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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 21 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 előzetesen írásban megkapták, ehhez senki 
nem terjesztett elő módosítást. Így az előzetesen kiküldött napirendi javaslatról 
szavazunk. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az előzetesen kiküldött 
napirendi javaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Volt-
e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt. Egyhangúlag támogatta a bizottság a napirendi javaslatot. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/14682. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

1. napirendi pontunk a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 
T/14682. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. (Dr. Hiller István megérkezik az ülésre.) E rendelkezésre megnyitom a 
részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről jelezték, hogy az előterjesztő 
képviseletében jelen lesz az ülésen dr. Horváth Nóra főosztályvezető asszony, 
Bereczkey Brúnó vagyonjogi referens úr és Sághy Krisztina jogi referens. Köszöntöm 
önöket a bizottság ülésén. Kérdezem, hogy a vita ezen szakaszában az előterjesztő 
képviseletében kívánnak-e hozzászólni.  

 
DR. HORVÁTH NÓRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem, köszönjük, 

nem kívánunk észrevételt tenni.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 

hozzászólni a vita első szakaszában. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Így 
tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e tehát a bizottság, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki szerint nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincsen. Tartózkodott? (Szavazás.) Három 
tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. A részletes vita ezen szakaszát 
lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben a módosító 
javaslatokról kellene állást foglalnunk, azonban a javaslathoz nem érkezett módosító 
javaslat. Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek további módosításra javaslata. (Nem 
érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Amennyiben nincs módosítási szándék, a 
jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem 
nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincsen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát.  
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Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány - 
amint az bizonyára már mindannyiuk előtt ismert - a Törvényalkotás Parlamenti 
Informatikai Rendszerében, rövid nevén a ParLexben került feldolgozásra. A részletes 
vita dokumentumai is ebben a számítógépes programban készülnek el, és ezen 
keresztül kerülnek benyújtásra.  

Akkor ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen nincsen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodással a 
bizottság ennek megfelelően döntött. Így a részletes vitát és az 1. napirendi pontot 
lezárom  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőinek köszönöm szépen, hogy 
eljöttek a bizottság ülésére.  

A kulturális ágazat 2014-2018. ciklusban eddig elért eredményei, 
jövőbeni tervei 

A 2. napirendi ponttal folytatjuk a bizottság ülését, mivel már a jelzett időpont 
előtt megérkezett Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úr. Köszöntöm 
államtitkár urat a bizottság ülésén, és munkatársait is.  

A napirendi pontunk címe a kulturális ágazat 2014-2018. ciklusban eddig elért 
eredményei, jövőbeni tervei. (Az 1. napirendi ponthoz érkezett meghívottak távoznak 
az ülésről. - Dr. Hoppál Péter és munkatársai helyet foglalnak a meghívottak 
számára fenntartott helyen.) Megkérem államtitkár urat, hogy ezt ismertesse a 
bizottság tagjaival. Megadom a szót Hoppál Péternek, parancsoljon! 

Dr. Hoppál Péter államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
tájékoztatója 

DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, 
mindenekelőtt a mai találkozás lehetőségét és hogy beszámolhatunk a bizottság előtt a 
kulturális kormányzatot, a kulturális ágazatot érintő eredményekről, illetve a 
terveinket is ismertethetjük. Azt szeretném megkérdezni elöljáróban, hogy milyen 
időkeretben kellene hogy ezt megpróbáljam abszolválni, merthogy a képviselők a 
folyosón kérdezték, hogy mennyi anyaggal készültem. Mondtam, hogy három órát egy 
levegőre szívesen vállalunk, de gondoltam, hogy nem élnénk vissza a bizottság 
türelmével. Nagyjából hogy készüljünk, tisztelt elnök asszony?  

 
ELNÖK: A házszabály előterjesztőkre vonatkozó időkereteit szoktuk 

mérvadónak tekinteni, tehát húsz perc körülbelül. De ha államtitkár úr többet szeretne 
ennél, a kérdésekre válaszadásra nem szoktunk meghatározni időkeretet. Tehát ha ez 
megfelel, akkor ez… 

 
DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Megpróbálom a lehetetlent. Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm az Országgyűlés Kulturális bizottságát 

a magyar költészet napján. Ma már nagyon csodás eseményeken, rendezvényeken 
vehettünk részt, és örömmel érzékelhettük a fővárosban, hogy a minden korosztályra 
kiterjedő programok igenis megmozgatják a társadalmat. Úgyhogy ez a mi szándékunk 
és ez a törekvésünk, a 2014-18 közötti kormányzati ciklus kulturális politikájának a 
fókuszában a közösségteremtés, a kulturális alapú közösségfejlesztés, illetve a 
kulturális alapellátás programjának a megvalósítása áll.  



7 

Nyilvánvaló, hogyha ezt definiálnunk kell, és ha ennek az eredményeit körbe 
akarjuk járni, akkor nagyon sok mindenre kiterjedően kell ezt megpróbálnunk 
megvilágítani, mindazonáltal maga az alapellátási gondolkodás, amiről már referáltam 
korábbi alkalmakon is, azt célozza, hogy a magyar társadalom szükségleteit 
megpróbáljuk a fizikai, fiziológiai lehetőségeken, egészségügyi lehetőségeken túl az 
érzelmi intelligencia fejlesztésében, a műveltség széles körű elterjesztésében is 
szolgálni. Az államnak feladata, hogy a művelődésben, a közművelődésben, a 
művészetek adta lehetőségekben, a kultúrában minél szélesebb kört részeltessen. Nem 
lehet jó a lelkiismeretünk, hogyha lemondunk azokról, akik nem színházlátogatók, nem 
koncertjárók, nem múzeumhasználók, nem könyvtárhasználók, nem vesznek részt az 
önművelődésben, a közművelődésben. Ezért gondoltuk azt, hogy szükségessé válik a 
XXI. században a posztmodern kor társadalma számára, hogy aktív 
közösségformálással állami eszközökkel úgy próbáljunk megerősíteni öntevékeny 
közösségeket és újakat létrehozni, hogy azokban nem a passzív befogadói szemlélet, 
nemcsak a passzív kultúrabefogadói szemlélet, hanem az aktív kultúralétrehozó 
szemlélet is szerepet kapjon. És emögé tettük mindazon eszközrendszereknek a 
sokaságát, amiket most megpróbálok röviden összefoglalni és számba venni, és ebben 
megköszönöm a helyettes államtitkár asszonyok előkészítő segítségét és az ágazatunk 
főosztályainak munkáját.  

Tisztelt Bizottság! Nyilvánvaló, ha kulturális alapellátásban gondolkodunk, 
akkor feltehetik önök a kérdést, hogy a kiemelkedő kulturális intézmények, művészeti 
intézmények csomósodási helyei elsősorban mindenekelőtt az ország fővárosa, a 
nemzet fővárosa, Budapest, illetve természetesen - történelmi fejlődés okán - a 
régióközpontok, valamint a megyei jogú városok, igen ám, de mi van azzal a jelentős 
populációval, akik nem feltétlenül és közvetlenül érintettek ezekben a 
településtípusokban. Igen, ebből a gondolkodásból kiindulva próbáltuk meg az első 
lépések egyike között pozícionálni a kistelepülések hozzáférési lehetőségét, és ebben 
most néhány szoftverprogramot szeretnék ismertetni, amelyeket mi valóban az 
alapellátási gondolkodásunk szoftvereként tartunk számon. Elnézést kérek az idegen 
kifejezésért, de mégiscsak ezzel érzékeltethetjük azt, hogy szeretnénk tartalmi 
programokon, tartalmi fejlesztéseken keresztül is minél szélesebb köröket bevonni a 
kultúra mindennapjaiba, a kultúra felemelő, megerősítő és gyarapító hatásába.  

Ezek közül kiemeljük azt a gesztust, azt a lépést, amelynek keretében a 
legkisebb, a legrászorultabb közösségek, a kistelepülések körében egy fantasztikusan 
látványos forrásbővítést tudtunk elérni a Belügyminisztériummal együttműködve, 
amikor a kulturális normatívát, amelyben a közgyűjteményi feladatok, elsősorban a 
könyvtári feladatellátás, valamint a közművelődés feladata kerül pozícionálásra - mint 
emlékezetes, most már több évtizedes távlatban 1140 forint fejenként ez a fejkvóta 
típusú finanszírozás, ami települési formában az önkormányzatokhoz érkezik. 
Elmondtam sok sajtómegnyilvánulás alkalmával, hogy azokban a 200-300 fős 
falvakban, amelyekben úgyszólván semmi nincsen, kultúra semmi, nulla lehetőség, a 
nincs és a van közötti választóvonal lehet az, ha a forrást megtöbbszörözzük, ezekben 
a képzeletbeli 250 fő körüli falvakban. Nagyjából 260 ezer forintnyi kulturális 
normatíva érkezett oda egy évben az államtól. 

Tisztelt Bizottság! El tudtuk érni azt, hogy a tavalyelőtti költségvetési évtől 
kezdve ez a normatíva 1 millió 200 ezer forintra emelkedett minden település számára, 
tehát 1140 forint per fő, de legalább 1 millió 200 ezer forint, tehát havi 100 ezer forintot 
1790 kistelepülés Magyarországon realizált nominatív emelkedésként élt meg a 
kulturális normatíva, a kulturális finanszírozás tekintetében.  

E mellé a pénz mellé persze munkatársak is kellenek, ezért tartottuk fontosnak, 
hogy a már korábban megindult könyvtárihálózat-fejlesztési programot - ami 
egyébként, mondhatom azt, kormányokon átívelő tevékenységként az elmúlt évtized 
nagyon fontos kulturális innovációja - hatékonyan tudtuk folytatni, olyannyira, hogy 
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közel 500 kisebb települési fiókkönyvtár infrastrukturális felújítását is mögé tettük 
ennek a hálózatfejlesztési programnak. 

Emellett szükségesnek tartottuk a közösségi közművelődés országos 
hálózatának szakmai megújítását, aminek keretében a megyei módszertani 
központokból egy olyan hálózati szervezettség jött létre Magyarországon, amely 
szervezettségbe betagoltuk egyébként a 2014-ben útjára indított kulturális 
közfoglalkoztatási programot is. A kulturális közfoglalkoztatási programban az 
önkormányzatok, a civil szervezetek, a kulturális intézmények igényelhetnek kulturális 
közfoglalkoztatottakat, nyilván olyan kollégákat, akik érettségivel legalább 
rendelkeznek és tartós munkanélküliek, őket sikerül visszaintegrálnunk a munka 
világába, állami fizetést kapnak, és napi nyolc órában értéket termelnek a helyi 
közösség számára. Így tehát van normatív finanszírozás, van hálózati szervezettség, 
szakmai ellátás, és van ember a legkisebb településen is. Így tudtuk tehát elérni, hogy 
minden közösség 2014 óta megmozdult, Csipkerózsika-álmából felébredt, és a kultúra 
újra hétköznapjaik részévé vált ezeknek az embereknek, akik esetében évtizedes 
távlatban a kultúrház bezárt, könyvtárat nem láttak, a megyei központba nem nagyon 
mentek el színházlátogatásra. Most egy szervezett közösségi élet kezd kibontakozni 
ezekben a falvakban nagy örömünkre. 

Ugyanebben a csoportban kell hogy elmondjam, hogy a fesztiválok 
környezetében, tehát a minőségi kulturális művészeti fesztiválok környezetében 
örömmel tapasztaljuk, a gazdasági ágazat szakemberei is alátámasztják, hogy a 
szolgáltatások igénybevételén keresztül az erre fordított állami források kétszerese-
háromszorosa visszatérül a helyi gazdasági kínálatokon keresztül, tehát a 
szolgáltatásokon keresztül adóforintban és helyi bevételben realizálódnak a fesztiválok. 
Ezért léptünk arra az útra, hogy 2014-et követően a Budapesti Tavaszi Fesztivál és az 
őszi CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál már korábban jelentősen emelt 
támogatását, kiegészítve a MITEM-mel, a Madách nemzetközi színházművészeti 
fesztivállal, megnégyszereztük, és mára 1 milliárd 950 millió forintos állami 
támogatásban részesítjük ezeket a legkiemeltebb, kurrens, az európai kulturális 
térképen is Magyarországot és Budapestet jól pozícionáló fesztiválokat.  

Itt nem álltunk meg, és nem elégedtünk meg azzal, hogy a főváros jól teljesít, és 
évente 10 százalék fölötti nézőszám- és vendégéjszakaszám-növekedést realizál a 
Tavaszi Fesztivál időpontja és a CAFe Budapest időpontja. Azt mondtuk, hogy mi a 
kulturális decentralizáció kormányzata vagyunk, tehát fontos értékként tartjuk 
számon, hogy a vidék Magyarországán is bővüljenek a kulturális lehetőségek. Ezért a 
tavalyi év volt az első olyan esztendő, amikor egy önálló kulturális fesztiválsort a vidéki 
fesztiválok támogatására be tudtunk indítani 250 millió forinttal, Idén már 500 millió 
forint szerepel ennek a sornak a költségvetésében, és nagy a reménységem, hogy a 
2018-as költségvetés beterjesztésekor ez az összeg tovább növekedhet. Bízom benne, 
hogy a tendencia is így folytatódhat, és legalább megkétszerezhetjük akár 1 milliárd 
forintos forrással a vidéki fesztiválok támogatását. Még egyszer mondom: mert a helyi 
gazdaságot segíti, a közösségtudatot, az identitást erősíti, és a kulturális turizmust is 
élénkíti.  

