolatban.  

Az elmúlt három év szerencsés volt a számunkra, mert gyakorlatilag olyan 
időszakban alakult meg az egyesület, amikor a nehéz kezdés után a sikerek egyre 
inkább megjelentek, és ez a sikersorozat, ami az elmúlt három év története, a 
Filmakadémia Egyesület munkáját is segítette. A célunk továbbra is az, hogy a 
mozgóképiparban dolgozó emberek, szakemberek és alkotók jövőjét és jelenét 
biztosítsuk, és közösen megoldva azokat a problémákat, amelyekkel találkozunk, 
próbáljuk érvényesíteni a számunkra tetsző elgondolásainkat.  

Ahogy ez az elmúlt három évben történt, erre volt lehetőségünk és módunk is, 
és tulajdonképpen az az együttdolgozás, ami a Filmalappal és a médiahatósággal 
történik, akárcsak a filmhét sikerében is megmutatkozik. Remélem, hogy az akadémia 
a következő időszakban is egyre inkább be fogja tölteni azt a szerepet, amiért a harminc 
alapító létrehozta, hogy a mozgóképiparban dolgozó szakemberek és művészek 
egységesen tudják elképzeléseiket és tapasztalataikat megvalósítani, és az európai 
akadémiák sorában 18.-ként megjelenve erőteljesen részt tudjunk venni az egyetemes 
és az európai filmművészet munkájában. Nagyjából, röviden ennyit szerettem volna 
mondani.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úrnak is a tájékoztatót. Most a bizottsági 

tagoknak van lehetősége, hogy kérdéseket intézzenek a meghívottakhoz, illetve 
hozzászólásokat tegyenek az elhangzottakhoz. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, 
aki élni kíván ezzel a lehetőséggel. (Jelzésre:) Hoffmann Rózsa, tessék! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Tisztelettel köszöntöm 
önöket. Mindig érdeklődéssel hallgatjuk a Médiatanács elnök asszonyának 
beszámolóját, és most külön örömet jelentett számunkra, hogy egy olyan témáról 
számolt be, amely mindannyiunk előtt ismert. Azt hiszem, mindannyian büszkék 
lehetünk arra, hogy a magyar filmet nemcsak itthon, hanem világszerte is egyre 
magasabbra értékelik. 

Kérdezni azt szeretném, hogy terveik között szerepel-e - és ha igen, az nagyon jó 
lenne, ha nem, akkor javasolnám -, hogy a magyar kultúrtörténet, történelem és 
irodalomtörténet mai fiataloktól egyre távolabb eső hőseit, műveit, ezek közül 
néhányat ismételten filmre vigyenek. Az iskolák világa sokszor panaszkodik arra, hogy 
a diákok ma már kevésbé olvasnak, nem ismerik azokat az irodalmi műveket, vagy 
történelmi eseményeket, vagy kultúrtörténeti személyiségeket, akiket egy átlag magyar 
művelt embernek ismernie kellene, de a film eszközével, amelyet modern eszközökkel 
készítenek el, és a mai fiatalokhoz szól, közelebb lehetne hozni a fiatalokhoz. Most 
március 15. kapcsán ismét lejátszották a sokunk által ismert régi Jókai-műveket. 
Bevallom, én már meg se néztem, mert annyira avíttnak hat, az ember ismeri 
ugyanakkor a történetet, mégis hozzátartozik a magyarságunkhoz.  

Akkor támadt az a gondolat bennem, hogy le lehetne porolni talán ezeket a régi 
filmeket, és új eszközökkel, mai eljárásokkal, ismert, népszerű színészekkel egy-kettőt. 
Tehát, ha a pályázatok kedveznének ezeknek a tartalmaknak, azt nagyon szerencsésnek 
találnám, és egyben javaslom is, amennyiben nincs vagy nem volt eddig ilyen 
szándékotok. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Elnézést, először nem a 

vendégekhez, csak még ahhoz a levélhez, amit felolvasott elnök asszony. Én nem 
cizellálnám túl, emlékeim szerint körülbelül 6 milliárd forintot kapnak a magyar 
költségvetésből, meg mintha ilyen letéti számla is lenne, ami után meg 
adókedvezményt lehetne igényelni. Ezek után nagyon érdekes, hogy nem kíván élni a 
lehetőséggel, neki a kötelessége lenne eljönni a magyar Országgyűlés bizottságához, de 
úgy látszik, nem gondolja ezt olyan fontosnak Havas Ágnes. És ezzel nyilván 
mindannyiunkat vesznek semmibe, tehát ez nem tudom én, az ellenzék lenézése, 
hanem a magyar Országgyűlésé. De nyilván ezt lehet máshogy is értékelni, én erről ezt 
gondolom.  

Elnézést a kis intermezzóért, és a vendégek felé annyit, hogy egyrészt köszönöm 
ezt a rövid beszámolót vagy bemutatkozót, amit itt hallottunk például az egyesülettől. 
Nyilván az ember a különböző filmek alkotóinak mindig gratulál, amikor elérnek 
valami sikert, legyen az a Mindenki vagy a Besence Open, amelyik például itt szerepel 
az összefoglalóban vagy akármelyik más film, itt van egy részletes táblázat és egy 
diagram, hogy hogyan alakult ezeknek a filmeknek az elismerése a különböző 
filmfesztiválokon. Nyilván a különböző alkalmakkor, amikor elnök asszony szokott 
jönni, akkor ezt mindig szoktam jelezni, hogy önmagában persze magával a 
Médiatanács létrehozási módjával mi eleve nem értettünk egyet, tehát van egy elvi 
vitánk ezzel kapcsolatban, a másik oldalról meg természetesen azt örömmel veszem, 
hogy elnök asszony a mecenatúraprogram támogatásairól beszámol. Nyilván, ha 
kormányváltás lesz, akkor meg majd másfajta rendszerben fog ez működni, mert mi 
tudunk jobbat is.  

És nyilván az elnök úrnak is gratulálok az egyesülete működéséhez. Ettől 
függetlenül - tényleg csak egy mondat erejéig - nyilván ilyenkor az ember kénytelen 
megjegyezni, hogy persze értjük, hogy miről szól ez a történet, meg hosszasan lehetne 
beszélni a filmszemle meg a filmhét ügyéről, de örömmel veszem én magam 
képviselőként, hogy eljött és ezt elmondta, de itt is csak azt tudom jelezni, hogy nyilván 
ezzel a konstrukcióval mi nem értünk egyet, mi azt gondoljuk, hogy ez a kultúrkampf 
része, ami itt Magyarországon folyik, de örülök, hogy eljött a bizottsághoz. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Dunai Mónika, 

tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Engedjék meg, hogy a felszólalásom előtt még Szabó 
Szabolcs imént elmondott gondolataira reagáljak. Kicsit furcsának találom azt, azt 
tudjuk, hogy önök nem támogatják, és valóban így is van, igazat mondott Szabó 
Szabolcs, hogy ahányszor napirendre kerül a médiahatóságnak valamilyen 
beszámolója, vagy terítéken van itt bizottsági ülésen a téma, akkor elmondja, hogy ők 
nem értettek egyet a létrehozásával, viszont most olyan érdekes dolog állt elő, ha jól 
értelmeztem a szavait, hogy ugyan a felállásával nem értett egyet, most elismerően, 
inkább elismerően szólt a Médiatanács beszámolójáról és a Filmalap működéséről. Ezt 
haladásnak és fejlődésnek is lehet értelmezni, hogy a létrejöttével ugyan nem értettek 
egyet, de az a tevékenység, amit a filmmecenatúra programban végeznek, és az a 
támogatási rendszer, amely ma megvalósul és látjuk az eredményeit is, az mégis még 
az ellenzék számára is inkább pozitív, hogy kicsit finomabban fogalmazzak. És akkor 
ezek után még egy lépés, hogy mindezek után, ha kormányra kerülnének, 
megszüntetnék ezt a rendszert. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit bővebb 
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magyarázatra szorulna. Én azt gondolom, hogy értékeljük most csak azt, hogy a 
filmtámogatási programmal és a Médiatanács működésével kapcsolatban már lát az 
ellenzék pozitívumokat.  