Továbbá nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan turisztikai célpontokat, 
programokat, amelyek az iskolás közösségek számára hozzájárulhatnak az értékes 
kultúra megközelítéséhez, kiemelten is segítsünk a nagy intézményeken keresztül. Ez 
a kulturális alapellátás gondolkodásába illeszkedő program, vállalásaik a nagy, kiemelt 
kulturális intézményeinknek. Kiemelem ebből az Operakaland, a Kultúrkaland 
fantasztikus programját, amelynek keretében vidéki gyermekeket osztálykirándulás 
vagy más kirándulás keretében a fővárosba hívjunk, MÁV-kedvezménnyel tehetik 
mindezt, részt vesznek életükben sokszor először egy Erkel színházi operaelőadáson, 
majd ezt követően egy állami fenntartású muzeális intézményben ingyenes 
múzeumpedagógiai foglalkozásban részesülhetnek. Azt gondolom, olyan kultúrsokkot 
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tudunk adni ezáltal ezeknek a gyermekeknek, ami beindíthatja bennük azt a vágyat, 
hogy a mindennapjaik részévé váljon valóban a művészetekkel, kultúrával való 
találkozás.  

Itt sem állunk meg, nem elégszünk meg azzal, hogy jól működik ez a program, 
szeretnénk, ha a MÁV-kedvezménnyel támogatott 12 budapesti és egy vidéki helyszín, 
Szentendre, tovább bővülne. Éppen most készülünk egy kormány-előterjesztéssel a 
kormány elé menni, hogy legalább alapesetben hat olyan nagyon fontos 
identitáserősítő és -képző kulturális vidéki helyszín is bekerüljön ebbe a MÁV-
kedvezményes utazásicélpont-körbe, amelyeket a szakértőink javasoltak, de akár van 
egy olyan előterjesztésünk is, amely, azt hiszem, 18 helyszínt javasol támogatott 
megközelítéssel. Most a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal egyeztetünk, hogy a 
MÁV-kedvezmények ilyen szintű bővítése milyen terhet ró az állami finanszírozásra.  

Továbbmegyek. A hálózati működés tekintetében a közgyűjtemények és a 
közművelődés az, ami jól teljesít, és aminek törvényi feladata és kompetenciája is, hogy 
ezt a tevékenységet végezze. Itt jegyzem meg, hogy rövidesen a parlament elé kívánjuk 
hozni az 1997. évi CXL. törvényt, amelyben a közművelődés feladatainak további 
pontosítását, kicsi részben a könyvtári tevékenység pontosítását, illetve a kulturális 
alapellátás szemléletét szeretnénk bevezetni törvényi szinten. 

Itt kiemelem azt az újabb hálózatfejlesztési programunkat, amelynek keretében 
a népművészet területe kapna lehetőséget arra, hogy egy országos, sőt határokon 
átívelő, komplex, összefüggő rendszerben próbáljuk meg a népművészet adta 
lehetőségeket a közösségek innovációjában, megerősítésében eszközként 
hasznosítani.Ezt a Hagyományok Háza-hálózat fejlesztésében érhetjük tetten, ahol a 
tavalyi évi 860 millió forint körüli állami támogatás helyén idén azért van 1 milliárd 
600 millió forint, nemcsak azért, mert a fizetéseiket rendeztük, hanem azért is, mert 7 
határon túli helyszínen és 9 magyarországi megyeszékhelyen szeretnénk ezeket a kis 
hagyományok házás központokat létrehozni, már az idei évtől indulóan. De emellé még 
számos más intézmény is, köztük a Fonó is tervez megyei központokat létrehozni. 
Tehát egy olyan országos hálózati rendszer jöhet létre, amelyben nemcsak a 
hagyományőrzés és -ápolás és az amatőr művészeti tevékenység szakmai támogatása 
kap szerepet, hanem emellett egyfajta módszertani lehetőség, többlet, valamint a 
tudásátadás nem formális, tehát az informális, iskolai kereteken kívüli 
ismeretelsajátítás eszköztára is bővülhet. Ide majd, fogom említeni, hogy az európai 
uniós finanszírozásokat is igénybe szeretnénk venni.  

Még a programkérdések között szeretnék egy rövid említést tenni az 
emlékévekről. Fontosnak tartjuk a kulturális lehetőségek bővülése körében és az 
identitásképző feladatvállalásban, hogy olyan hatalmas állami támogatással 
rendelkező emlékéveket, programéveket valósítsunk meg, amelyekkel tényleg sok 
embert érünk el, tehát nemcsak a szokványos közönséget, nem elégszünk meg azzal, 
hogy a hagyományos múzeumi és koncertlátogató közönség jön be, hanem mindenkit 
megpróbálunk elérni, országrészeket és akár szegregált népcsoportokat is. Ennek 
keretében nagyon nagy sikerrel zajlott a tavalyi esztendőben Bartók Béla 135. születési 
évfordulójára rendezett emlékév, 1 milliárd 40 forintos (sic!) támogatással; tényleg 
határon túlra is eljutott a program, illetve a Külügyminisztérium szervezésében számos 
tengeren túli, valamint ázsiai fesztiválon is sikerült kiemelkedő művészeti 
együtteseinknek részt venni, fantasztikus sikerrel, és ezzel is öregbítve a magyar 
kultúra külföldi megbecsülését. 

Szintén eredményesnek tekintjük Szigetvár 450. évfordulójára a Zrínyi-
emlékévet, amit sikerült megrendezni. Ebben a magyar hősiesség újragondolását, 
ennek a nem anakronisztikus, hanem a napjainkban is jól megragadható üzeneteit 
próbáltuk meg - az egri kirándulócsoportok számát tudjuk, hogy nagyon magas, sőt a 
legmagasabb, de próbáljuk a szigetvári, Zrínyiék-féle helytállást is egy kicsikét az 
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érdeklődés középpontjába hozni, ezen keresztül is olyan értékeket megragadni, 
amelyek ma már ilyen példákon kívül nehezen ragadhatók meg.  

Az idei esztendőben pedig Kodály Zoltán születésének 135. évfordulójára - és 50 
éve halt meg a mester - Kodály-programot indított a kormány. Ennek első ütemét már 
elfogadta a kormány 1 milliárd 486 millió forintos támogatással. Ennek keretében nagy 
rendezvényekre kerül sor a kiemelt állami kulturális intézmények részvételével, 
nemcsak belföldön, hanem külföldön is. Itt, azt hiszem, 200 millió forintos forrással a 
Külügyminisztérium szintén pozícionálja a kodályi örökséget nemzetközi színtéren is, 
mivel hogy - újabb nagy örömünk - a magyar kultúra elismeréseként az UNESCO a 
szellemi kulturális örökség részeként felvette a listára a Kodály-módszert, és a népzenei 
örökség elsajátításában vállalt szerepét megerősítette ezáltal is.  

A Kodály-program mellett pedig a legfontosabb idei évi emlékévünk 
természetesen Arany János születésének 200. évfordulója, tehát az Arany János-
emlékév, amelynek keretében egy soha nem látott állami támogatású keretösszeggel, 4 
milliárd forintnyi kormányzati támogatással az Arany-kultusz hazai megerősítésére 
készülünk. Ezzel egyúttal a magyar nyelv ünnepe is egy egész éves programsorozat 
keretében megvalósulhat. Nagyon magasra tettük az egész ügy presztízsét, hiszen a 
köztársasági elnök úr, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke alkotja azt a védnöki testületet, amely dönt a felterjesztett 
programokról. És ennek a testületnek a titkári pozícióját tölti be a Petőfi Irodalmi 
Múzeum főigazgatója. Egyébként a PIM a fő gesztor a programok megvalósításában.  

Az Arany János-emlékévnek egy olyan funkciója és feladata is lesz, hogy az 
Arany-kultusz hazai fővárosaként pozícionálja Nagykőröst. De természetesen számos 
más helyszínen is infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtunk, Debrecent és 
Nagyszalontát itt mindenképpen érdemes kiemelnünk még. 

Ami még ebbe a kérdéskörbe tartozik, hogy milyen programokkal igyekszünk a 
kultúra iránti érdeklődést felkelteni. Itt nagy kampányt folytatunk az „Európa 
kulturális fővárosa 2023” program vonatkozásában. Mint ismeretes, 2010-ben kapta 
meg Magyarország először azt a lehetőséget, hogy „Európa kulturális fővárosa” 
programban részt vehetett, ugye ez egy kiválasztás során Pécs városát illette meg. A 
pécsi tanulságokat akár egy SWOT-analízis keretében is egy konferencián már levonta 
a tavalyi évben az a város, amely bejelentette, hogy nem kíván a következő lehetőséggel 
élni, tehát Pécs nem pályázik a ’23-as újabb magyar város lehetőségeként létrejövő 
fesztiválévre, azonban mindenkivel a saját tapasztalatait megosztja és szívesen átadja. 
Így indultunk neki egy tárcaközi bizottság létrehozásával és a pályázat kiírásával idén 
februárban annak a tízhónapos folyamatnak, amelynek keretében workshopokkal és 
szakmai segítséggel próbáljuk meg minden kandidáló városnak megadni azokat a 
segítségeket, amelyek keretében az EMMI mint magyar nemzeti hatóság a feladatát 
elvégzi, és a tárcaközi bizottság is minden pályázó városnak megadja az alapinduláshoz 
szükséges segítséget. December 20-án lezárul az első pályázati kör, onnantól az 
Európai Bizottság mellé rendelt panelzsűri fogja eldönteni, hogy kik kerülnek be a 
második körbe, és majd egy újabb pályáztatási körrel ’18. év végére derül ki, hogy mely 
város képviselheti Magyarországot 2023-ban egy egyesült királyságbeli várossal 
közösen az „Európa kulturális fővárosa” programban.  

Fontosnak tartjuk ezt a pályáztatást, merthogy minden országrészben azok a 
városok, amelyek beleállnak ebbe, hogy megírják a saját pályázatukat, végiggondolják 
a saját helyi kulturális identitásukat, mit tudnak mutatni magukról a nagyvilágban, 
milyen együttműködéseket, milyen szinergiákat tudnak feltárni, milyen, akár határon 
is átsugárzó programsorozatok pozícionálására lesznek képesek.  

Idetartozik még a programok körébe az a nagyon fontos lépés és gesztus, hogy 
az országos kiterjedésű szakmai szervezetekkel és szakszervezetekkel történt többszöri 
egyeztetés után mi magunk államtitkárságként álltunk az élére annak a törekvésnek, 
hogy a 2008-ban utoljára módosított illetménytábla mozduljon meg a kulturális 
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dolgozók számára. Örülök annak, hogy a bizottságnak jelenthetem, hogy tényleg kilenc 
évnyi helyben topogás után 2017. január 1-jétől 20 ezer kulturális közalkalmazott 
számára, állami, illetve önkormányzati fenntartású kulturális intézményekben dolgozó 
20 ezer közalkalmazott számára megindult a bérfejlesztési program, amely most első 
lépésként 15 százalékos kulturális illetménypótlékkal jelentkezett. Természetesen ezzel 
egyidejűleg a kulturális intézményekben minimálbéren, illetve garantált 
bérminimumon foglalkoztatott munkatársak tekintetében ezt a 15 százalékos 
illetménypótlékot kiegészítette a kormányzat által eldöntött további 15 százalékos 
minimálbér-, illetve 25 százalékos garantált bérminimum-emelési program. Tehát van 
olyan kulturális intézményi munkatárs, aki a garantált bérminimum 25 százalékos és 
az illetménypótlék 15 százalékos összegével együttesen már 40 százalékos 
fizetésemelésben részesült idején január 1-jével. Ezt, azt hiszem, hogy óvatos 
optimizmussal, de mégis jelentős előrelépésként kezelhetjük, és készülünk a 
nemzetgazdasági tárcával történő újabb egyeztetéseken keresztül, hogy a programot 
jövőre is folytathassuk, és újabb lépéseket tegyünk ebbe a megkezdett irányba.  

Ígértem, hogy az uniós forrásokról egy szót mondok. A 2007 és 2013 közötti 
időszakban, bár közvetlen kulturális ügyekre az Európai Bizottság akkori szándéka 
szerint nem fordíthattunk uniós forrást, mégis 74,5 milliárd forintot társadalmi célok 
érdekében mozgósítható kulturális eszközökre el tudtunk költeni, és az volt a cél, hogy 
a most újabban megnyíló hétéves uniós fejlesztési ciklusban ne adjuk alább, tehát a 
74,5 milliárd ne csökkenjen. Örömmel számolhatok be erről is a bizottságnak, hogy a 
74,5 milliárd után most 100,5 milliárd forintra tudtuk emelni a kulturális lehetőségek 
bővítése révén az Európa 2020 stratégiában pozícionált célok elérése érdekében 
mozgósítható kulturális fejlesztéseket. 100 milliárd forintot tudunk tehát kulturális 
intézményeken, illetve önkormányzatokon keresztül társadalmi megújulásra és 
kulturális megújulásra költeni. Azt gondolom, ezek nagyon értékes forráslehetőségek, 
és a forráselosztásban a nagy intézményeink jelentős szerepet vállalnak.  

Szinte már ennek a körnek a végén szeretném azt is jelezni, hogy mindazon 
alapvetően köznevelési indíttatású mintaprojektekben, amelyek mint egy 
kampányjellegűen megpróbálják ezt a közösségszervezést, a cselekvő közösségek 
integrálását, reintegrálását a társadalomba, revitalizálását elérni, ezekben a 
mintaprogramokban nagy-nagy öröme van a munkatársainknak. Azt látjuk a 
visszajelzések kapcsán egy-egy ilyen mintaprogram alkalmával, hogy 
szuperlatívuszokban fogalmaznak. Nagy örömünk az, hogy ezek a programok - az 
Operakaland is egyébként ebbe a körbe tartozik, de a „Kincses Kultúróvoda” 
programját is említhetném, amit tavaly indítottunk el, óvodáknak kiírt pályázat. Nem 
túl nagy pénzeket mozgósítunk, de ha mégiscsak egy óvoda a népművészet, a népi 
gyermekjáték alkalmazását, a művészeti nevelést magas szinten végzi saját 
vállalásaként, akkor megtisztelik, kap egy kiemelést, kap egy kis finanszírozási 
támogatást, de egy címet, egy táblát, egy réztáblát is kap, amit kitehet az óvoda falára, 
hogy ők „Kincses Kultúróvoda” minősítésben részesültek. Fantasztikus, hogy milyen 
sok óvoda pályázik, és kiderül, hogy mennyi-mennyi helyen foglalkoznak jól a kicsi 
gyermekekkel. 

Ilyen értékes programunk a Pajtaszínház-program, amit nem kulturális 
intézmény, hanem az egyik országos kiterjedésű szakmai szervezet, a Magyar Teátrumi 
Társaság indított el, együttműködésben a vidéki nemzeti színházakkal. A Pajtaszínház-
program keretében, úgy tudom, hetven település indított amatőr művészeti csoportot. 
Tessék elképzelni, színjátszó csoportot, tehát megint a nincs és a van közötti nagy 
különbségtétel látható: ahol eddig nem volt amatőr művészeti tevékenység a 
településen, most lett, ez egészen fantasztikus. Gondoljuk el annak az embernek az 
önbecsülését, aki egy ilyen féléves, a vidéki nemzeti színház színművészei, 
dramaturgjai, rendezői által mentorált programban részt vesz, és majd kiáll a falu 
közössége elé - nem is falu, mert 5 ezer fő alatti települések vettek részt -, adott esetben 
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a kisváros közönsége elé! Saját önbecsülésében is megerősödik, és a szomszéd is azt 
mondja, hogyha neked megy, akkor nekem is mehet, meg akkor menjünk már el 
közösen színházba. Tehát olyan dolgokat mozdít meg, indít el, amelyek eddig tényleg 
hibernált állapotban voltak. 

Ugyanezt mondhatjuk a Kapunyitogató-programról, amely során a korábban, a 
rendszerváltás utáni időszakban a szomorú igénytelenség miatt bezárt kultúrházak 
újraélednek, a közmunka-, közfoglalkoztatási programban kimeszelik, ablakot 
cserélnek, tulajdonképpen leverik a lakatot, és újra birtokba veszik a helyi közösségek. 
Illetve örülhetünk annak is, hogy számos térségi fesztiválhoz kapcsolódva is 
beindulnak öntevékeny, önképző körök, műhelyek, amelyek létrehoznak valamilyen 
kulturális produktumot a saját lakóközösségükben.  

Szerintem nagyjából a szoftverrészt gyorsan itt le is zárnám, és rövid kitekintés 
tennék az utolsó programcsoportra, ha az elnök asszonytól még erre engedélyt kapok. 
Úgy látom, az időkeretemet már kihasználtam, de mégiscsak beszámolnék a 
hardverfejlesztési törekvéseinkről, hogy hogyan emelkedik látható módon és nagy 
léptekkel a magyar kulturális infrastruktúra állapota.  

Önök előtt is jól ismert, hogy a második Orbán-kormány 2010 és 2014 közötti 
időszakában olyan emblematikus kulturális beruházásokra kerülhetett sor, mint a 
Pesti Vigadó megújítása, vagy az előző kormányzati ciklusban bezárt, aztán általunk 
felújított és újranyitott Erkel Színház átadása a közönségnek, illetve a Várkert Bazár 
sok évtizede porladó épületének teljes körű felújítása, vagy itt a bizottság körében ülő 
korábbi miniszter idejében elindított program, a Zeneakadémia felújítási 
programjának befejezése. Azt gondolom, ezek mind olyan emblematikus, nagy 
infrastruktúra-fejlesztési programok voltak, amelyek felhívták a figyelmet arra, hogyha 
Magyarországon igenis értékes kultúrát akarunk megélni, akkor az intézményi 
környezet, maga az infrastrukturális szituáció a XXI. században nem lehet olyan 
leromlott, mint amilyennek kinéznek ezek az épületek.  

Ez a lendület a mostani kormányzati ciklusban megtízszereződött, 
megtízszereződött. Fantasztikus, hogy nincsen olyan szakmai előterjesztésünk, 
amelyet a kormány - bár van olyan, hogy ötször átdolgoztatja - nem fogad el, ennek 
keretében tud Európa legnagyobb kulturálisinfrastruktúra-fejlesztő programjával 
büszkélkedni Magyarország. Budapesten, a fővárosban, összeszámoltuk, most már 
nagyjából 450 milliárd forint értékű kulturálisinfrastruktúra-készítésről részben van 
már kormánydöntés, részben ezt követően lesz, tehát már kormányköröztetésen 
vannak az előterjesztéseink.  

Nyilván ezek közül kiemelkedik és a legnagyobb volumenű ilyen programunk a 
„Liget Budapest” projekt, amelynek keretében részben megújítunk infrastruktúrákat, 
a Közlekedési Múzeum vagy a Vajdahunyad vára mint Mezőgazdasági Múzeum ilyen 
épületek, de mondhatom vadonatúj kulturális létesítmények létrehozatalát, a Magyar 
Zene Háza, vagy az új Nemzeti Galéria, vagy az új Néprajzi Múzeum felépítését, de 
ugyanebben a keretben kívánunk az új cirkuszépületről is gondoskodni, valamint a 
Fővárosi Állat- és Növénykert hatalmas, 25 milliárdos megújítási programjáról is 
gondoskodni. Ez összességében egy 210 milliárd forintos óriási infrastruktúra-
fejlesztés.  

Tudom, hogy vannak az utcán, hogy mondjam, aggódók, adott esetben hivatásos 
aggódók, akik nem örülnek annak, hogy a Liget megújul, és hogy a zöldfelület 
5 százalékkal növekszik, de ezt mégiscsak a világ legrangosabb kulturális fejlesztési 
projektek és infrastruktúra-fejlesztési, innovatív ingatlanfejlesztési projektek versenye 
az egyetlen európai megaprojektként díjazta és kitüntette. A MIPIM Awards díjat kapta 
meg a „Liget Budapest” program egyedüli európai nagy fejlesztésként, úgyhogy azt 
hiszem, büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország képes arra, hogy egyébként a 
központi régióban, tehát uniós finanszírozás kizárásával, nemzeti forrásból ezeket a 
projekteket megvalósítsa.  
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Ugyanígy most már csak távirati stílusban, csak felsorolásként, nem is találom 
a jegyzeteimben, de akkor felidézem: az Iparművészeti Múzeum felújítása vagy a 
Magyar Állami Operaház teljes felújítása és az Eiffel-projekt létrehozása ugyanebbe a 
körbe tartozik; mondhatom a Pesti Vigadó befejezése után a Budai Vigadó mint a 
Hagyományok Háza székházának felújítását. Ezek 23 milliárdos, 25 milliárdos, 
14 milliárdos és az utóbbi 7,1 milliárdos fejlesztések, amelyek tehát már folyamatban 
vannak, és ezen kívül készülni fogunk a Magyar Nemzeti Levéltár hosszú távú 
elhelyezésére, próbálunk energiát szánni a Magyar Nemzeti Múzeum megújítására, a 
körülötte lévő Palotanegyed újraértelmezésére, bevonására a múzeumi kínálatba. 
Természetesen említhetem a „Pannon Park” projektet, amely a Fővárosi Állat- és 
Növénykert része, illetve a még kormánydöntéssel nem rendelkező 
Természettudományi Múzeum hosszú távú elhelyezésének kérdése is és új épületének 
létrehozása is komoly feladatot ró ránk.  

Így tehát a nagyberuházások, amiket most említettem - csak a fővárosiakat 
mondtam -, ezeket kiegészíti a „Modern városok” program keretében nagyon 
jelentősen a megyei jogú városokban azon infrastrukturális kulturális fejlesztések, 
amelyekről a miniszterelnök és a helyi polgármesterek megállapodtak. Innen csak 
kiemelném a három kiemelt színházépítési programot, erősorrendben: a veszprémi 
Petőfi Színház 9,4 milliárdos teljes körű megújítása, a Csiky Gergely Színház kerek 9 
milliárdos teljes megújítása Kaposváron, valamint a Csokonai Színház Debrecenben 6-
6,5 milliárd forint értékű teljes felújítása. Emellett még számos más megyei jogú város 
kulturális infrastruktúrafejlesztési projektje is elindul a „Modern városok” program 
keretében, itt is százmilliárdot nyaldossa már az a befektetés, amit nagyrészt nemzeti 
forrásból fog tudni vállalni a kormány. 

Összegzésként és záró gondolatként, tisztelt bizottság, tehát elmondhatjuk azt, 
hogy az a munka, amit az elmúlt három évben a kulturális ágazat elvégzett, a 
munkatársaink elvégeztek, az egy jól körülhatárolható kulturális konjunktúra 
időszakát tárja elénk Magyarországon, amelyben nem csupán a sok száz milliárd 
forintos építkezés, infrastruktúrabővítés, -fejlesztés, -megújítás, hanem valóban a 
tartalmi megújítás időszakába is léptünk. Az infrastruktúra nem öncél, hanem a polgári 
lét, az öntudatos, az identitással rendelkező, magáról gondoskodni képes és kulturális 
eszközöket igénybe vevő, azzal rendszerességgel élő középosztály jellemzője, amelynek 
szélesítése lebeg a szemünk előtt, amikor a munkánkat végezzük.  

És engedjék meg, hogy egy számot zárásképpen elmondjak: a 2010 előtti 
időszakban kulturális tárgyú, témájú elfogadott kormány-előterjesztések száma 
nagyjából azonos volt a 2010 és ’14 közötti időszakkal. Volt ebből egy kiemelkedő év, 
amikor már 23-ra emelkedett az elfogadott kulturális tárgyú kormány-előterjesztések 
száma. Tehát 2014 előtt ez volt az egy évben elfogadott legnagyobb szám, 23 kulturális 
témájú kormány-előterjesztés, 2015-ben 45 előterjesztést fogadott el a kormány, amit 
mi írtunk, majd 2016-ban 74-et. Ezzel szeretném sokkolni a bizottságot. Tehát a 23 volt 
minden idők legtöbb elfogadott kulturális témájú kormány-előterjesztése, tavaly mi 74 
előterjesztést tudtunk a kormánnyal elfogadtatni. Azt mondhatom, hogy a kollégáim 
munkabírása és ügybuzgalma nélkül nyilvánvalóan ez a fantasztikus teljesítmény, a 
kulturális konjunktúra, háttérmunka teljesítése nem valósulhatott volna meg. Itt 
szeretnék nekik köszönetet mondani, és a bizottságnak megköszönni a lehetőséget, 
hogy itt lehetek. 

Kérdések, észrevételek, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a beszámolót. Most a bizottság 
tagjainak van lehetősége kérdéseket feltenni államtitkár úrhoz. Ki az, aki ezzel a 
lehetőséggel élni kíván? (Jelzésre:) Vinnai Győző, tessék! 
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DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Államtitkár Úr! Érdeklődve hallgattam, és 
szerintem napestig tudta volna sorolni a kulturális fejlesztéseket, és egy kicsit éreztem 
is, hogy ilyen, nem is a büszkeség érzete, hanem az, hogy tudtunk előrelépni, tudtunk 
a kultúra területén egy másfajta nagyságrendben gondolkodni, mert azt gondolom én 
is, hogy a kulturális fejlesztéseknek nemcsak az infrastruktúrát vagy akár a tartalmi 
kérdéseket nézve, de egy komplex hatása van. Tehát az, hogy a kulturális identitás 
megerősödik egy közösségben, az egy nagyon fontos dolog. Én három területet 
kérdeznék, mert nem arról van szó, hogy most nekem itt előadást kell tartani, de ezt jó 
volt hallani. Az egyik, ami a „Modern városokhoz” kapcsolódik, hiszen itt hallottunk 
három színházberuházást, az mintegy 25 milliárd forint, de tudjuk jól, hogy a „Modern 
városok” program keretében talán már csak Győr és Hódmezővásárhely van hátra, 
hogyha jól tudom. Azért nézek Simon Róbert képviselő úrra, mert április 28-án megy 
miniszterelnök úr Győrbe, Nyíregyházán már volt, és ott is van egy kulturális része, a 
szabadtéri színpad több mint egymilliárd forintos fejlesztése… (Dr. Hoppál Péter: És 
a skanzen.) És a skanzen, így van, a Sóstói Múzeumfalu is idetartozik. Én azt szeretném 
megkérdezni röviden, hogy a színházfejlesztés mellett milyen kulturális része van 
ennek még, hiszen most már a sor végén vagyunk, és ha jól számolok, akkor a 23 megyei 
jogú városnál közel 2000 milliárd forintos fejlesztést jelent az egész. Nyíregyháza 
esetében - mivel ott voltam a tárgyaláson - százmilliárd forintot jelent. És ennek van 
sport része, kulturális része vagy a Sóstói Múzeumfalu, amely a kulturális és a 
turisztikát is elősegítő projekt része. 

A második kérdésem kicsit a kulturális közfoglalkoztatottakra vonatkozik, 
hiszen a civil szervezeteknél is dolgoznak ilyen kulturális közfoglalkoztatottak, és azt 
gondolom, hogy akár a legkisebb településekre is el tudnak jutni. Nekem van egy ilyen 
számom - nem biztos, hogy pontos, ha államtitkár úr tud pontosítani, akkor azt 
megköszönném -, például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 229 település van, és a 
civil szervezeteken keresztül közel ugyanennyi kulturális közfoglalkoztatott lesz, tehát 
mintegy 200-220. Ez azt jelenti, természetesen nincs így, hogy minden kis, 500 fős 
vagy 300 fős településen is van, de ahol a civil szervezetek tudnak ilyen 
közfoglalkoztatottat alkalmazni, akár egyet vagy kettőt, akkor ott a kulturális élet 
fellendülhet, vagy elindulhat valami, mert korábban nem nagyon létezett. 