Amit én szeretnék elmondani, az az, hogy a beszámolóból is kiderült - és 
köszönjük szépen ezt a szép, tartalmas kiadványt is, amit elolvashatunk, most még 
belenézhetünk, de a későbbiekben ezt tüzetesen át fogjuk nézni -, és én azt gondolom, 
hatalmas nagy dolog, hogy ennyi pályázattal ennyi filmalkotót ennyi kategóriában 
tudott támogatni az elmúlt évben és az elmúlt években a Filmalap. És ehhez persze a 
médiahatóság és a Filmakadémia Egyesület támogatását és együttműködését is 
köszönjük szépen. 

Elnök úr és elnök asszony is mondta, hogy ez egy sikertörténet, sikersorozat, én 
feljegyzeteltem ezeket a szavakat. Én azt gondolom, hogy ezt nem csak ők mondják, 
akik ezt belülről látják, ezt látja ma Magyarországon mindenki, hiszen azok a díjak, 
amelyeket ezen alkotások különféle hazai és külföldi fesztiválokon nyernek, ezt 
bizonyítják, hogy itt valóban sikeres alkotások, sikeres alkotók, tehetséges alkotók 
nagyszerű filmjei, dokumentumfilmjei, ismeretterjesztő filmjei, animációs filmjei stb. 
valósulnak meg.  

Az külön értéke a filmtámogatási rendszernek és a mecenatúraprogramnak, 
hogy ez egy élő rendszer, és valóban nemcsak - ahogy az elnök asszony is fogalmazott - 
az íróasztal fiókjának vagy a szekrényeknek születtek ezek az alkotások, hanem ezek 
elérhetők, megtekinthetők, és használhatók akár az oktatásban, akár bármilyen más 
kulturális területen az országban, és ezáltal a nemzeti filmkincsünknek és a nemzeti 
kultúránknak is élő szerves részei most is és a jövőben is. Szeretnék gratulálni önöknek 
is és minden alkotónak, aki pályázott, aki nyert, és további jó munkát kívánok és sikeres 
alkotásokat a jövőre is! Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék a bizottság tagjai részéről? (Jelzésre:) Szabó 

Szabolcsnak ismételten szót adok. Parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Ha már így meg lettem 

szólítva. Hangosfilmet, ha jól emlékszem - javítsanak ki, lehet, hogy a szakértők jobban 
tudják -, mintha A kék bálvány óta gyártanánk, azt hiszem, az volt az első magyar 
hangosfilm, és az elmúlt - ez a húszas évek vége, harmincas évek legeleje -, mondjuk, 
bő nyolcvan évben számtalan díjat nyertek már alkotók. Csak hogy példákat mondjak, 
mondjuk, hogy Fábry Zoltán, Jancsó vagy Szabó István nagyon jó filmeket készített és 
nemzetközi fesztiválokon díjakat nyert el, annak mindenki nagyon örült, amellett, hogy 
nyilván ez nem jelenti azt, hogy az ember egyetért azzal a fajta kultúrpolitikával, amit 
a szocialista rendszer egy időszakában Aczél György képviselt. Ezt próbáltam finoman 
itt is elmondani, hogy önmagában az, hogy filmeket támogatunk, az teljesen rendben 
van, a mozgóképes kultúra az egy nagyon fontos dolog, ugye itt művészeti alkotások 
születnek, ez önmagában teljesen rendben van, itt a pénzosztás módja meg az a 
szervezeti háttér, ami mögötte van meg az, ahogy az felállt, azzal nem értünk egyet. És 
erre próbáltam utalni, hogy természetesen itt a kultúrkampf egyfajta levetüléséről van 
szó. És nyilván az ember próbálja azt elkerülni, hogy ezzel magukat az alkotókat 
bármilyen módon is bántsa, mert az alkotók megpróbálnak alkalmazkodni ahhoz a 
szituációhoz, ami van, mert nekik van egy elképzelésük, készítenek egy szinopszist, 
elnök asszony elmondta, hogy megy végig ennek az elbírálási folyamata, ők abban 
érdekeltek nyilván, hogy az elképzelésük filmre kerüljön, és utána azt vetítsék, vagy ha 
digitális formában készül, akkor megfelelő adathordozóra kerüljön és így lássák az ő 
alkotásaikat. Tehát nekem az elismerésem természetesen az alkotóknak szólt, a 
Médiatanács szerepét ebben én nem látom különösebben pozitívnak, minden 
tiszteletem mellett természetesen az elnök asszonynak. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Kucsák László, tessék! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntöm a jelenlévőket, az elnök asszonyt és a stáb tagjait, minden kedves 
érdeklődőt. 

Magam is elismeréssel szeretnék szólni erről a tevékenységről. Lehet ezt 
relativizálni, ismerjük ezt a technikát, de talán nem érdemes. Természetesen nagyon 
fontos, hogy remek, nagyszerű, kiváló alkotók induljanak el akár ezeken a pályázatokon 
is, hogy ilyen módon is támogatáshoz, adott esetben plusztámogatáshoz jussanak. 

Azt gondolom viszont, ha akár Szabó Szabolcs képviselő úr is visszatekint csak 
az elmúlt esztendőkre, és azt figyelembe veszi, hogy ebben az időszakban milyen 
mennyiségi és ezzel együtt járó módon milyen minőségi, komoly előrelépés, hogy ne 
nevezzem robbanásnak, van ezen a területen, akkor az szerintem önmagáért beszél. Ha 
nem, akkor, úgy látszik, itt már a tények sem számítanak. Itt most ön előtt is ott van 
egy kiadvány, ebben láthatja a korábbi esztendők és az időben közeli időszak filmjeit 
is. Valóban úgy van, hogy mindig örülünk, ha magyar alkotások, magyar produktumok 
akármilyen megmérettetésen jól szerepelnek, ez természetesen így van, ugyanakkor azt 
sem lehet szerintem megint csak relativizálni, hogy az meg külön öröm kell hogy 
legyen, azt gondolom, mindannyiunk számára, hogy egy esztendőn belül, mondjuk, két 
magyar filmalkotás is az Oscar-díj elnyeréséig tudott eljutni nagyfilm-, illetve 
rövidfilm-kategóriában. Természetes, hogy itt nagy szükség van az alkotókra, de az 
alkotók nem tudnak kiteljesedni akkor, ha nincs egy olyan támogató rendszer még 
pluszban, ami által meg tudják valósítani az elképzeléseiket. Szerintem, ha ön is a 
szívére teszi a kezét, akkor azt kell mondja, hogy igen, ebben jelentős előrelépés 
valósult meg.  

Ha önök kormányra kerülnek, hogy ilyen hipotetikus dolgokkal is foglalkozzunk 
egy-két mondat erejéig, akkor mi lesz, azt meg elmondják nyilván. Most már tudjuk, 
hogy minden alkalom kampányrendezvény, nyilván önök akkor egészen máshogy, 
jobban fogják csinálni, mondta szerényen. Nosza rajta, ha úgy alakul, és a 
választópolgárok így döntenek, akkor nyilván majd meg tudjuk látni ezt. 