A harmadik pedig a vidéki fesztiválok. Ha jól emlékszem, akkor 500 millió forint 
idénre, és jövőre még ambiciózusabb tervek vannak? Tehát itt gondolhatok a pécsi vagy 
a nyíregyházi Vidor Fesztiválra, amely évek óta kiválóan működik, és mindenképpen 
szükség van arra, hogy a kulturális kormányzat támogassa ezeket, mert nemcsak 
egyszerűen egy kulturális eseményt jelentenek, hanem közösségteremtő erőt is, amikor 
egy városban hat napig vagy hét napig minden este kulturális pezsgést tapasztalhatunk. 
Úgyhogy szeretném ezt picit kérdésként, hogy mi is a jövő évi cél, mert az 500 millió 
lehet, hogy jó szám, de lehet, hogy egy picit emelni kellene. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Simon Róbert képviselő úr, tessék! 
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Köszönjük szépen 

a beszámolót államtitkár úrnak. Valóban, amit a beszámoló elején mondott, ugye az 
úgynevezett szoftverismertetés szerint, a nagyobb településeknek az adott régióban 
vagy a megyeszékhelyeknek gyakorlatilag felelőssége van a kisebb településeken élők 
kulturális igényeinek kiszolgálása területén is. Ezt azért merem így kijelenteni, hiszen 
Győr város képviselője vagyok, és éppen nem olyan régen a 40 kilométerre lévő 
Mosonmagyaróváron jártam, és valaki ott mondta nekem, hogy megyünk színházba, és 
akkor kérdeztem, hogy hova, mondta, hogy Győrbe természetesen. Ezzel azt akarom 
érzékeltetni, hogy ők is a magukénak érzik például a győri színházat. 

Hogyha már a győri színházról beszélünk: egy speciális helyzetben van a Győri 
Nemzeti Színház, hiszen két társulat is működik ott, egyrészt a győri színház társulata, 
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másrészt pedig a Győri Balett is. Egyébként maga a színház 1973 és ’78 között épült, ez 
azt jelenti, hogy 40 évvel ezelőtt került átadásra, és valóban, ahogy nagyon kitűnően 
informált Vinnai Győző képviselőtársam mondta, a miniszterelnök úr április 28-án 
Győrbe érkezik, és nem titkolt szándékunk az, hogy a „Modern városok” program 
keretében, Veszprémhez, Kaposvárhoz és Debrecenhez hasonlóan a győri színház is 
bekerüljön a felújítandó, az infrastrukturális szempontból felújításra kerülő színházak 
körébe, hiszen a pillanatnyi működtetése, az energiaköltségek és egyáltalán a 
fenntartása és a környezetének az állapota nem méltó most már 40 év után ahhoz, hogy 
megyeszékhely, illetve egy nemzeti színház státuszt töltsön be. Ez irányba egyébként 
pozitív visszajelzéseket kaptunk. Én magam is mint országgyűlési képviselő és a 
Kulturális bizottság tagja, hiszen éppen ebben a színházban korábban, két évvel ezelőtt 
volt már egy kihelyezett ülésünk, támogatni fogom, hogy mindenképpen a Győri 
Nemzeti Színház kerüljön be a felújításra kerülő színházak körébe. A kérdésem is 
éppen ehhez kapcsolódik: államtitkár úr érintette a fővárosi fontosabb beruházásokat, 
és van-e további lehetőség színházak felújítására, elsősorban vagy különösen vidéken? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dunai Mónika, tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen azt a tartalmas beszámoló 
szeletet, amit államtitkár úr ismertetett velünk.  

Valóban nem kis feladat elmondani azt, hogy az elmúlt három évben és az azt 
megelőző években is mi minden történt a magyar kulturális életben. Azt gondolom, 
talán nem szerénytelenség azt kijelenteni itt a bizottság mai alkalmával, hogy a kultúra 
Magyarország húzóágazata. Ezt talán kevésbé szokták hangsúlyozni, de én azt 
gondolom, ez így van, és erre büszkék lehetünk mindannyian, akár legyen szó olyan 
fejlesztésről, amit az államtitkár úr is kiemelt, hogy még korábban, akár tíz évvel ezelőtt 
kezdődött el, majd a befejezése ezekre az évekre esett, akár olyan kezdeményezésekről, 
amelyek újkeletűek, frissek, de már az eredményei látszanak. 

Az államtitkár úr is beszélt arról, hogy micsoda nagy munkát kellett végezniük, 
de gondolom, szívesen tették az államtitkárság munkatársai, és nemcsak az 
államtitkárság munkatársai, hanem mindenki, aki Magyarországon a magyar 
kultúráért él és dolgozik, hiszen amikor azt a célt tűzték ki maguk előtt az 
államtitkárság részéről három évvel ezelőtt, hogy „A kultúra mindenkié” program köré 
fogják a tevékenységüket fonni, akkor azt vállalták el, hogy egyszerre figyelnek a 
legkisebb települések kulturális lehetőségeire és a megyei jogú városok, Budapest 
további színvonalas kulturális életének biztosítására, de egyszerre figyelni a 
kistelepülésekre, Magyarország összes településére, a megyei jogú városokra és 
Budapestre nem kis feladat. 

Nos, az országot járva és vidéki képviselőtársaink elmondása alapján is látszik, 
hogy ezeknek már megvan az eredménye, tehát már látható, hogy nemcsak papíron, 
nemcsak elképzelésekben és nemcsak elvekben él ez a program, hanem a valóságos 
életben lehet látni azokat a hasznokat, kulturális hasznokat, amelyek már most 
megmutatkoznak. Mindezt köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk ennek a 
kiteljesedéséhez! 

Engedjék meg, hogy budapesti képviselőként még egy újabb vetületre is 
ráirányítsam a figyelmet, mégpedig arra, hogy fontos a kistelepülések, fontos a megyei 
jogú városok és fontos Budapest közművelődési helyzetének fenntartása és a művészeti 
élet továbbfejlesztése, de amikor Budapestről beszéltünk, akkor majdnem mindig a 
belvárosi közművelődésre, a belvárosi fesztiváléletre gondoltak korábban, évtizedekkel 
korábban. Jó azt látni, mivel Budapest peremkerületei is korábban fehér foltok voltak, 
hogy most már ez kezd más megvilágítás alá esni, és Budapest kertvárosi részeiben is 
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érezhető az a szemlélet, hogy Budapest nemcsak a főváros belvárosából áll, hanem a 
peremkerületekből is és a kertvárosi részekből is. 

Két kérdésem lenne. A múzeumok körében milyen nagyságrendű fejlesztéseket 
tervez a tárca a jövőben? A másik pedig az, hogy a közelgő nyári vizes vb 
kísérőjelenségeként, kísérőprogramjaként a kultúra terjesztését és a kulturális 
lehetőségek kínálatát fel tudja-e fűzni valahogy vagy tervezi-e felfűzni az 
államtitkárság. Tehát akik idelátogatnak Magyarországról vagy a világ bármely 
pontjáról a vizes vb-re, ők koncentráltan, programszerűen, egybefűzve tudomást 
fognak-e szerezni arról, hogy egyébként milyen zenei, táncesemények érhetők el akkor 
Budapesten és Magyarországon? Erre készül a tárca koncentráltan? Mert azt 
gondolom, ez jó lehetőség lenne arra, hogy megismertessük az egyébként sportot 
kedvelő közönséget a magyar kultúrával, amikor éppen nincsen meccs. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólás? (Jelzésre:) Törő Gábor, tessék! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Én is szeretném megköszönni a beszámolót. Az 

államtitkár úr említette az Arany János-emlékévet, amelyet a bizottságunk egy évvel 
ezelőtt támogatott szinte egyhangúlag, és a parlament elfogadta. Azt is említette az 
államtitkár úr, hogy mintegy 4 milliárd forint forrást rendeltek ehhez az emlékévhez. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy melyek azok a programsorozatok, fejlesztések, 
amelyek nemcsak erre az évre szólnak, hanem hosszú távú kihatással lehetnek a 
magyar kultúrára, és nem utolsósorban a fiatalok figyelemfelhívására, hogy mekkora 
írónkról, költőnkről, műfordítónkról van szó.  

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Farkas Gergely, tessék! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, és én is köszönöm 

szépen a beszámolót. A beszámoló első részében sokat hallhattunk arról, hogy a 
vidéken élők számára is miként próbálják megteremteni a lehetőséget, hogy 
hozzájuthassanak minél több kulturális programhoz, rendezvényhez. Ezzel 
összefüggésben, amikor körülbelül két éve Balog miniszter úr itt volt, ő is 
megfogalmazta azt a mondatot, hogy ne legyen olyan általános iskolás gyerek 
Magyarországon, mindegy, hol él, az ország melyik területén, aki legalább egyszer 
koncertre, színházi előadásra ne jusson el vagy éppen múzeumlátogatásra. Ő akkor úgy 
fogalmazott, hogy ennek a programnak az előkészítése folyik a tárcánál, és hallhattunk 
is erre utaló fejlesztéseket, fejleményeket. Azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e 
konkrét számok esetleg, hogy milyen előrelépés történt ezen a téren, hogy jobban 
láthassuk, milyen eredményei voltak ennek a programnak. Ha most fejből nem is tud 
az államtitkár úr ilyeneket mondani, de nagyon kíváncsi lennék, hogy tényleg 
készülnek-e erről statisztikák, hogy ilyen téren sikerült-e előrelépni. 

A második téma, amit szeretnék felvetni. Néhány hónappal ezelőtt itt jártak a 
bizottságban a hazai könnyűzenei fesztiválok szervezői, és úgy érzem, egy nagyon 
tartalmas párbeszédet folytattunk. Sok minden más mellett ők elmondták, hogy kicsit 
sérelmezik azt - ők úgy érzik, hogy a saját rendezvényeiken nagyon nagy mértékben 
hozzájárulnak, akár a külföldről érkezők esetében, Magyarország hírnevének 
előmozdításához, akár a rajtuk keresztül beáramló pénz kapcsán nemzetgazdasági 
hasznot is hajtanak az országnak. Ezt több esetben is részletezték, de ehhez mérten úgy 
érzik, hogy nem kapnak kellő mértékű támogatást, pedig konkrét példák elhangzottak. 
Például a vendégéjszakák számában, ha csak, mondjuk, a Szigetre gondolunk, a 
magyarországi összes vendégéjszakának az 5 százalékát produkálja ez az egyetlenegy 
rendezvény, az ehhez kapcsolódó szállásigények, és több olyan dolgot is elmondtak, 
amelyek tényleg pozitívan hatnak hazánkra.  
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Tervezi-e a kormány, hogy megvizsgálva ezeket a lehetőségeket valamilyen 
támogatást nyújtanak a könnyűzenei fesztiválok szervezőinek? Hallhattuk, hogy más 
fesztiválok részesednek ilyenfajta támogatásban, nagyon helyesen. Érdemes lenne azt 
is megfontolni, hogy ezen fesztiválok jelen meglévő programjainak - akár új 
programokkal kiegészítve, amelyek tényleg, valóban értékteremtő programok - a 
támogatására és egyébként az egész rendezvénytípus, a műfaj támogatására van-e 
szándék a kormányban. Tehát ez lenne a második kérdésem, részben itt tolmácsolva a 
szervezők észrevételét, szívfájdalmát. 

A harmadik pedig az olvasás népszerűsítésével kapcsolatos kérdéskör lenne. 
Számomra is egy személyes élmény, nagyon nagy élmény, amikor 2005-ben „A Nagy 
Könyv” országos olvasást népszerűsítő program állami támogatással megvalósult. Ez 
számomra hatalmas élmény volt, rengeteg könyvet olvastam ennek hatására, nagy 
izgalommal követtem én is a verseny lefolyását, és azóta is hiányolom egy hasonló 
országos kampány lefolytatását. Az, hogy hiányolom, nemcsak abban mutatkozik meg, 
hogy önökön számon kérem ezt, hanem mi ezt kicsiben a Jobbik ifjúsági tagozatával 
lefolytattuk „A nemzet könyve” elnevezéssel. Szerencsére ez is nagyon jól sikerült, de 
mégse lehet összevetni egy olyan akcióval, amit, ha jól emlékszem, 2005-ben talán 
800-900 millió forinttal támogattak, tehát tényleg hatalmas összeget költöttek rá, de 
szerencsére, úgy érzem, ennek akkor meg is volt a látszata.  