Én viszont azt kívánnám, hogy ezt a tevékenységet még inkább tudják 
kiteljesíteni, még több alkotó juthasson el oda egy támogató rendszerben, hogy az 
alkotása megvalósul. Én magam is érdekes felvetésnek tartom azt, amit Hoffmann 
Rózsa korábban megfogalmazott, hogy akár például ezen a területen is - lehet, hogy 
aztán persze ebben is vannak már konkrétumok, csak a mi figyelmünket kerülte el. Azt 
gondolom, ez mindenki számára fontos terület, és nagyon sokakhoz tud eljutni 
majdnem korosztályos megkötöttség nélkül. Köszönöm szépen a tájékoztatót, és 
további eredményes munkát kívánok mindenkinek! 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dunai Mónika jelezte hozzászólási szándékát. Tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Csak nagyon röviden egy mondatot még engedjen 

meg, elnök asszony. Azt gondolom, akkor lenne baj, ha a Filmalap a támogatási 
rendszert nem jó szemmel, nem jó érzékkel és nem jó szakmaisággal végezné. Tehát, 
ha előállhatna az a helyzet vagy ma az lenne a helyzet, hogy nemzetközi fesztiválokon 
és díjakon a legjelentősebb díjakat olyan alkotások nyerik meg, amelyeket itthon 
figyelembe se vettek, nem is támogattak, és nem is ismerték el, na akkor lehetne arra 
gyanakodni, hogy itt valami baj van. Azt gondolom, amikor a hazai támogatási 
rendszerben eleve már jó szakmaisággal és jó szemmel támogatásra ítélik azokat az 
alkotásokat, amelyek egyébként később nemzetközi porondon is megmérettetnek, és a 
legmagasabb elismerésig is eljutnak, ha a kettő összhangban van, és most éppen ilyen 
időket élünk, akkor azt lehet mondani, hogy rendben van a dolog. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor 
én is feltenném a kérdéseimet, illetve az észrevételeimet a témával kapcsolatban.  

Úgy gondolom, önöknek azért is van rendkívül nagy felelősségük, a Filmalappal 
együtt egyébként, mert azért Magyarországon állami támogatás nélkül gyakorlatilag 
lehetetlen filmet készíteni, nagyon ritka az, amikor erre lehetőség van, éppen ezért az 
állam felelőssége ezen a területen, a kultúrának ezen a területén rendkívül nagy.  

Ha a finanszírozási részét nézzük meg, akkor a Média Mecenatúra támogatási 
összegeihez képest körülbelül ötszörös a Filmalap által kiosztott támogatások összege. 
Éppen ezért is sajnálom nagyon, hogy Vajna kormánybiztos úr már másfél éve nem 
jelenik meg a bizottság ülésén azért, hogy beszámoljon, és most Havas Ágnes 
vezérigazgató asszony is 21 órával a bizottsági ülés kezdete előtt visszakozott korábban 
megerősített szándékától, holott az ő felelősségük az elmúlt hat év filmes 
támogatásaival kapcsolatban azért igencsak megkerülhetetlen. 

Másrészről, úgy gondolom, a kultúrpolitikának egy olyan ágazatáról van szó, 
ami - bár minden ágazatról elmondható, hogy valamilyen mértékben átpolitizált, a 
filmes támogatások esetében is ezt láthatjuk, és ez az átpolitizáltság érzékelhető 
elsősorban a Filmalap döntéseiben. E tekintetben a legkevesebb panasz énhozzám 
egyébként a mecenatúraprogrammal kapcsolatban érkezett, tehát a Filmalap az, 
amelyben elsősorban ez érzékelhető, de itt is néhány olyan esetre szeretném felhívni a 
figyelmet, amire szeretnék magyarázatot kapni az elnök asszonytól. 

 Mondjuk, ha a tévéfilmek esetében a pályázatokat megnézzük, akkor feltűnő az 
- bár önök 2011-től hozták az adatokat, én csak 2012-től néztem át azokat -, hogy 
vannak olyan producerek, akik minden évben nyernek el támogatásokat, akár több 
produkcióban is, vannak olyanok, akik négy-öt produkcióval is nyernek. Ezzel 
önmagában nem lenne probléma, hiszen mondhatja azt az elnök asszony, illetve a 
döntőbizottság, hogy szakmai garanciát jelent bizonyos producerek szerepvállalása a 
film elkészítésében, ugyanakkor ön is említette a szűkös anyagi forrásokat, így 
felvetődik a kérdés, hogy milyen lehetőségei vannak új alkotóknak akár arra, hogy 
megjelenjenek ezekben a műfajokban.  

Tehát én erre szeretném nagyon hangsúlyosan felhívni a figyelmet, hogy néhány 
olyan úriember, akik ráadásul köztudottan jó kapcsolatokat ápolnak kormánypárti 
politikusokkal, gyakran nyernek el a Média Mecenatúra programban is támogatásokat.  

Másrészről kifejezetten a Filmakadémiával, illetve a filmhéttel kapcsolatos 
kérdésem lenne. Korábban, a nagy átalakítást megelőzően a filmhéten, mint mondjuk, 
a 2009-es időben, sokkal több filmnek volt lehetősége arra, hogy bemutatkozzon, és 
így talán valamilyen figyelem középpontjába kerüljön. Most radikálisan lecsökkent, 
mondjuk, 2009-hez képest azoknak a filmeknek a száma, amelyek részt vesznek a 
filmhéten. Ez szintén egy ilyen szakmai szűküléshez vezethet, hiszen a korábbiakban, 
bár emellett is szólhatnak érvek, a filmhét lehetőséget adott sokkal több alkotónak, 
hogy bemutassa az alkotásait, így nagyobb figyelem juthatott rájuk és a 
kapcsolatépítésre, és számos más módon magában a szakmai előrejutásban ez 
lehetőséget teremtett számukra; most ez nem így van.  

Mind a két észrevétel, amit tettem a mecenatúraprogrammal is és a filmhéttel 
kapcsolatban is, az ellen hat, hogy az új alkotók be tudjanak kerülni a szakma 
élvonalába, és lehetőséget kapjanak arra, hogy az alkotásaikat bemutassák. Ezt nagyon 
súlyos problémának tartom a filmes társadalom szempontjából, és ha az előbb említett 
átpolitizáltságot hozzátesszük, akkor még nagyobb szűkülésre látunk példákat. 

A harmadik dolog, amit szeretnék mind a kettejüktől kérdezni, illetve a 
Filmalaptól kérdezném, ha eljöttek volna a bizottsági ülésre. A második Orbán-
kormány egyik első intézkedése volt a film területén, hogy megszüntették a Magyar 
Történelmi Film Alapítványt. Amikor ennek a megszüntetéséről döntött a kormány, 
akkor egy olyan közleményt adott ki akkor még a KIM alá tartozó kormányzati 
kommunikációs államtitkárság, hogy egy központi állami szerv fogja a későbbiekben is 
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ellátni azokat a feladatokat, amelyeket korábban a Magyar Történelmi Film Alapítvány 
látott el. S bár részben, mondjuk, a Nemeskürty-pályázat tekinthető ennek valamifajta 
utódjának, de azért nem teljes egészében fedi le azt a tevékenységet, amit a Történelmi 
Film Alapítvány lefedett korábban, és ez hiánya most a filmgyártásnak megítélésem 
szerint. Van olyan más program vagy döntések, amelyek során szempont az, hogy a 
történelmi filmek gyártására továbbra is sor kerüljön? 

Itt érkeznénk el egy konkrét esethez, amely szerintem mint csepp a tengerben 
mutatja a legnagyobb problémáját a 2010 óta vagy ’11 óta létrejött filmgyártási 
rendszernek, ez pedig A Lovasíjász problematikája. Kaszás Géza egyébként pont a múlt 
héten adott egy interjút ezzel kapcsolatban az egyik Fidesz-közeli hetilapnak, és ő azt 
mondta, hogy „A Lovasíjász nem kapott semmilyen filmes támogatást, mert nem is 
kértem. A következő dokumentumfilmemmel is ez lesz a helyzet.” Én úgy gondolom, 
hogy a tavalyi év legnézettebb magyar filmjének alkotója odáig jut el, hogy a jelenlegi 
filmes támogatási rendszerben ő nem is kér támogatást semmilyen filmes csatornán, 
mert tudja azt, hogy nem fog kapni, úgy gondolom, ez önmagában mutatja azt, hogy 
probléma van a rendszerrel. Az, hogy A Lovasíjász nem került be a filmhét filmjei közé, 
pedig több mint százezres nézettsége van, és a tavalyi évben többen nézték meg, mint 
egyébként a Filmalap által támogatott összes filmet együttvéve, szerintem ez mutatja, 
hogy rendszerszintű probléma van. És ez a rendszerszintű probléma egyébként nem 
2010-ben vagy ’11-ben kezdődött, a korábbi mozgókép közalapítványi időben is 
fennállt, talán már évtizedes ez a mulasztása a magyar filmgyártásnak, amire a 
közönség részéről pedig egyértelműen és kimutathatóan, számokkal alátámasztva 
igény lenne. Tehát én úgy látom, hogy A Lovasíjász sikere és az a közönségsiker, amit 
ez a film el tudott érni, önmagában mutatja azt, hogy a közönség, a magyar emberek 
igénye nem találkozik azzal, ami a Filmalap vagy akár a mecenatúraprogram esetében 
a támogatások által megvalósul. Hivatkozhatnak - és nagyon sokszor hivatkoznak - a 
kormánypárti képviselők a különböző díjakra, és ezek fontos elismerések, ugyanakkor 
a közönségfilmek tekintetében legalább ilyen fontos elismerés, hogy az állami 
támogatásból készülő, az emberek adóforintjaiból készülő filmek esetében azok az 
emberek, akiknek elsősorban készül, a magyar közönség, milyen visszajelzést ad 
ezekről a filmekről, legalább olyan fontos, mint a külföldi filmfesztiválok elismerései. 
És A Lovasíjász példája és az, hogy ennek az alkotója ilyet nyilatkozik, hogy ő már nem 
is próbálkozik - egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon sok más elismert 
filmes is hasonló nyilatkozatokat tesz -, szerintem rendszerszintű problémára utal. 
Majd kérem, hogy reagáljanak erre a felvetésemre is.  

A magam részéről ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni. Van-e más 
hozzászólási szándék a bizottsági tagok részéről? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok 
jelzést. Akkor először Karas Mónika elnök asszonynak adok szót a válaszra. 
Parancsoljon!  

 
DR. KARAS MONIKA elnök (Médiatanács): Köszönöm szépen, elnök asszony. 

Én válaszadásra átadnám a szót dr. Kollarik Tamásnak, aki a médiamecenatúra-
koordinátor a Médiatanácson belül. Tehát ezekre a szakmai kérdésekre akkor Kollarik 
dr. válaszolna.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, Kollarik Tamás! 

Dr. Kollarik Tamás, a Médiatanács tagjának válaszai 

DR. KOLLARIK TAMÁS (Médiatanács): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Én is szeretném megköszönni a dicsérő szavakat és 
természetesen a kritikákat is, hogyha voltak.  

A magyar filmtámogatási rendszer, ami 2010-ben felállt, alapvetően három 
nagyobb pillérből áll. Az első pillér a Filmalap. A Filmalap és a Médiatanács eltérő 
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műfajokban támogat filmeket. A Filmalap elsősorban az egész estés játékfilmeket, az 
egész estés dokumentumfilmeket és az egész estés animációs filmeket támogatja. Tehát 
szeretném megjegyezni, hogy A Lovasíjász című film az egy egész estés, 
moziforgalmazásra szánt dokumentumfilm volt, tehát a Médiatanács pályázati 
struktúrájával az elkészült film nem feltétlenül azonos.  

Mi alapvetően műfaji alapú támogatásokat működtetünk, 11 kategóriában 
állunk a független magyar filmesek rendelkezésére. A 2010-ben felállt új magyar 
filmtámogatási rendszer egyébként minden pontjában megfelel az Európai Unió 
elvárásainak, illeszkedik a filmművészeti közlemény előírásaihoz is. A nagy újdonság 
az új magyar film-art támogatási rendszerben, hogy gyakorlatilag a közvetlen és a 
közvetett támogatások igénybevételével gyakorlatilag száz százalékban lehet ma 
Magyarországon filmet támogatni. Az elmúlt három kiemelten sikeres film, a Saul fia 
vagy a Mindenki vagy akár a Testről és lélekről című film, ami Berlinben Aranymedvét 
kapott, gyakorlatilag száz százalékban állami támogatásokból készült el, igénybe véve 
mind a közvetlen támogatási struktúrát, igénybe véve mind a közvetett támogatási 
struktúrát.  

Igyekszem minden kérdésre válaszolni, ha valamilyen kérdés esetleg 
kimaradna, akkor örömmel állok utána rendelkezésükre.  

Kérdésként hangzott el a Történelmi Film Alapítvány megszüntetése, és elnök 
asszony jól mondta, részben a Nemeskürty-pályázat tudja ezt pótolni, forrásgazdagabb 
is, mint a Történelmi Film Alapítvány működése volt, ugyanakkor a Médiatanács egyéb 
pályázati struktúrájában is bőven lehet történelmi filmekre pályázni, mind a 
Kollányiról elnevezett ismertterjesztő filmes pályázatban, mind az Ember Juditról 
elnevezett dokumentumfilmes pályázatban, de a televíziófilmes pályázatban is 
támogatunk történelmi témájú televíziós játékfilmeket.  

A Médiatanács pályázati rendszere alapvetően tiszteletben tartja a művészi, az 
alkotói és így a pályázati szabadságot is. Mi nem megrendelünk filmeket, hanem a 
beérkező pályázatokról egy szakértő bírálóbizottság dönt, amelyben jeles magyar 
filmművészek vesznek részt. Tehát én azt gondolom, hogy politikai elfogultságot vagy 
bármilyen politikai tényezőt keresni lehetetlenség a működésünkben. 

Alapvetően Hoffmann Rózsa képviselő asszony által felvetett jogos észrevétel 
megvalósult, illetve a megvalósulása folyamatban van, hiszen támogatunk olyan 
magyar történelmi, kultúrtörténeti témákat pályázat alapon, amelyek részben a 
felsőoktatásba, részben a középiskolás oktatásba is már beépültek. Zárójelben 
szeretném megjegyezni, hogy többek között a Magyar Tudományos Akadémia minden 
évben indít a Magyar Média Mecenatúra program által támogatott filmekből vetítési 
sorozatot, ahol kultúrtörténeti és történeti témákat mutatnak be.  

Kérdésként hangzott el a nézettség és a fesztiváldíjak viszonyrendszere. 
Alapvetően a filmes szakmában két, viszonylag objektívnek tekinthető mérőszám van, 
az egyik a nézettség, a másik a fesztiváldíjak. A fesztiváldíjakról volt szó, és azt 
gondolom, hogy az én szavaimon túl a tények alátámasztják azt, hogy az új magyar 
filmtámogatási rendszer sikeresen és értően választotta ki azokat az alkotásokat, illetve 
azokat a pályázatokat, amiből jó filmek születhetnek. A másik a nézettségi adatok. Ha 
megnézzük a televíziókban a különböző nézettségi adatokat, amelyek a kortárs magyar 
filmekre vonatkoznak, akkor azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mint akár az 
elnök asszony által említett Félvilág vagy Berni követ is több százezres nézettséggel 
ment a közmédia és részben jelentős nézettséggel mennek a kereskedelmi televíziók 
műsoraiban is. Ugyanilyen sikere van és szeretik a magyar nézők a magyar 
természetfilmeket, a magyar dokumentumfilmeket és a magyar animációs filmeket. 
Ezeket a nézettségi adatokat sem a Médiatanács konstruálja, hanem a valóságból 
számolhatók vissza.  

Szeretném zárójelben megjegyezni, hogy a történelmi, kultúrtörténeti témákon 
túl különösen nagy siker a Médiatanács működését illetőleg a természetfilmek sikerei, 
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hiszen a Médiatanács működésének köszönhetően a magyar természetfilmezés újra 
erőre kapott, olyan jelentős természetfilmek készülnek el, amelyek a magyar nézők 
tetszését is megnyerik, valamint eddig már több tucatnyi igazán komoly fesztiváldíjat 
sikerült elhozniuk. Van olyan természetfilm, amely 34 országba került értékesítésre, és 
azt gondolom, hogy ez azért elég tisztán mutatja azt, hogy ezek a filmek komoly és jó 
filmek.  