Kérdezem, hogy erre vonatkozóan rendelkeznek-e tervekkel, van-e elképzelés 
arra, hogy egy ilyen jellegű, olvasást népszerűsítő országos kampányprogramot 
lefolytatnak, és akkor még nem is tértem ki arra, hogy talán még nagyobb szükség lenne 
erre, mint mondjuk, tíz-tizenegynéhány évvel ezelőtt, mert még kevesebbet olvasnak a 
fiatalok, úgyhogy ilyen szempontját még nem is vizsgáltam a dolgoknak. Az biztos, 
hogy tényleg szükség lenne egy hasonló kezdeményezésre. Várom válaszait. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Kucsák László, 

tessék! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Magam is 

megköszönöm államtitkár úrnak a részletgazdag tájékoztatót, és mivel ez az államtitkár 
úr meghallgatása, ezért én most mellőzném azt, hogy a saját választókerületemből 
osszak meg itt tapasztalatokat, sokkal inkább egy konkrét kérdést tennék föl. De előtte 
annyit megemlítek, hogy azt szeretném visszaigazolni személyes tapasztalatokból is, 
hogy a kulturális ágazatban, szektorban végrehajtott béremelés rendkívül indokolt és 
fontos lépés volt. Gondolom, másfelől is érkeztek ilyen jelzések, úgyhogy ezt fontosnak 
tartottam megemlíteni. A konkrét kérdésem arra vonatkozna, hogy a Budai Vigadó 
felújítását követően tudja-e biztosítani a Hagyományok Háza korszerű működését. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Hiller István, tessék! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én is érdeklődve figyeltem államtitkár úr 

beszámolóját, amit tartalmasnak ítélek, olyannak, amely vitaképes, ezért vitatkozom 
vele. Az első meglátásom, hogy azért üdvözölhetjük az államtitkár úr jelenlegi 
beszámolóját, mert a miniszteri beszámolókon a kultúra olyan töredékesen fordul elő, 
olyan hihetetlenül partikulárisan jelenik meg, hogy egyszerűen tarthatatlan volt az az 
állapot, hogy az éves miniszteri beszámolókban a kultúra körülbelül annyit foglal össze, 
hogy a kulturális államtitkár úr és csapata itt ül a hátam mögött. Egyébként tartalmit 
én legutóbb az emlékezetes miniszteri beszámolón, amikor voltak szívesek a képviselői 
hozzászólást három percben rögzíteni, ami egy kitűnő és pezsgő diskurzusnak tudott 
így az alapja lenni - ezért aztán értem, hogy az államtitkár úr és az elnök asszony, nem 
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tudom, hogy kié volt a kezdeményezés, de akárkié is, az helyes, hogyha ez itt végül is 
megvalósult.  

Az első gondolatban a zavaromat az okozza, hogy Farkas képviselő urat csak arra 
szeretném figyelmeztetni, hogy „A Nagy Könyvet” egy szocialista kormány szocialista 
minisztere indította és hajtotta végre, és hogyha ezt még sokat dicséri, mind a 
kettőnknek baja lesz belőle. (Kucsák László: Hajrá!) Úgyhogy megköszönve a 
tizenévvel ezelőtti dolgot - egyébként megerősítem, hogy az folytatásra méltó dolog 
volt, tulajdonképpen én sajnálom, hogy 2005-2006 után még egy ilyet nem 
vezényeltünk le, mert érdemes lett volna, azt látva, és ez egyben, ha államtitkár úr 
elfogadja, egy javaslat is, valóban nem beruházásmértékű összegből olyan gyermekek 
ezreit látva könyvvel a kezükben, akik korábban az olvasást kimondottan fölöslegesnek 
vagy lényegtelennek ítélték, és mivel a bizottság oktatással is foglalkozik, ezért 
mégiscsak fontos, hogy a tudásátadás-tudásátvételnek ebben a teljesen megváltozott 
intézményrendszerében belássuk, hogy bármilyen módon is az internet világában 
élünk, az alapkészségek, ezen belül az olvasás biztos elsajátítása kulturális előny és 
érték. 

Ami az államtitkár úr beszámolójában benne van és ami nincsen benne. Ez 
tőlem nem túlságosan új, de a magyar kultúra és a magyar kulturális politika egészére 
nézve az önök kormányszerkezetét kimondottan tragikusnak látom, ezt az EMMI 
elnevezésű minisztériumot egy véteknek általában a magyar társadalompolitika ellen. 
Tehát a hihetetlenül hangulatos helyzetjelentésekből nagyszerű szakdolgozatokat 
fognak írni negyven év múlva, amikor a kosárlabda szövetség, az orvoskamara és a 
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete vezetői egymás előtt-mögött ülnek, hogy a 
miniszterrel találkozzanak. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ezt önök is belátták, és 
ha most csinálnának… - persze nem önök csinálják a kormányt, hanem önöknek 
csinálja a kormányt a miniszterelnökük, de azért, ha még beszélő viszonyban vannak 
vel, már tudniillik elérik őt, akkor érdemes időről időre felhívni a figyelmet, hogy ez egy 
olyan belső hierarchiát okozott különböző területek között, amelyben a leginkább 
vesztes a kultúra. Sohasem lesz a magyar kulturális lobbi olyan erős, mint a 
dohányipari. Soha. Nem beszélve a Birkózó Szövetségről, merthogy az is a 
minisztériumhoz tartozik. Én azt gondolom, hogy az önök munkáját és a munkájuk 
eredményességét igen erőteljesen korlátozza és gátolja az a szerkezet, amelyben 
dolgozni kényszerülnek. Minthogy minden kormányban elvárják a lojalitást, és 
tulajdonképpen kormányfőtől vagy minisztertől függetlenül az az államtitkár, amelyik 
bírálja a minisztert, az megérett arra, hogy kirúgják - én is minden további nélkül 
megtettem, ahogy elnézem, az önök kormányában is megesett -, ezért ebben nem 
viszonjelzést várok, csak egyszerűen a véleményemet szeretném elmondani.  

De a helyzet, azt gondolom, még ennél is csapnivalóbb, mert joggal nem beszélt 
az államtitkár úr arról, hogy milyen a Római Magyar Akadémia működése, mi van a 
bukaresti magyar kulturális központtal, hogyan tevékenykedik a londoni magyar 
kulturális centrum. Azért nem beszélt erről, mert jogi értelemben indirekt módon van 
csak kapcsolata hozzá, ugyanúgy, ahogy - és ez tisztelet, amit most mondok, őszintén - 
én nagyszerű dolognak tartom, hogy egymást követő két évben Oscar-díjat kapott egy-
egy magyar film, példa nélküli, nagyszerű dolog. De önök itt erről nem számolhatnak 
be, miközben a kulturális államtitkár ül előttünk, mert hiszen ez egy külön 
miniszterelnöki megbízott, aki ráadásul még csak nem is az EMMI-hez tartozik - nem 
véletlenül, mert nem akart odatartozni -, hanem egy másik minisztériumhoz becsatolva 
tevékenykedik. Így aztán abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy amikor a kultúráért 
felelős államtitkár urat éppen az iránt érdeklődve kérdeznénk, hogy milyen egy ilyen 
Oscar-díj-átadó, akkor ön erre nem tud válaszolni, hiszen a minisztériumának és az 
államtitkárságának jogi értelemben ehhez nincsen köze. De ha már veszélyesebb 
vizekre mennénk és azt kérdezném, hogy a műemlékvédelem és a nagyberuházások 
közötti korrupciós kapcsolat most hogyan áll, miket hall az ember mostanában erről a 



19 

kérdésről, akkor sem kérdezhetem önt, mert az meg a Miniszterelnökséghez tartozik. 
Pedig olyan szívesen beszélgetnék arról, hogy mi igaz abból, hogy hallok 
nagyberuházásokról, előtte kötelező régészeti feltárásokról meg sok-sok pénz 
vándorlásáról A helyről B helyre, de ezt most nem tehetem meg, mert hiszen ez az 
EMMI kulturális államtitkárságához nem tartozik. Három olyan területet mondtam, 
amelyik, valljuk meg, azért mégiscsak a magyar kultúra szerves része, van, amiről 
vitatkoznánk, van, aminek együtt örülnénk, van, amiről megoszlanak a vélemények, 
mondjuk, a magyar kultúra külföldi terjesztése, a magyar filmművészet és filmipar, a 
műemlékvédelem és örökségvédelem, és azokról a nagyberuházásokról nem is 
beszéltünk, mint amelyekről ímmel-ámmal már beszélhet az államtitkár úr, mert hol 
idetartozik, hol nem, Budapesten és vidéken. Tehát én a szerkezetben olyan 
problémákat látok, amelyek gátjai annak, hogy itt egy koherens magyar kulturális 
politikát egyáltalán kitapintani lehessen, ezért bár őszintén gratulálok a 74 kormány-
előterjesztéshez, tudom, hogy ez az apparátusra nagy munkát ró, annak idején én is 
szívesen köszönetet mondtam, amikor karácsony előtt két nappal 1032 kérdést intéztek 
az apparátushoz, ami egyébként a politikai vezetést sohasem terhelte, mindig a 
munkatársakat, mert nekik kellett szerencsétleneknek megválaszolni ezt. Tehát nagyra 
értékelem, hogy azt a bürokratikus terhet tudták teljesíteni, de az önöktől függetlenül 
létező kormányszerkezet az önök tevékenységét igencsak nagyban korlátozza. 

Végezetül néhány olyan dolog, amivel, azt hiszem, bármilyen furcsa, annak, aki 
bármennyire is foglalkozik a kultúrával, egyet kell értenie. Ezért, amit mondott az 
államtitkár úr a magyar közművelődés, a közkultúra megközelítéséről, szerintem az 
helyes és közös gondolkodásra méltó: azokon a kistelepüléseken akkor van igény, ha 
először megteremtjük a feltételeket, és akkor van, ha nem a kocsma az egyetlen hely, 
ahol összejöhetnek emberek. Egyébként az olyan szokások, amelyeket a korábbi 
évtizedek megteremtettek hagyományként, amikor emberek kistelepüléseken, és még 
csak azt sem mondom, hogy a magas kultúra hihetetlen színvonalában, csak 
egyszerűen kulturális okokból együtt lehettek, a rendszerváltás után elvesztek. Ezeket 
az egyébként szabad Magyarország nem kísérte eléggé figyelemmel, és aztán a létrejött 
hagyományok egyszerűen szertefoszlottak már olyan közösségekben, amelyekben 
egyébként ideológia a korábbi rendszerben nem volt, csak egyszerűen jó volt 
összejönni. Javaslom, hogy erről gondolkodjunk közösen. 

Végezetül pedig egy kérdés, mert azt meg nem értem. Néhány bizottsági üléssel 
ezelőtt itt népműveléssel, népfőiskolákkal foglalkozó két társasággal találkoztunk 
sajátos megközelítésben. Az egyik a Népfőiskolai Társaság, amelyik már a 
rendszerváltás előtt bontogatta a szárnyait, sokat tett, a határon túli magyarsághoz már 
a rendszerváltás előtt próbálta vinni a tudás meg a magyar kultúra elérhetőségét, a 
másik pedig a parlamentialelnök-társam, Lezsák képviselő úr legendás vállalkozása - 
már most a vállalkozást kulturális vállalkozás értelmében és pozitívan mondom, 
nehogy pejoratívan értsék. Azt hallom, az egyik azt mondja, a Népfőiskolai Társaság, 
hogy őnekik azért van itt leáldozóban, mert a másik virágzik.  

Kérem szépen, segítsenek ebben, hogy itt egy olyan konkurenciaharcról van-e 
szó, amikor az egyik tulajdonképpen egy másik nagy hagyománnyal rendelkezőt 
kiszorít financiális értelemben, a költségvetési támogatás tekintetében és a 
feladatellátás dolgában, vagy pedig látnak-e abban lehetőséget - én például látok, és 
nem gondolom, hogy egy népfőiskolai társaságnak vagy egy hasonlónak kellene 
működnie egy országban. Ezek az emberek elkötelezettek, éppen a közművelődés 
tekintetében nagyon fontos szerepet játszanak, nem hiszem, hogy privilegizálni kellene 
és kizárólagossá tenni egyetlen szereplő helyzetét. Köszönöm szépen. 

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

látok jelzést, akkor én is feltenném kérdéseimet, illetve észrevételeimet az államtitkár 
úrhoz. 
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Kezdem azzal, amit itt az előttem szóló Hiller István a kormányzati struktúrával 
kapcsolatban megfogalmazott, és még tovább mennék: nemcsak arról van szó, hogy a 
kultúra, mint olyan, jelenleg a kormányzati struktúrában, illetve az állami vezetésben 
nehezen értelmezhető, hiszen legalább három helyen foglalkoznak kultúrával, de a 
XXI. századi kihívások meglátásom szerint nemcsak a kultúra minél erőteljesebb 
egymással történő együttműködését is magával kellene hogy hozza, hanem az 
oktatásnak és a kultúrának a nagyon szoros együttműködését, szinte kéz a kézben 
járását.  

Másrészt pedig elsősorban a migrációs helyzet és Nyugat-Európa, illetve Észak-
Afrika destabilizációja, illetve biztonságának egyre inkább romló helyzete mutatja azt, 
hogy Magyarországnak a következő évtizedekben a kultúrát és a turizmust olyan 
mértékben kell összekapcsolnia, ami mind gazdasági, mind identitás-, mind pedig 
kulturális szempontból kiemelkedő lesz. Az, hogy kormányzati szinten a kultúrát és a 
turizmust nem kapcsolták össze eddig, már most óriási kihagyott lehetőségeket jelent 
Magyarország számára. Egyrészről lehetőségünk lenne a nemzetközi 
beágyazottságunkat növelni, ha tudatos stratégiája lenne Magyarországnak arra, hogy 
a kulturális ágazatot és a turizmus ágazatát összekapcsolják. Ha a projekteket, a 
rendezvényeket, a fesztiválokat tudatosan ezzel a kettős szemüveggel néznék, ez óriási 
növekedést, emelkedést jelenthetne mind a kultúra, mind a bevételek, illetve a 
gazdaság szempontjából.  

Másrészről a nemzeti alaptanterv megújítása kapcsán is és akár a kilenc 
évfolyamos iskola kapcsán is nagyon sok szó esik a közéletben arról, hogy hogyan lehet 
élményszerűvé tenni az oktatást, és hogyan lehet közelebb hozni a XXI. század 
digitalizált világában felnővő gyerekekhez az oktatást. Úgy gondolom, és egyébként az 
intézménylátogatásaim során is ebben a hitemben erősödtem meg elég erőteljesen, 
hogy a kulturális intézmények által nyújtott élmények oktatásba való bekapcsolása 
minden eddiginél fontosabb lesz szerintem annál a generációnál, amelyik most kezdi 
meg a tanulmányait, illetve a következő években fogja megkezdeni. Tehát nemcsak a 
kulturális szférában szereplők erőteljesebb összekapcsolására, hanem az oktatás és a 
turizmus kultúrához kapcsolására is nagyon nagy szükség lenne. 