Szó volt még arról, hogy a pályakezdő magyar filmesek miképpen tudnak 
bekapcsolódni az új magyar filmtámogatási rendszerbe. Én erre két Oscar-díjas példát 
tudnék mondani: Nemes-Jeles gyakorlatilag első filmesként két rövidfilm után kapott 
támogatást és készített el egy Oscar-díjas filmet, Deák Kristóf 34 évesen, gyakorlatilag 
első filmesként kapott lehetőséget a Médiatanácstól, és készítette el a Mindenki című 
filmet. És mint említettem, mind a két film esetében a két közvetlen támogatást adó 
szervezeten túl a filmtörvénynek köszönhetően, illetve annak 2011-es módosításainak 
köszönhetően a közvetett támogatás is beépült mind a két film támogatásába.  

Ugyanakkor a Médiatanács törekszik arra, hogy teljes transzparenciával 
működjön, ezért a nagy tisztelettel önök elé tett mecenatúrakatalógusban láthatók a 
támogatási összegek, láthatók a filmet elkészítők nevei, tehát minden adminisztratív 
adat, és az adminisztratív adatokon túli adatok is megtalálhatók, hiszen QR-kóddal van 
ellátva minden oldal, tehát az általunk működtetett és ingyenesen elérhető 
honlaprendszeren minden filmnek részletesen utána tudnak nézni.  

Ha bármilyen statisztikát fellapoznak, vagy megtisztelnek minket avval, hogy 
fellapozzák, akkor láthatják, hogy a mecenatúraprogram kimondottan odafigyel az 
elsőfilmes, a pályakezdő filmesek elindulási lehetőségeire, és azt gondolom, hogy az 
eddigi fesztiválsikerek és az eddigi nézői visszajelzések igazolják, hogy jól végezzük a 
munkánkat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor Novák Emilnek adok szót. Parancsoljon!  

Novák Emil, a Magyar Filmakadémia Egyesület elnökének válaszai 

NOVÁK EMIL elnök (Magyar Filmakadémia Egyesület): Köszönöm szépen. 
Filmhét, filmszemle. Talán nem tudják, én a XX. században részt vettem a filmszemle 
szervezésében, sőt az utolsó két filmszemlét is mint elnök vezettem, részt vettem annak 
munkájában, és ezek után a filmhét munkájába is bekerültem, tehát van tapasztalatom 
arról, hogy mit jelent az egyik és mit jelent a másik rendezvény. 

Különböző viszonyok között született meg úgy a filmhét, mint a filmszemle. A 
filmszemle anno a Mozgókép Alapítvány által kötelezővé tett részvételt garantált, tehát 
minden magyar filmnek kötelező volt bemutatkoznia a Magyar Filmhéten, és olyan 
piaci körülmények voltak, hogy a nemzetközi fesztiválokon való részvételt nem 
befolyásolta az elsődleges bemutatkozás, tehát hogy hol van a világbemutatója. Ma a 
filmeknek az a csokra, amelyik a nemzetközi piacon akar megjelenni először, 
természetesen arra fókuszál, hogy nemzetközi fesztiválokon tudjon megjelenni, hiszen 
ott garantálni kell a világpremier lehetőségét, tehát ez nagyban befolyásolja azt, hogy a 
Magyar Filmhéten milyen produkciók vesznek részt. Ez a megváltozott piaci 
körülmény volt az, ami tulajdonképpen a filmhetet átalakította, és az európai és a 
tengeren túli hasonló nemzeti díjak szisztémájába próbált besorakozni. Az előző év 
filmjeinek a versenye tulajdonképpen a filmhét, tehát a már bemutatott filmek 
versenye.  

A Magyar Filmakadémia Egyesület titkos szavazáson dönt arról, hogy mely 
filmek kerülnek be a jelöltek közé, és ebben a szavazási rendszerben politikai vagy 
egyéb befolyásoltság nincsen a szavazóknál, tehát mindenki saját maga dönti el, hogy 
melyik filmre szavaz. Az idei évben 54 dokumentumfilm volt versenyben a 
dokumentumfilm-kategóriában, ebből 5 került versenybe, és ebbe A Lovasíjász című 
film nem került be.  
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Konkrétan filmekről nem szívesen beszélek, mert pozíciómnál fogva nem 
ildomos, és nem is szeretnék minősíteni semmit és senkit, egy alkotót se, azt se 
szeretném kommentálni, hogy ki milyen nyilatkozatot tesz újságban arra vonatkozóan, 
hogy kap-e állami támogatást vagy nem, mert van közvetlen és közvetett támogatás, és 
a közvetett támogatást általában mindenki igénybe veszi. Hogy egy nézőszám azt 
jelenti, hogy rögtön nagydíjat is kell nyerni egy másik fesztiválon, azt se hiszem, hogy 
így van, tehát a nézőszám még nem jelent semmit. Nagyon örülünk annak, hogy egyre 
többen néznek magyar filmet, hiszen a filmhétnek is ez a feladata és dolga, hogy 
népszerűsítse ezeket az alkotásokat, amelyeket állami támogatásból mi, alkotók létre 
tudunk hozni. Az a szándékunk, hogy ennek a rendezvénysorozatnak ez a fajta országos 
hatása meglegyen. Az idei filmhéten tíz városban, Budapesten kívül, vetítettük a jelölt 
filmeket, ezzel próbáltuk szélesíteni annak a lehetőségét, hogy a magyar közönséghez 
eljussanak ezek a filmek. Artmozi-hálózatban próbáltuk ezt megtenni, és a 
visszajelzések szerint mindenki nyitott erre a lehetőségre, hogy minél nagyobb 
közönséghez eljussanak a magyar filmek. Úgyhogy röviden ez.  

A történelmi filmeknél pedig az alkotók felelőssége az, hogy milyen tematikát 
választanak. A pályázatokon nincsen meghatározva az, hogy milyen témával lehet 
pályázni. Természetesen egy ilyen film elkészítése nagyobb költségvetést igényel, és az 
évi 6-7 milliárdból, ami például a Nemzeti Filmalap rendelkezésére áll, akárcsak az 
utolsó nagy siker is, a Kincsem, mint tudjuk, 3 milliárd forintba került. Ez azt jelenti, 
hogy egy évi költségvetés felét kéne egy ilyen filmre fordítani. 

Visszatérve a klasszikus Várkonyi-rendezésekre, úgy gondolom, számomra a 
mai napig se avíttak ezek a filmek, ezek klasszikus alkotások, amelyek lehetőséget 
adnak arra, hogy korhatár nélkül is megtekinthessék a magyar fiatalok ezeket a 
történelmi filmeket. Úgy gondolom, az az irány, ami a magyar nemzeti filmgyártásban 
van, egy olyan irány, amit érdemes megtartani, természetesen fejleszteni kell, de 
mindenkinek, aki az elmúlt öt évben ezért tett, külön köszönet jár. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úrnak is a válaszokat. Megköszönöm az 

elnök asszonynak, Kollarik Tamásnak, illetve az elnök úrnak is, hogy rendelkezésünkre 
álltak. Munkájukhoz további sok sikert kívánunk! Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. 

A Pető András Főiskola konduktorainak bérrendezéséről szóló 
H/14433. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pontunk a Pető András Főiskola konduktorainak bérrendezéséről 
szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről szóló döntés, illetve a vita 
lefolytatása. Az előterjesztő Szabó Timea független képviselő asszony, aki megtisztelte 
jelenlétével a bizottság ülését. Helyet foglalt az asztalnál, úgyhogy az előterjesztői 
expozé elmondására megadom a szót Szabó Timeának. Tessék! 

Szabó Timea (független) expozéja 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök asszony. 
Bizonyára értesültek a Pető Intézet körüli újabb anomáliákról, hiszen ez most már több 
hete is folyamatosan jelen van a magyar sajtóban. Míg 2013-14-ben, úgy látszik, 
sikerült rendezni az akkor Pető Intézet most már Pető Főiskola körül fennálló vagy 
felmerülő problémákat, azért úgy tűnik, hogy a kormány részéről nincsen meg az az 
egységes akarat, hogy egy biztos működést teremtsen ennek a nagyon fontos és 
világhírű intézménynek. 

Most kettő nagyon komoly program van veszélyben a Pető Főiskolán: az egyik a 
felnőttambulancia, a másik pedig a Nemzetközi Konduktív Intézet. Mind a kettő olyan 
sérült emberekkel foglalkozik - az egyik csecsemőkkel, gyerekekkel és felnőttekkel, a 
másik csak felnőttekkel -, amit máshol nem tudnak biztosítani az országban. A 
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felnőttambulancián olyan agyvérzést túlélő felnőttekkel foglalkoznak, és próbálják őket 
visszasegíteni a mindennapi életbe, újra beszélni tanulni, járni tanulni, a napi 
feladatokat ellátni, parkinsonos betegekkel, sclerosisos betegekkel, amit más 
intézményben nem biztosítanak. A nemzetközi intézetben csecsemőkkel, gyerekekkel 
is foglalkoznak, nemcsak felnőttekkel. 

Néhány héttel ezelőtt a Pető Főiskola kancellárja úgy döntött, hogy egy 
jogszabályra hivatkozva, a köznevelési törvényre hivatkozva az ezekben a 
programokban dolgozó konduktorokat átminősíti a pedagógus-bértáblából a 
közalkalmazotti bértáblába. Ennek az lett a következménye, hogy a fizetésük is közel a 
felére csökkent, de itt nemcsak a fizetésről van szó. Amíg egy pedagógusnak heti 26 
órát kell bent töltenie hivatalosan a munkahelyén, addig az ő heti munkaidejük 
felemelkedett 40 órára, ráadásul a pótszabadságaik is lecsökkentek 40 napról 20 
napra. Tehát egy rendkívül megalázó helyzet elé állították ezeket a konduktorokat ezzel 
az új szerződéssel, amit a húszból körülbelül tízen nem tudtak aláírni, nem voltak 
hajlandóak aláírni teljesen érthető módon, hiszen nem vállalták ezt a megalázó 
bánásmódot.  

Mi több helyen próbáltunk segítséget kérni, mint ahogy nyilvánvalóan a 
konduktorok is, nemcsak a főiskolán, hanem a fenntartó EMMI-nél is; egyelőre süket 
fülekre találtak a konduktorok, illetve az ott gyógyulni kívánó sérült emberek. Annyi 
előrelépés történt az ügyben, hogy Lázár János a múlt héten a kormányinfón 
bocsánatot kért, és azt mondta, hogy rendezni fogják ezt a helyzetet, és elnézést kért a 
konduktoroktól is a megalázó bánásmód miatt. 

Az én javaslatom konkrétan erre a korrigálásra ad most lehetőséget az 
Országgyűlésnek egy országgyűlési határozati javaslat formájában. Azt kérjük a 
képviselőktől, hogy támogassák azt, hogy a konduktorok egységes megbecsülésben 
részesülhessenek, ne lehessen különbséget tenni konduktor és konduktor között, ne 
lehessen önkényes módon átsorolni egyiküket-másikukat különböző indokok alapján 
egy másik bértáblába, így elveszíteni tulajdonképpen nagyon sok értékes munkaerőt.  

Azt szeretnénk kérni - nyilván már a tárgyaláson, ha az Országgyűlés elé 
kerülhet ez az országgyűlési határozati javaslat, akkor ott lehet arról beszélgetni, hogy 
szükség van-e egységes konduktori bértáblára esetleg, vagy pedig ezeket a 
konduktorokat is visszasorolni a pedagógusi bértáblába. Hiszen pontosan tudjuk, hogy 
azok, akik felnőttekkel foglalkoznak a Pető Intézetben, azok is oktató tevékenységet, 
pedagógusi tevékenységet látnak el: egyrészről oktatnak a főiskolán, vizsgáztatnak, 
oktatnak hallgatókat, másrészről ugyanolyan tanítási folyamat az, amit ők sérült 
felnőttekkel ellátnak.  

Jelenleg elég rossz a helyzet. A kancellár ugyan azt nyilatkozta, hogy sikerült 
biztosítani a zavartalan működést, ám ezt nagyon sok betegtől, sérülttől, pontosan 
tudjuk, látjuk, halljuk, hogy nem így van. Egyszerűen 30-40 év konduktori 
tapasztalatot nem lehet pótolni egy pályakezdővel, aki 30-40 éve dolgozik 
ugyanazokkal a sérültekkel, annak a munkáját nem fogják tudni pótolni, bármennyire 
lelkes, de fiatal pályakezdő konduktorok. Arról nem is beszélve, hogy ezeknek a 
fiataloknak nem lesz később kitől tanulnia. Tehát a magyar kormánynak meg kellene 
becsülni ezeket a szakembereket, mondom ezt úgy is, hogy a Pető-módszer egy 
hungarikum, a Pető Intézet, a Pető Főiskola egy világhírű intézmény, amit óvni, 
becsülni kellene és nem megalázni.  

Én azt kérem most a tisztelt képviselőtársaimtól, hogy támogassák ezt a 
javaslatot, és tegyük lehetővé közösen azt, hogy a konduktorok egységes 
megbecsülésben részesülhessenek a Pető Intézetben. Köszönöm.  
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Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő asszonynak az előterjesztést. Most a vita 
lefolytatására kerül sor. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, kérdése. (Jelzésre:) Pósán László, tessék! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Először 

egy nagyon általános megjegyzést szeretnék csak tenni, és nem önmagában kizárólag 
ehhez, hanem részben korábbi tapasztalatok alapján is, hogy elég fura megoldási 
javaslat az sokszor az ellenzéki pártok részéről, amikor ahelyett, hogy egy 
szaktörvénynek a vonatkozó passzusaira tennének módosítási javaslatot, ami egy adott 
területnek valamiféle megoldását célozza, határozati javaslatokkal jönnek, hogy a 
kormány így csinálja meg úgy csinálja meg amúgy csinálja. Ez is lehet, én nem állítom, 
hogy ez borzasztó, ördögtől való, csak azért azt látjuk, hogy ez igazából a politikai 
frázispuffogtatásnak a szintje és nem pedig a szakmai elmélyülés egy területen.  

Konkrétan a javaslattal kapcsolatban. A Pető Főiskola hosszú időn keresztül 
nem állami fenntartásban működő rendszer volt (Dr. Hoffmann Rózsa: Így van.), ami 
odáig vezetett, hogy a teljes összeomlás szélére került. Tehát gyakorlatilag a magyar 
állam nyújtott mentőövet. És ha a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 
években folyamatosan nőtt az az állami költségvetési ráfordítás, ami az intézmény 
működéséhez szükségeltetik: 2014-ben 944 millió forint volt az állami támogatás, 
2016-ban már 1343 millió forint, és a jövő évi költségvetésben pedig tudomásom 
szerint ennél még nagyobb tétel szerepel, hogy pontosan mennyi, az nyilván majd 
kiderül, amikor a költségvetés tárgyalásán túl vagyunk. Tehát azt az állítást, azt 
gondolom, határozottan vissza kell utasítani, hogy a kormány ne érezné azt, hogy ez 
egy fontos dolog és erre áldozni kell, meg oda kell figyelni. 

Az egy másik kérdés viszont, hogy a hatályos jogszabályok minden intézményre 
ilyen értelemben vonatkoznak, másképpen fogalmazva: azért, mert valaki konduktori 
végzettséggel rendelkezik, abból még nem az következik, hogy ugyanazt a feladatot is 
látja el. Magyarán, azok a konduktorok, akik a köznevelésben dolgoznak, ott 
értelemszerűen a köznevelésre vonatkozó jogszabályi feltételek mellett történik a 
bérbesorolás. Az a konduktor végzettségű ember, aki, mondjuk, az akadémiai oldalon 
dolgozik, tehát főiskolai oldalon dolgozik, arra a felsőoktatási törvény előmeneteli 
rendszere fog vonatkozni. Az, aki a betegellátásban tevékenykedik, ott értelemszerűen 
megint egy más besorolás. Ezt csak azért mondom, hogy akkor, amikor egy határozati 
javaslat a Ház elé jön, azért nem ártana ott is tisztában lenni azzal a beterjesztőnek, 
hogy a szakképzettség és bértábla-besorolás két külön dolog. (Szabó Timea: Bizony, 
tudom.) Igen, szó szerint így van. És, hogy világosan beszéljünk, hogy esetleg értse, 
kedves képviselő asszony: jómagam tanári végzettséggel rendelkezem, de mivel 
egyetemen tanítok, értelemszerűen nem a köznevelési rendszer bérbesorolása alá 
tartozom. Ezt csak azért mondom, hogy ez a munkahely szempontjából egy fontos 
szempont. Úgyhogy akkor, amikor a javaslatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ebből 
a szempontból nagyon-nagyon átgondolatlan.  