Másrészről a XXI. század kihívásai közé tartozik az, hogy egy fiatallal 
megértessük, talán sok fiatal számára nem egyértelmű, hogy miért is jó neki, ha elmegy 
egy színházba egy néhányezer forintos jegyért, miközben az okostelefonján HD 
minőségben tud, mondjuk, komolyzenei koncerteket is megnézni. Hogyan tudják az 
intézmények becsalogatni a kultúrára fogékony fiatalokat a látogatásra? És van-e arra 
vonatkozóan kormányzati segítségnyújtás akár az állami intézményeknek, de az 
önkormányzati intézményeknek is, mondhatom ezt, hogy ezzel a kihívással 
szembesüljenek? Ha a múzeumok interaktívvá válnak, és valóban olyan élményt 
tudnak nyújtani a fiatalságnak, amihez ők hozzá vannak szokva ebben a digitalizált 
világban, és amibe belenőnek, ami számukra természetes, akkor félő, hogy a kulturális 
intézményekben nem fognak ezzel találkozni, és nem fogják izgalmasnak, 
érdekfeszítőnek tartani azt, amivel ott találkoznak. Ez egy olyan alapvető kérdése a 
XXI. században ezeknek az intézményeknek, ami a megmaradásukat teszi egyáltalán 
kérdésessé. 

A bérek kapcsán. Az, hogy tíz év után a 15 százalékos béremelés elindult, 
örömteli természetesen, és tudom, hogy ez nemcsak az államtitkár úr kompetenciája, 
sőt elsősorban nyilván gazdasági minisztériumi kompetencia, de azért az arcpirító, ami 
a kulturális ágazatban fizetések címén még most is megvan, tehát hogy diplomás 
emberek, kultúrával foglalkozó diplomás emberek 100-120 ezer forintokat visznek 
haza, az egész egyszerűen döbbenetes. Itt filléres gondokról beszélünk, ha a kulturális 
intézmények gondjairól beszélünk, ahhoz képest, mint amit más ágazatokban lát az 
ember, ráadásul a szakember-utánpótlással kapcsolatban is problémák lehetnek éppen 
emiatt. Tehát én nagyon kérem az államtitkár urat, hogy a befolyását is minél 
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erőteljesebben vesse latba azért, hogy ez a béremelés sokkal erőteljesebb legyen a 
kulturális ágazat dolgozóinál.  

Itt kapcsolódnék egy másik kérdéshez, ami korábban célkitűzésük volt, de aztán 
különböző szakmai indokok miatt elakadt, ha jól értesült vagyok: ez a kulturális 
életpálya megalkotása, illetve ennek a kérdése. Tudom azt, hogy a kultúra területén 
nagyon sokféle ember dolgozik, nagyon sokféle munkakörben dolgoznak, és rendkívül 
nehéz egy átfogó életpályát megalkotni. 

Azt is el tudom fogadni, hogy nem az a jó megoldás, ha egy életpályáját 
próbálunk kínálni a kulturális élet területén dolgozó összes munkavállalónak vagy 
művésznek. Ugyanakkor az, hogyha egy életpálya nem tud megoldást nyújtani, attól 
még a különböző területeken, bár ez egy nagyon sziszifuszi munka, de szükség lenne 
beavatkozásra, főleg idősebb művészek esetében látható az, hogy gyakorlatilag 
nyomorognak abból a nyugdíjból, amit kapnak, és a fizetések tekintetében sem nyújt 
biztonságot nagyon sok művész számára az a fizetés, amihez ő hozzájut. Ráadásul más 
országokhoz képest sok tekintetben, akár nemcsak anyagi juttatások tekintetében, 
hanem gondolkodásmód és egy más foglalkozásnak a megtanulásában sem nyújt elég 
segítséget megítélésem szerint az állam. Tehát, ha nem is az első időszakban kitűzött 
célok mentén, de valamilyenfajta tudatos gondolkodás a kultúrában dolgozók 
életpályájára vonatkozóan szerintem szükséges lenne, hogyha elindulna. 

Ehhez kapcsolódik a segítségnyújtás kapcsán, hogy említette államtitkár úr ezt 
a magas normatívaemelést a kistelepülések esetében, hogy emellé milyen szakmai 
segítségnyújtást tudnak nekik adni, hiszen az, hogy kapnak ilyen normatívát, az 
rendben van, de hogy azt mire költsék el, vagy mire költik el, azért az nagyon nem 
mindegy. Kulturális produkció és kulturális produkció között óriási különbségek 
tudnak lenni, és jó lenne, ha minél értékesebb művészekhez kerülnének ezek az 
összegek. Arról nem is beszélve, hogy valamilyen szerepük azért a helyi vagy 
környékbeli művészek segítésében is lehet. Tehát hogy ezzel kapcsolatban szakmai 
segítségnyújtás is megvalósul-e a normatíva, illetve a pénzügyi segítségnyújtás mellé? 

Végül egy apró jelzés, ami szintén a lokális kulturális intézmények helyzetére 
vonatkozik. Említette államtitkár úr az osztálykirándulások jelentőségét, illetve azt, 
hogy milyen intézmények vannak, amelyek kiemeltek lesznek ebből a szempontból. Én 
azt a kérdést tenném fel, hogy lokális szinten gondolkodnak-e abban, hogy akár 
környékbeli kulturális intézményekbe könnyebben jussanak el gyerekek. Főleg a 
szegényebb régiókban vannak olyan települések, ahonnan akár a 30-40 kilométerre 
lévő város múzeumába eljutni is nagy erőráfordítást és anyagi ráfordítást jelent a 
szülők számára, illetve az iskola számára, és így bizony sok gyerek úgy nő fel, hogy a 
saját közvetlen környezetében lévő kulturális intézményeket sem ismeri. Fontos lenne, 
hogy ebben is segítsék őket, ne csak budapesti intézményekbe vagy az egri várba 
tudjanak ellátogatni, hanem a saját környéküket is minél erőteljesebben és minél 
könnyebben meg tudják ismerni.  

Ennyit szerettem volna kérdésként feltenni. Más hozzászólási szándék? (Nem 
érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor megadom a szót a válaszadásra Hoppál Péter 
államtitkár úrnak. Tessék! 

Dr. Hoppál Péter államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
válaszai 

DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy gyors 
összegzésként - miközben megköszönöm, hogy ilyen aktívan tulajdonképpen 
mindannyian hozzájárultak a mai meghallgatáshoz a személyes véleményükkel, illetve 
kérdésükkel - hadd mondjam el, hogy lám, lám, itt a kérdések tömkelegében nem is 
látom, hogy hogy érünk majd a végére, és hogy az elmondottakból is érzékelhető volt, 
hogy egy óriási, valóban fellendülési korszak szemtanúi és munkatársai lehetünk. 
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Tehát az a kormányzati strukturális feladatmegosztás, amelynek keretében a kulturális 
ágazat, a kulturális államtitkárság feladatkörében a teljes magyar kulturális intézményi 
rendszerhálózat van és itt van, ez bőségesen elégséges feladat, sőt soknak is tűnik. 
Úgyhogy tisztelettel megköszönöm azt az aggodalmat, amelynek értelmében 
megfogalmazódott több helyről is, hogy ez egy nagyon nagy minisztérium, illetve, hogy 
több helyre is szét vannak szórva kulturális feladatok. Valóban így van, az 
örökségvédelem, a filmügy, illetve a külföldi magyar kulturális intézmények 
kérdésköre valóban három további minisztériumban van, ugye az örökségvédelem a 
Miniszterelnökségen valóban, a Balassi a KüKüM-ben és a Filmalap pedig a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumban, de mi folyamatos egyeztetésben állunk velük. Azért nem 
referáltam az ő feladatkörükbe tartozó további fejlesztésekről, például a nemzeti 
kastélyprogramról, várprogramról, aminek legalább ilyen volumenű ambiciózus tervei 
és már megvalósult, befejezett programjai vannak, mert értelemszerűen nem a mi 
hatáskörünkbe és feladatkörünkbe tartozik. Tehát azt mondhatom, hogy folyamatos 
egyeztetésben állunk, még akkor is, ha nem a mi hatáskörünkbe tartoznak ezek a 
feladatok, mégis úgy látom, hogy ez egyáltalán nem rettent el bennünket attól, hogy a 
saját területünkön felelősen és valóban háromszoros munkát végezve megpróbáljuk 
nemcsak az optimumot, hanem a maximumot elérni, ami lehetséges.  

Részletekbe menően akkor a felvetődött kérdésekre, engedjék meg, hogy 
röviden megpróbáljak reagálni. Vinnai Győző képviselői úr méltató szavait 
megköszönve az első kérdése, hogy a „Modern városok” program keretében milyen 
további, a színházépületek felújításán kívüli programokra készülünk. Nyilvánvalóan 
minden megyei jogú város és kormány szerződéséből mi magunk is, illetve az illetékes 
önkormányzatok is kicsemegézik a kulturális vonatkozású fejlesztéseket, és ilyen 
módon folyamatosan és állandó kapcsolatban állunk az illetékes önkormányzatokkal. 
És ennek körében referálhatok arról, hogy elég nagy volumenű fejlesztésre készülünk 
itt is. Nyilván nem mi fogjuk őket megvalósítani, hanem az önkormányzatok 
egyébként, és vélhetőleg a Fejlesztési Minisztérium kebelén belül működő MNV Zrt. 
segédletével és együttműködésével, mégis számos esetben a mi feladatunk egyébként, 
hogy kormány-előterjesztéseket készítsünk. Mondom is, hogy az említett nyíregyházi 
állatpark és sóstói skanzen fejlesztése mellett Szolnokon kell a művésztelep 
tekintetében előterjesztést készítenünk, ez már meg is történt, van szekszárdi helyszín, 
továbbá tatabányai helyszín, Békéscsaba, Veszprémet kell még kiemelnem és, amit 
most nem írtunk ide, de biztos, hogy szerepel… (Munkatársaival konzultál.), 
Debrecenben még továbbiak, tehát a színházon kívüli feladatok is vannak. Tehát azt 
mondhatom, hogy szinte minden második megyei jogú város esetében fejlesztésekre 
lesz szükség, és ezeknek az értéke pedig további több száz millió forintos 
nagyságrendben realizálódhat.  

A kulturális közfoglalkoztatotti kérdés, mely szerint milyen települési elérést 
tudunk felmutatni: a 3 ezer fölötti településszámból 2360 településen ott vannak a 
kulturális közfoglalkoztatottak. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy jó arány. Nemcsak 
a civil szervezetek, nemcsak a kulturális intézmények, hanem maguk az 
önkormányzatok is igényelhetnek, úgyhogy amelyik kistelepülésen nincsen olyan civil 
szervezet, amelyik ezt a munkát bonyolítaná, ott nyugodtan az önkormányzat 
igényelhet egy, bizonyos esetekben akár kettő kulturális közfoglalkoztatottat, mert 6-7 
ezer fő, akik munkába állnak. Még egy eredményt nem mondtam el: a 
Belügyminisztérium statisztikái szerint a legeredményesebb közfoglalkoztatási 
program a reintegráció szempontjából a kulturális közfoglalkoztatási program, mivel 
23 százaléka az e programban résztvevők aránya, akik visszakerülnek a szabad 
munkaerőpiacra, tehát állásba mennek, miután itt újra dolgoznak napi nyolc órát, sőt 
kapnak még egy képzést is, és ezáltal értékessé válik a munkájuk, és valamilyen 
intézmény, civil szervezet lecsap rájuk, elviszi őket munkatársnak már az egyéves 
kulturális közfoglalkoztatási program befejezése előtt. Úgyhogy a legtöbb igénybe vevő 
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egyébként az alábbi megyékben van: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar 
megye, Békés megye, Somogy megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Tehát itt a 
legnagyobb az igény.  

Nyilván ez megint csak a központi régióban meg a nyugati országrészben 
kevésbé releváns, mert ott már munkaerőhiány van, de ahol munkanélküliség van, ott 
ez a program nagyon jól hozzá tud járulni valóban az értékteremtéshez. 

A fesztiválkeret jövő évi céljairól. Említette a képviselő úr, hogy emelni kéne, 
valóban mi is ezen vagyunk. Az elsőkörös tárgyalásokon túl vagyunk a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal, én bizakodó vagyok, hogy a parlament elé 
terjesztendő 2018-as költségvetésitörvény-javaslatban valóban újra egy nagy lépést 
tehetünk. Remélem, hogy a duplázást folytatni tudjuk, tehát 250 millióról 
500 millióra, és az 500 millióról most az egymilliárd forintra történő továbblépés 
minimum szükséges. Megmondom őszintén, hogy az én indítványom az volt, hogy a 
budapesti kétmilliárdos mértéket a 19 megye is kapja meg, tehát ugyanúgy kétmilliárd 
forintot a vidéki fesztiválok megérdemelnek, mint a fővárosi fesztiválok. Lehet, hogy 
nem egy lépésben tudjuk ezt elérni, hanem többen, de a kulturális decentralizációt 
ebben is szimbolikusan hajtjuk és képviseljük. 

Simon Róbert képviselő úr érdeklődött a győri Kisfaludy Színház lehetőségei 
iránt, ahol, mint hallom, kihelyezett ülést is tartott a bizottság; nagyon örülök, hogy 
vannak ilyenek, gratulálok ehhez. A további felújításokra azt tudom mondani, hogy 
számos esetben, hogy mondjam, mert jegyzőkönyv van, a polgármesteri hivatalokkal 
hatékony előkészítési munkát vállalunk annak érdekében, hogy az eredményes 
tárgyalások körében a kulturális lehetőségek bővítését is jól pozícionálja az illető 
polgármester a „Modern városok” program tárgyalásai keretében. Itt ajánlom fel a 
segítségünket, az ágazatunk munkatársainak segítségét, hogy a győri és a 
hódmezővásárhelyi esetlegesen szóba jöhető fejlesztéseket akár előre meg tudjuk 
vizsgálni, és javaslatokat tudunk megfogalmazni, amelyeket majd utána a tárgyalás 
folyamán már önöknek kell pozícionálni. Sok sikert kívánok a színházfelújítási tervhez! 
(Simon Róbert Balázs: Köszönöm.) 