És ezzel a javaslattal ezt a problémát nem lehet megoldani. Ott, ahol korábban 
lehet, hogy pedagógusnak sorolták be, én ezt most nem tudom megítélni, és nem 
pedagógus munkakörben dolgozott egyébként, nem ezen a területen, ott 
értelemszerűen egy kancellárnak meg kutya kötelessége a jogi helyzetet tisztába tenni, 
mert ha nem teszi, akkor nem látja el a feladatát. Én azt hiszem, hogy a kancellári 
rendszer összességében mégiscsak beváltotta a hozzá fűzött reményeket, egyes 
intézmények esetében lehet, hogy jobban, másoknál kevésbé, de hogy mindenhol van 
látható eredménye, és a rossz szerződésektől kezdve a felesleges pénzkiáramláson át 
nagyon-nagyon sok mindent a kancellári rendszeren keresztül lehetett orvosolni, az 
biztos. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból a Pető Főiskolának is a működése 
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stabil alapokon van, mégiscsak egészen komoly állami támogatásban részesül, ez 
garantálja a működését. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból az a javaslat, amit 
ön elénk terjesztett, sokkal inkább alkalmas arra, hogy politikai hangulatot keltsen, 
mint tényleges megoldási javaslatot tegyen. Természetesen, ott, ahol megoldandó 
feladatok vannak, azzal egyébként a kormány foglalkozik, és meg is fogja oldani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Jelzésre:) Dunai Mónika, 

tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Bizottság! Azt a gondolatot már nem kívánom megismételni, amit Pósán 
alelnök úr az imént elmondott, egy picikét talán érzékenyíteném vagy árnyalnám ezt a 
helyzetet a magam részéről. Az, azt gondolom, egy világos helyzet, és ebben nincs is 
vita közöttünk, ellenzék és kormánypártok között, hogy minden tisztelet és minden 
elismerés azoké az embereké, akik pedagógusként segítik és oktatják a jövő 
nemzedékét, de azt, amit a Pető Főiskolán végeznek a konduktorok, az egy olyan mély 
elhivatottságot és nagy, akár mondhatom így is, hogy nemcsak szakmai, hanem lelki 
teljesítményt is ad és feltételez az ott dolgozóktól, amit külön elismeréssel, erkölcsi és 
anyagi elismeréssel is kell hogy illessünk. Egyébként ez volt az egyik mozgatórugója 
annak, hogy az állam saját állami intézményévé tette a Pető Főiskolát, hogy azok a 
rendezetlen, ad hoc állapotok, amelyek esetlegesek voltak, hiszen nagyban függött az 
intézmény költségvetése a támogatásoktól, tehát a nem állami, hanem egyéb forrásból 
befutó támogatásoktól, ennek nem lehetett hosszú távon kitenni az intézményt (Törő 
Gábor távozik az ülésről.) és az ott lévő konduktorokat, de nemcsak konduktorokat, 
hanem mindenkit, aki ott dolgozott. Ezért, ahogy alelnök úr is elmondta, egy 
rendbetétel folyik most jelen pillanatban az intézményben, amelyben az ott lévő 
vezetők feladata valóban az, hogy a hatályos jogszabályoknak eleget tegyen. Ez a munka 
folyik most.  

Ezt a kettőt kell valahogy rendeznünk, hogy a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően végzi a feladatát a kancellár, és nem is tehet mást, csak ezt, amit tesz, és 
ott van a felelőssége a politikusoknak, magának az államtitkárságnak, mi magunknak, 
hogy hogyan tudjuk ezt a helyzetet feloldani, megoldani. Én azt mondom, hogy a 
megoldást keresnünk kell, és el nem ítélhető egyébként képviselő asszony azért, mert 
beterjesztett egy javaslatot, de én azt mondom, hogy nem ettől a javaslattól fog 
megoldódni a helyzet. Tehát, ha ezt a javaslatot elfogadjuk, érezhetem akár politikai 
dobásnak is, ugyanakkor érzem benne azt a megoldási javaslatot, ami egyébként 
motiválja vélhetően képviselő asszonyt. Úgyhogy én azt javaslom, amit alelnök úr is 
elmondott és megerősített, hogy az államtitkárság foglalkozik ennek a helyzetnek a 
megoldásával. Egyébként erre garancia az is, amit a képviselő asszony is elmondott, 
hogy Lázár János miniszter úr is a megoldás irányáról számolt be a kormányinfón.  

Azt javaslom a szakmának, a konduktoroknak és a képviselő asszonynak is, hogy 
most jelen pillanatban azt a helyzetet fogadják el, kérem, hogy foglalkozunk ezzel az 
üggyel, meg akarjuk oldani ezt az ügyet, azonban nem ettől a tárgysorozatba vételtől 
függ az, hogy ez megoldódik van nem, merthogy ez a határozati javaslat egy ilyen 
segítségkiáltás tulajdonképpen. Mi ezt a segítségkiáltást érzékeltük e nélkül is, és annak 
az irányába megyünk, hogy ez megoldódjon, vélhetőleg gyorsabban, jobban és 
hatékonyabban célunk ez, mint a határozati javaslatban foglaltak szerint. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 

Akkor Szabó Timea képviselő asszonynak adok szót a válaszadásra. Parancsoljon!  
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Szabó Timea (független) reagálása 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök asszony. 
Elöljáróban csak hadd jegyezzem, hogy egészen elképesztőnek tartom a kormánypárti 
képviselők részéről sorozatosan azt, hogyha egy ellenzéki képviselő benyújt egy 
javaslatot, az mindig a politikai kampány része. Hát akkor miért ülünk itt a 
parlamentben? Azért ülnek itt, nemcsak önök, az ellenzéki képviselők is, hogy 
javaslatokat, egészen nagyon konkrét szakmai javaslatokat benyújtsanak. Ha önök ezt 
elvitatják tőlünk, és azért, mert nincsenek szakmai érveik, állandóan arra próbálják 
vinni a hangsúlyt, hogy mi politizálunk, ami egyébként, megjegyzem, minden jogunk, 
hiszen azért választottak minket ide be a parlamentbe, akkor teljesen értelmezhetetlen 
maga a parlamentáris rendszer. Engedjék meg, hogy az összes politikus, ugyanúgy 
egyébként kormánypárti és ellenzéki képviselő nevében is kikérjem azt, hogy önök 
állandóan elvitatják a politikusi jó szándékot és javító szándékot.  

Az a helyzet, képviselő asszony, hogy sajnos az államtitkárságon teljesen süket 
fülekre talált minden segítségkérés. Elhiszem, hogy ön esetleg most hallott itt először 
erről a problémáról, és akár önben még meg is van a jó szándék arra, hogy valamilyen 
pozitív lépést legyen, de sajnos az államtitkárság, az EMMI, aki alá ez az egész ügy 
tartozik, magasan tesz erre a problémára. Ha másból nem, ez pontosan Rétvári Bence 
nekem adott írásbeli válaszából is kiderül - egyébként akkor szintén hadd vitatkozzak 
Pósán képviselőtársammal -, nem igaz, hogy emelkedett a Pető Intézet támogatása. Itt 
írja le éppen Rétvári Bence, szerintem egy kicsit belegabalyodott a számokba, és nem 
jött rá ő maga sem egyébként, hogy ezzel mit hoz nyilvánosságra, kiderült, hogy 2016-
ban 200 millió forinttal kap kevesebbet a Pető Intézet, mint a korábbi években. (Dr. 
Pósán László közbeszólása.) Akkor adja össze a számokat, itt van Rétvári Bence 
hivatalos, írásbeli kérdésemre adott válasza  