Dunai Mónika képviselő asszonytól kiemeltem egy tételmondatot: a kultúra 
Magyarország húzóágazata. Nagyon örülök ennek a mondatnak, és ezt kiegészíteném 
a kultúráért felelős miniszter, Balog Zoltán miniszter úr egy idén januárban, a 
Parlament Felsőházi termében elhangzott kiváló mondatával a kultúra napja 
környékén tartott magas presztízsű kulturális konferenciáról. Ennek alkalmával a 
tavalyi konferenciánk konferenciakötetét meg is jelentettük, és ebből a most távozó 
országgyűlési alelnöknek át is adnék egy példányt, majd minden képviselőnek a 
bizottságban. (Dr. Hiller István az ülésről való távozás közben átveszi a kiadványt, 
majd a kézfogással egy időben: Köszönöm szépen.) Tehát Balog miniszter úr ezt a 
mondatot mondta ezen a kulturális konferencián, hogy: „A kormányzás lényege a 
kultúra.” Nagyon örülök, hogy a bizottság irányából is hasonló megítélés jön, és én nem 
érzem egyébként azt, hogy strukturálisan hátravetett helyzetben volnánk, el tudjuk 
végezni a ránk váró feladatokat. 

Ami pedig a budapesti peremkerületek bevonását illeti a hasznosabb és 
értékteremtő kulturális lehetőségekbe, ezt a folyamatot a képviselő asszony úgy látja, 
hogy itt is megnyíltak a kapuk és új lehetőségek vannak. Azt tanácsolom, hogy a 
peremkerületi képviselők ne engedjék, hogy ez a folyamat alábbhagyjon, tehát 
ösztönözzék, bátorítsák a kerületek vezetőit, és mi is minden ilyen kezdeményezésre 
nyitottan állunk rendelkezésre, nekünk is érdekünk. A nagyvárosi, fővárosi 
peremkerületek lakossága, hogy mondjam, ugyanúgy hátrányos helyzetű 
szociokulturálisan, mint ahogy egyébként a kistelepülésiek azok, vagy ahogy bizonyos 
nemzeti kisebbségek is azok, tehát az ő irányukba is, az ő pozíciójuk erősítésére is 
kiterjed a kulturális alapellátás programja, tehát mint kiemelt akcióterületekre kell 
tekintenünk ezekre a kerületekre. 
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A múzeumok körében milyen fejlesztések várhatóak az előttünk álló 
időszakban? Összességében ránézésre 140 milliárd forintot igénylő forrás van, amit 
konkrétan múzeumépület-rekonstrukcióra vagy pedig új múzeumépület építésére 
szánunk. A már említett „Liget Budapest” program keretében egy tételt kifelejtettem: 
a Szépművészeti Múzeum Román csarnokának felújítása is természetesen. Baán 
miniszteri biztos úrtól biztos, hogy szemöldökráncolást kaptam volna, hogy a 
Szépművészetit kihagyom az előbbi felsorolásból, úgyhogy most ezt a helyére tettem. 
Azt hiszem, ez is egy nagyon fontos lépés, illetve a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a 
szentendrei skanzen erdélyitájegység-építő programját az idei évben közel kétmilliárd 
forinttal támogatjuk, és jövő évre is szeretnénk újabb forrásokat kapni a központi 
költségvetésből. Tehát összességében nagyon jelentős összeget, a múzeumi világ 
fejlesztésére az említett 500 milliárd körüli forrásból, azt hiszem, egyharmadnyi 
forrást szánunk.  

A vizes vb kulturális lehetőségeinek kérdésköre természetesen nem tartozik 
tárcánk felelősségi és feladatkörébe, hála istennek, de a sportállamtitkárság azért 
mégiscsak a minisztériumunkban működik. Sokszor szoktuk hangoztatni régebben a 
jelenlegi honvédelmi miniszterrel, amikor egymás mellett ültünk még Balog miniszter 
úr miniszteri értekezletén, hogy a sport a kultúra része, úgyhogy ilyen értelemben is 
örömmel adok számot arról, hogy a FINA elvárásai között egyébként amúgy is szerepel 
minden ilyen nagy világeseményen, világrendezvényen kulturális igény.  

Ennek keretében három fő téma köré csoportosul a kulturális kínálat az említett 
kéthetes versenyidőszakban itt a fővárosban: részint mindennap zenés programokra és 
koncertekre kerül sor különböző stíluskörökben és műfajokban, valamint családi és 
gyermekprogramok megrendezésére kerül sor, ezek ilyen játékos formájú, de mégis 
kulturális alapú rendezvények, illetve a gasztrokultúrára különös hangsúlyt is kíván 
fektetni a turizmus, a turisztikai terület, úgyhogy örömmel mondhatjuk, hogy jelentős 
identitásképző és a saját értékeink számbavételét is felsorakoztató kulturális 
programsorozat is mellérendeltetik a mostani vizes vb sportrendezvényeinek 
programkínálatához. 

Törő Gábor képviselő úr az Arany János-emlékév kapcsán jelezte, hogy örömteli, 
hogy megvan a forrása az emlékévnek, és hogy jelentősebb programsorozatra 
készülünk, de bocsánat, a konkrét kérdést elfelejtettem felírni! (Törő Gábor: Nemcsak 
az emlékévről volt szó, hanem hogy milyen hatásai lehetnek hosszú távon a 
promócióknak.) Fantasztikus, nagyon fontosnak tekintjük ezt valóban, hogy ne csak 
egy nagy év legyen a 200. emlékév, ez lezajlik, és utána minden visszakerül a régi 
kerékvágásba. Ennek érdekében a magyar nyelv ünnepe és a magyar nyelv szépségei 
iránti nyitottság fogalmazódik meg az emlékévben. Nagyon-nagyon sok kreatív eszközt 
a Petőfi Irodalmi Múzeum elindított, amit mi a kormány-előterjesztésben is 
pozícionáltunk, például Arany-buszok fogják járni a vidéki helyszíneket, mint ahogy a 
mozgókönyvtárak is járják a vidéki településeket, és emellett korosztályos programokat 
is megfogalmazunk, valamint a teljes iskolás korosztályt szeretnénk bevonni ebbe a 
programba.  

Valóban az a szándékunk, hogy olyan programokat hozzunk létre az idei évben, 
amelyek aztán folytatódhatnak, tehát mintaprogramként szerepelhetnek nagyrészt a 
különböző települési közösségekben, és amelyeket utána erre épülően 
hasznosíthatnak, akár a saját költészetnapi programjaikhoz illeszkedve, akár pedig más 
kulturális kampányokban, illetve fesztiválokban. 

Farkas Gergely képviselő úrnak köszönöm azt a kérdését, amit Balog miniszter 
úr két évvel ezelőtti bizottsági meghallgatásának mondatához köt, jelesül, hogy az a 
kormányzati szándék, amit ebben a ciklusban szeretnénk megközelíteni, hogy minden 
iskolás gyermek jusson el valamilyen színházba és komolyzenei koncertre egy 
tanévben, tehát legyen az életének a részévé. Ezt hogyan tudtuk megközelíteni? Arról 
tudok beszámolni, hogy milyen programokat és milyen intézményeket integráltunk 
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abba a feladatba, hogy ezt hatékonyan tudják teljesíteni: megtöbbszöröztük a 
Filharmónia Magyarország költségvetését, évenként 100 millió forint összeggel tudtuk 
növelni a korábban 130 milliós költségvetésüket, most már 300 millió körül vannak, és 
a rendkívüli kormányzati intézkedések keretből is kaptak minden évben eddig 
támogatást. 

Nekik az a feladatuk, hogy ilyen bérletes formában - azt hiszem, hogy évi hét 
alkalommal - lehetőség szerint minden régióközpontban és számos megyeszékhelyen 
szervezzenek úgy koncerteket, hogy buszokkal még be is hozzák a vidéki településekről 
a gyerekeket a komolyzenei koncertekre, ahol szakavatott kvázi animátorok egy 
kicsikét bemutatják, hogy mi hangzik el és mire kell figyelni, tehát a befogadás 
élményét és lehetőségét is tanítják ezáltal. És ez a filharmóniai koncertbérlet-sorozat 
már 300 ezer gyereknél több gyereknek ad effektív koncertélményt. 

Emellett még a kulturális intézményeknek országosan elvárásként fogalmazzuk 
meg a tájolás feladatát. Tehát azt kérjük, hogy az előadóművészeti törvény szerinti 
legmagasabb besorolású nemzeti intézmények, színházi intézmények, táncművészeti 
intézmények, zeneművészeti intézmények, de még a kiemelt besorolású intézmények 
is, amelyek több állami pénzt kapnak, egy képzeletbeli kultúrkalapba tőlük többet is 
várunk, hogy bedobjanak azok számára, programokat felkínáljanak, akiket eddig nem 
tudtak részeltetni a saját produktumaikban. Tehát egyre nagyobb az elvárás a kulturális 
alapellátás keretében, hogy ezek az intézmények állami támogatás fejében ajánljanak 
fel valamennyit, menjenek ki tájolni, menjenek el kultúrházakba, menjenek el olyan 
könyvtárakba, ahol van kulturális közösségi tér, egy ekkora négyzetméternyi hely, 
ahová le tudnak ültetni 40-50 embert, és oda kell vinni egy kamaraprodukciót, és 
igenis, ha nem tudom őket behozni buszokkal a megyeszékhelyre, akkor ki kell vinni, 
közel kell vinni a rendezvényt az emberekhez.  

Ezenkívül pedig most integráljuk a népművészeti intézményeket, szervezeteket, 
közösségeket és a bábművészeti szervezeteket is. Ők ugye a minősítéssel nem 
rendelkezők, művészeti támogatásban részesülnek egy pályázati kereten belül, ami az 
idei évben 1 milliárd 200-300 millió forint összegre rúg, és 82 millió forinttal 
emelkedett a tavalyi évhez képest. Tehát bővítjük a forrásállományt azoknak az 
aktoroknak az esetében is, akik adott esetben nem nemzeti vagy kiemelt besorolásúak, 
nincs minősítésük, nekik is adunk többletforrást azért, hogy ezt a népszerűsítő és 
művészetet mindenkinek, tehát a kulturális hozzáférés programját a kulturális 
alapellátás keretében minél hatékonyabban teljesítsék.  

Örömmel mondom azt is, hogy van egzakt számunk a KSH adataiból, örülök, 
hogy ez is bekerülhet a Kulturális bizottság jegyzőkönyvébe: 2010-es 
színházjegyvásárlói szám Magyarországon 4,5 millió volt, 2016-ban ez a szám 50 
százalékkal emelkedett, tehát 6 millió 700 ezer ember váltott színházjegyet. Tehát 
megmásfélszereződött a polgári kormányzat hat évében a színházjegyet váltók száma 
Magyarországon. Ez szerintem senki által nem is álmodott hatalmas növekedés. És a 
komolyzeneikoncert-vásárlók tekintetében is 30 százalékkal növekedett a komolyzenei 
koncertjegyet vásárlók száma Magyarországon 2010-től ’16-ig. Azt hiszem, ha 
bármelyikünk itt a teremben azt mondta volna, hogy másfél kormányzati ciklus 
időszakában 10 százalékot már lehet emelni az igényben, azt bármikor aláírtuk volna, 
hogyha 10 százalékos növekedés jön létre. Ezzel szemben 30-50 százalékos növekedés 
jött létre. Tehát ez azt jelenti, hogy a háztartásoknál több pénz marad az adócsökkentési 
program keretében, az emberek már költenek kultúrára, és a tao igénybevételén 
keresztül sokkal több koncertet, sokkal több színházi előadást kínálnak ma már 
Magyarországon, mint amennyit kínáltak 2010 előtt.  