Azt is hadd mondjam el, hogy nem a kormány jó szándékának volt köszönhető 
az, hogy rendbe tették a Pető Intézetet, hanem a mi munkánknak volt köszönhető, 
ugyanis mi hoztuk nyilvánosságra azt, hogy az önök által támogatott, az önök, vagy 
mondjuk úgy, hogy ne személyeskedjünk, a kormány haverjai által megszállt Pető Kft.-
ben hogyan próbálták lenyúlni a Pető Intézet ingatlanjait. Ezt nyilvánosságra hoztuk, 
erre lépett a kormány, és nem a saját jó szándékából és a Pető Intézet iránti 
elhivatottságából lépett a kormány. Mindegy, mi örülünk, mert az a lényeg, hogy lépett, 
csak sajnos - és akkor itt megint vitatkozom Pósán képviselőtársammal. Szóval, hogy 
itt a kancellári rendszer sok fejlődést hozott, ezzel is hadd vitatkozzam. Szintén az 
írásbeli kérdésemből derült ki, hogy például az alap jogszabályi kötelezettségüknek 
sem felelnek meg. Tudja, mikor hozták nyilvánosságra, ami törvénybeli kötelezettsége 
a Pető Főiskolának, az éves jelentésüket és a költségvetésüket? Kettő héttel ezelőtt, 
amikor én kiálltam és követeltem ezt, holott a Magyar Akkreditációs Bizottság, amelyik 
kétévenként ellenőrzi ezeket a felsőoktatási intézményeket, 2014-ben jelezte ezeket a 
hiányosságokat a Pető Intézetnél.  

Mihályi Máté 2014 óta kancellárja a Pető Intézetnek. Szeretném elmondani, 
mert nem szeretem kihagyni ezt a ziccert, hogy Mihályi Máté kancellár 14 helyre adta 
be összesen a kancellári pályázatát, annyira elhivatott volt a Pető Intézet iránt. Maga 
az értékelőbizottság is megjegyezte, hogy a nagyon hasonló tartalmú 14 darab másfél 
oldalas motivációs levélből nem az derül ki, hogy Mihályi Máté annyira elhivatott a 
Pető Intézet iránt, hanem sokkal inkább az álláskeresés motiválta. Úgyhogy lehet itt 
ilyen politikusi hangzatos kormánypárti dolgokat mondani, hogy a kormány mennyire 
elhivatott meg mennyire nem. Egy nagy túrót elhivatott! Igen, azért kellene az ellenzéki 
képviselőknek is ezekre a dolgokra rávilágítani, ugyanis a konduktorok ezer helyre 
fordultak már segítségért, gyanítom, önökhöz is. És meghallgatták őket? Nem. Hát 
akkor egy picit gondolkozzunk el, hogy mondjuk, miért van szükség más típusú 
munkára is ebben az intézményben! 
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Azt, hogy a kancellárnak kutya kötelessége a jogszabályokat betartani, én egy 
picit szintén máshogy látom. Azt gondolom, a kancellárnak kutya kötelessége 
biztosítani a Pető Intézet zavartalan működését. Ha én lennék a Pető Intézet 
kancellárja, akkor azt csinálnám, hogy odasétálnék Balog Zoltánhoz mint fenntartó 
miniszterhez, és mindent megpróbálnék elérni, hogy ezeket a nem pedagógus-bértábla 
alá sorolt munkatársakat ugyanolyan megbecsülésben részesítse, ugyanis a 
kancellárnak az a feladata, hogy lobbizzon a miniszternél, nem az, hogy vakon teljesítse 
ezeket a jogszabályi előírásokat, amelyek egyébként értelmezhetők így is meg 
értelmezhetők úgy is, ugyanis ezek a konduktorok is ellátnak pedagógusi feladatokat. 

Úgyhogy egy kis elismerést szeretnék, nemcsak papíron meg nemcsak itt a 
hangzatos mondatokban, hanem látszatban is, a Pető Intézet ezen dolgozóinak, 
ugyanis eddig a kormány semmit nem csinált, Lázár János volt az első valóban, de nem 
ő a fenntartó miniszter, hanem Balog Zoltán, aki eddig magasról tett erre az egészre. 
Nagyon örülök, ha Lázár János személyesen belenyúl ebbe, mert nekem az a lényeg és 
a konduktoroknak az a lényeg, hogy az ő helyzetük megjavuljon.  

Azért adunk be határozati javaslatot, mert ez a kormány feladata - mivel nem 
törvényben tudjuk ezt módosítani, hiszen akkor törvényjavaslatot nyújtanánk be -, és 
a kormányt felkéri az Országgyűlés arra, hogy végrehajtóként tegyen lépéseket, ugyanis 
mi a végrehajtásba nem tudunk belenyúlni országgyűlési képviselőként; ha ez eddig 
nem lett volna a képviselőknek világos, hogy miért országgyűlési határozati javaslat 
formájában nyújtottuk be.  

Továbbra is azt kérem a képviselőtársaimtól a Pető Intézet, a világhírű magyar 
Pető Intézet sorsának rendezése céljából, hogy támogassák ezt a határozati javaslatot, 
mert az nem elég, ahogy Dunai Mónika mondta, hogy tudunk a problémáról, és higgyék 
el, hogy foglalkozunk vele. Nem hisszük el, hogy foglalkoznak vele, mert sajnos azt 
látjuk, hogy nem foglalkoznak vele. Szeretnénk erre garanciát kapni, hogy foglalkoznak 
vele. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő asszonynak a választ. Most a döntésre 
kerül sor. (Dunai Mónika: Lehet egy mondatot?) Nem lehet, mert a házszabály nem 
engedi meg.  

Ki az, aki támogatja a Szabó Timea képviselő asszony által H/14433. számon 
előterjesztett határozati javaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen, kérem, az jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba. Ezzel 
a 2. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az egyebek. Itt szeretném tájékoztatni a bizottságot, 
hogy április 25-én, kedden 11 órától áll rendelkezésünkre Palkovics államtitkár úr, és 
26-án, szerdán 10 órakor lesz Deutsch Tamás meghallgatása közösen a Népjóléti 
bizottsággal, tehát kérem képviselőtársaimat, hogy lélekben arra készüljenek, hogy két 
egymást követő nap is lesz bizottsági ülés. Április 25-én és 26-án. (Simon Róbert 
Balázs: Hétfő és kedd?) Nem, kedd és szerda. (Simon Róbert Balázs: Hány óra?) A 
keddi 11 óra, a szerdai 10 óra.  

Illetve a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárságtól 
kaptunk levelet, hogy a Roma Koordinációs Tanács ülésein állandó meghívottként részt 
vehet bizottságunk valamelyik tagja tanácskozási joggal. Erről tájékoztattam önöket 
már tavaly májusban, és azóta nem sikerült jelentkezőt találni, úgyhogy most 
nyomatékosan kérem önöket, hogy mielőbb jelezzék a bizottság titkárságán, hogy ki az, 
aki vállalja ezt a megtisztelő feladatot, és akkor a következő ülésen a jegyzőkönyv 
számára is ezt rögzítenénk. Én ennyit szerettem volna az egyebek között. 
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Van-e más felvetésük? (Jelzésre:) Dunai Mónika, tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Ha lehet, akkor csak a jegyzőkönyv kedvéért, az 

előző napirendnél nem kívántam erre kitérni, de volt egy pontatlanság a pedagógusok 
munkaidejével kapcsolatban a vitában, ezt szeretném most helyretenni. Tehát amikor 
azt mondta Szabó Timea képviselő asszony, hogy a konduktorok munkaideje, szemben 
a pedagógusok heti 26 órájával: a pedagógusoknak is, ha teljes állásban dolgoznak 
40 óra a munkaideje. Az, hogy mennyit tart, a tanóra megtartásáról, ő nyilván erről 
beszélt, csak hogy a félreértéseket elkerüljük, és rögzítsük pontosan a tényeket. 
(Dr. Pósán László: Így van.) Köszönöm.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Más felvetés az egyebek között? 
(Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági 
ülést lezárom. Jó munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc)  
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