Másik kérdésére, hogy a könnyűzenei fesztiválok szervezői hogyan 
részesülhetnének állami támogatásban: sajnálom, ha ők itt jártak a bizottság előtt és 
nem tettek említést arról, hogy bizony eseti támogatásban, de részesülnek, az utóbbi 
két esztendőben emlékeim szerint 450 millió forint rendkívüli fesztiváltámogatásban - 
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kormánydöntéssel – részesült az idei 500 millión felül a Sziget, a VOLT és a Sound, 
valamint a Nagyon Balaton rendezvénysorozata. Ez egy olyan kör egyébként, amelyek, 
jól tudjuk mindannyian, látjuk a cégbeszámolókból, és olvassuk a híreket, hogy piacon 
olyan jól megélnek, hogy fantasztikus, tehát a mögöttük álló cégek teljesítménye 
nemzetközi érdeklődésre tart számot, és éppen az egyik nagy fesztiváltulajdonos most 
értékesítette, azt hiszem, az 50 százalékát a cégének, és milliárdos értéket képvisel. 
Tehát azt gondolom, hogy mivel a piacon is iszonyú erős, ez show business, tehát ez 
nem egy támogatandó műfaj alapvetően, ami marha nagy… - bocsánat, nagyon nagy 
bevételekkel működik. Tehát ez nem az a műfaj, mint a kamrazene vagy a szimfonikus 
zene vagy a kóruszene, ahol mindig is kellett állami támogatás az ilyen műfajú 
fesztiválok mögé. A miskolci Bartók Plusz Operafesztivál, ami a vidék legnagyobb 
kulturális fesztiválja, tisztelettel jelentem, hogy a tavalyi Bartók-évben 340 millió forint 
állami támogatásban részesült. Az idei évben a Kodály-programban 200 és a 
fesztiválkeretben 60, és még miniszteri kerettel kiegészül, további támogatásban fog 
részesülni. De elmondom azt is, hogy a könnyűzenei fesztiválok szervezői pontosan 
tudják, hogy a Nemzeti Kulturális Alap minden évben kiír az ő számukra is elérhető és 
megpályázható kollégiumi pályázatokat, valamint a miniszteri keretből is tudnak 
részesülni ilyen támogatásokban. És még egy harmadik támogatási kör is, sőt negyedik 
is rendelkezésükre áll: az üres adathordozók bevételéből származó Artisjus-pénzekből 
is az NKA-n keresztül kifejezetten a magyar könnyűzene rendezvényei, eseményei 
kapnak pályázati úton támogatást. És végül, de nem utolsó sorban ezek azok a 
fesztiválok, amelyek óriási nézőszámot realizálnak és jegybevételt produkálnak. A 
mögöttük álló cégek, a szervező cégek pontosan tudják, és művelik is, hogy a 
jegybevétel 80 százalékának mértékéig taotámogatásban is részesülhetnek. Az is állami 
támogatás. Tehát, ha az illetékes fesztiválszervezők itt sírtak a bizottság előtt, hogy nem 
kapnak állami támogatást, sajnos szerintem nagyon nem mondtak igazat, négyszeres 
állami támogatásban részesülnek: soron kívüli kormánydöntéssel 450 millió, üres 
adathordozókból származó pályázat, NKA kollégiumi pályázat minden évben és a tao, 
az is egy állami támogatási forma tulajdonképpen. Úgyhogy innen is tisztelettel 
üzenjük nekik, hogy örülünk, hogy őket is ilyen nagy mértékben tudjuk támogatni a 
céljaik elérése érdekében.  

Még egy kérdése volt képviselő úrnak, az olvasás népszerűsítése, amivel teljes 
mértékben egyet tudunk érteni, hiszen nagyon fontos társadalmi ügyre hívta fel 
képviselő úr a figyelmet. A Nagy Könyv 2005-ös programja egyébként annak idején a 
Nemzeti Kulturális Alap 500 millió forintos támogatásából valósult meg nagyrészt, ezt 
még kiegészítette kormányzati támogatás is. De ha arra gondolunk, hogy közben a 
Bartók-év meg a Kodály-év ennek a kétszeresét vagy háromszorosát realizálja, akkor 
valóban el tudjuk mondani, hogy igen, igaz, az olvasást népszerűsítő programok nem 
annyira drágák, mint mondjuk, egy komolyzenei nagy koncertsorozat vagy egy emlékév 
programsorozata. Úgyhogy itt valóban lehetne feladatot vállalni, csak mivel háromszor 
annyi előterjesztést írunk, mint az elődeink valaha is írtak, ezért most ebben a 
borzalmas előterjesztéssűrűben valóban erre szakértői javaslat nem érkezett, de 
képviselő úr javaslatát konkrét felhívásnak tekintjük, és meg fogjuk vizsgálni ennek a 
lehetőségét. Az idei évben már a tervezett kormányzati feladatainkba nem tudjuk 
beilleszteni, de javaslatot teszek az ön felvetése nyomán, hogy vizsgáljuk meg a jövőben 
ennek a lehetőségét.  

Kucsák László képviselő úr köszönöm, hogy érdeklődést mutat a Hagyományok 
Háza további működése iránt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy miután a Budai 
Vigadóból ők kiköltöztek ideiglenes helyre, teljes körűen, a pincétől a padlásig az egész 
épületet fel tudjuk újítani, éppen tíz nappal ezelőtt voltam kint terepszemlén, úgyhogy 
mondhatom, hogy nagy erőkkel zajlik a munkálat. A bekerülési összeget 5,6 milliárdról 
7,1 milliárdra meg is emelte a kormányzat, hogy tényleg ne maradjon semmilyen része 
az épületnek, amit nem újítunk fel, mindent fel kell most már újítani. Úgyhogy ez egy 
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7 milliárdot meghaladó nagy program, és a Hagyományok Háza amint visszaköltözik, 
sőt már most, az albérleti időszakában is, előkészíti tehát a megyei és a vidéki 
intézményegységek létrehozását, összességében 16-ot terveznek ebben a pillanatban.  

Ezenkívül a tudományos tevékenységüket, tehát az archiválást és a gyűjtések 
feldolgozását is kiterjesztik ezekre a területekre, valamint az oktatást, részt vesznek 
számos iskolai kereten kívüli oktatásban, ismeretelsajátítási programban, európai 
uniós programokat is vállaltak, például ilyen a Mese-program. Olyan 
népmeseprogramokat kíván létrehozni a Hagyományok Háza országosan, úgy tudom, 
megyénként legalább hármat, amivel tehát így hatvan népmesepont jön létre 
Magyarországon az említett hálózatok mellett kiegészítésként. Tehát nagyon sokat 
vállal a Hagyományok Háza, ők működtetik a módszertani központot és az archívumot, 
az adatbázis-feldolgozó és a tudományos részleg mellett a Magyar Állami Népi 
Együttest is, amelynek a fizetését most konszolidáltuk, tehát a művészek, a 
táncművészek és a zenészek fizetését végre helyre raktuk. Azt hiszem, ilyen jelentős 
gesztust ez a fajta művészeti ág a 2001-es, az első Orbán-kormány idején történt 
Hagyományok Háza-alapítás óta nem kapott, örülök, hogy ezt is meg tudtuk tenni.  

Hiller István képviselő úr, parlamenti alelnök úr kérdéseire, hozzáfűzéseire, bár 
el kellett mennie, mégiscsak néhány szóban reagálni kívánok, ami az ő kérdéseihez 
tartozik. Örülök, hogy együtt örülünk, hogy a bizottság előtt beszámolhatok, és 
köszönöm még egyszer az elnök asszony invitálását.  

Abba, hogy itt a két ellenzéki erő egyetértését furcsállja az olvasásnépszerűsítés 
és „A Nagy Könyv” helyeslése kapcsán, még beszállunk mi is, tehát a kormánypárti erők 
is helyeslik, úgy látom, a fejbólintásokból ez következik, tehát létrejött egy nemzeti 
konszenzus, úgyhogy örömmel mondhatjuk, hogy ezt mindannyian fontos ügynek 
tartjuk. 

Az EMMI belső hierarchiájában az ő véleménye szerint a kultúra hátravetést 
szenved. Tessék elképzelni, hogy mi lenne, ha nem lennénk hátravetettek! Most 
háromszor annyi kormány-előterjesztést írunk, mint bármelyik kormányzati elődünk 
azt tette. Mi lenne, ha nem lennénk ilyen szegény, hátravetett és hátrányos helyzetű 
ágazat, ahogyan most a volt miniszter úr látja? Nem tekintjük annak magunkat, 
köszönjük, hogy aggodalommal tekint a képviselő úr a helyzetünkre, mi nem látjuk ezt 
az aggodalmat, mindazzal együtt, hogy a bevezetőmben, a válaszaim elején említettem 
valóban a három más minisztériumba tagolt feladat együttműködési kényszerét.  

A közművelődés, a közösségfejlesztés, a közkultúra terjesztési programját jónak 
minősíti, ezt dicséretnek tekintem, és innen is megköszönöm.  

A Népfőiskolai Társaság, illetve a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
tevékenysége láthatóan expanzióban van. Szeretnénk a ’40-es évek népfőiskolai 
mozgalmát, ami a ’80-as években újjáéledt - több szervezet is van, tehát nem csak ez a 
kettő, van legalább négy olyan szervezet Magyarországon, amelyik ezzel a 
tevékenységgel foglalkozik, de értelemszerűen van egy, amelyiknek van egy hatalmas 
országos központja, Lakitelek, és amelyik felvállalta azt a szakmai programot, hogy a 
Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve, annak a kft.-jével együttműködve 
szintén kiépít egy kárpát-medencei hálózatot. Mi azt gondoljuk, hogy a Hagyományok 
Háza-hálózat fejlesztése, a népfőiskolai hálózat fejlesztése mind-mind azon 
közművelődési eredményeket sokszorosítja meg, amelyeket egyébként maga Hiller 
exminiszter úr is dicsérettel illetett az imént.  

Dúró Dóra elnök asszony kérdésére reagálok befejezésképpen. Köszönöm, hogy 
megemlítette azt, amit én nem érintettem a beszámolómban, hogy a migrációval 
érintett európai állapotunkban különösen is hangsúlyossá válik az, hogy a kultúra 
milyen szerepet tölt be napjainkban, hozzá tud-e járulni az identitás megerősítéséhez. 
Nagyon örülök, hogy ezt felvetette, mindannyian kaptak meghívót a Felsőházi 
teremben, a kultúra napja hetében tartott konferenciánkra, ahol „A kultúra megtart” 
kérdéskört járták körbe különböző diszciplínákból érkező magas rangú előadóink, 
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akadémikusok nagyrészt és művészek. Ezt a kérdést feszegettük, hogy valóban 
napjainkban a migráció tükrében is hogyan járul hozzá az identitás erősítéséhez Közép-
Európában a kultúra ez idejű megerősödése. Úgyhogy egyformán gondolkozunk erről 
a felelősségről, aminek a fontosságát az említett és feltárt eredményekben is próbáljuk 
naponta szolgálni.  

Az élményszerű oktatás és az interaktív múzeumok kérdéskörében folyamatos 
megújulásra van szükség valóban, tehát a múzeumpedagógia módszertani fejlesztése, 
innovációja soha meg nem szűnő feladat, és ebben az elmúlt évtized során nagyon-
nagyon gazdag és gyümölcsöző előrehaladás történt. Mi is állandóan ösztönözzük, 
képzéseket indítunk, forrásokkal, pályázatokkal segítjük a módszertani megújulást. 
Múzeumpedagógia nélkül és valóban interaktív eszközök igénybevétele nélkül ma már 
a digitális forradalomban felnőtt Y generáció, Z generáció számára nem tudjuk 
érdekessé tenni a múzeumi kínálatot, úgyhogy köszönöm szépen az erre való 
ösztönzést, mindenképpen mi is így gondolkodunk erről. Ennek keretében minden 
évben van kettő, múzeumokat érintő fejlesztési pályázati forrásunk. Az egyik a Kubinyi 
Ágoston-program, amely az állandó kiállítások ilyen szintű infrastrukturális 
megújítását segíti, esetenként 5-10 millió forintos évenkénti támogatással, ezen 
keresztül eszközök igénybevételére, új digitális eszközök használatára is sor kerül sok-
sok múzeumban, vidéken és a fővárosban egyaránt. 

A 15 százalékos kulturális illetménypótlékot, nem emlékszem a jelzőkre, 
örömtelinek, de mégis azért még kevésnek ítélte az elnök asszony, ebben teljes 
mértékben egyetértünk. Azt hiszem, én is úgy fogalmaztam, hogy óvatos örömünknek 
adunk hangot, hogy végre elindult a program, és szeretnénk folytatni. Tehát nem 
vagyunk elégedettek a 15 százalékkal természetesen, köszönöm ebben is az ösztönzést, 
már most, az NGM-mel történt jövő évi költségvetési pozíció tárgyalásakor az első vagy 
a második helyen szerepelt az, hogy az illetménypótlék újabb lépését milyen forrással 
tudjuk támogatni, tudniillik 5,4 milliárd forint nemzeti költségvetési forrásra volt idén 
szükség, hogy a 15 százalék 20 ezer embernek célba érjen. Ezt bázisba tettük, tehát 
jövőre ez az 5,4 milliárd megint kell, és erre kell rátenni még, ha újabb lépést 
szeretnénk tenni, de szeretnénk tenni, úgyhogy csapataink munkában állnak, ha nem 
is kívánom azt mondani, hogy ez egy harc, de mégiscsak az érdekérvényesítésben 
számítunk minden szereplőre. Úgyhogy, ha a bizottság is ezt fontosnak tartja, akkor 
tisztelettel kérem, hogy a költségvetés parlamenti vitájában legyenek kedvesek ennek 
hangot adni. Vagy én nem mondhattam volna ilyet? Ezt nem tudom.  

A nyugdíjas művészek megítélésének a kérdése. Én is látok néha, nem kívánom 
megnevezni, hogy milyen bulvárorgánumok címlapján egy-egy rémisztőnek ható 
nagyon hangzatos cikket, hogy… 

 
ELNÖK: Nem rájuk gondoltam. 
 
Dr. HOPPÁL PÉTER, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: 

És akkor nevén is nevezem, hogy adott esetben Medveczky Ilona művésznőnek vagy 
Demjén Ferenc művész úrnak 60 ezer forint körüli havi nyugdíja van. Azt hiszem, 
egyikük sem panaszkodott, sőt én mindegyiküket hallottam megnyilvánulni arról, hogy 
ők ezt úgy élik meg, hogy ránézni arra a nyugdíjas cetlire rossz érzés, de azért közben 
pedig ők felhalmoztak egy olyan értéket, aminek szerintem a közelébe se került az ezen 
asztal körül ülők egyike se.  

Azt mondhatjuk, hogy a hazai művészek aktív évtizedeikben, amikor nagyon jól 
ment nekik, abban az időszakban nyilván keveset fordítottak arra, hogy a 
nyugdíjjárulékuk tekintetében, hogy mondjam, proaktívak legyenek, és akkor óvatosan 
fogalmaztam. Ha az aktív évtizedeikben a nyugdíjjárulékukra nem is figyeltek, de a 
megtakarításra és az öregkorukra mindenképpen gondoltak, ez látszik az 
életkörülményeiken. Remélem, senkit nem bántottam meg, nagy tisztelet és tisztesség, 
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a művészeinket megbecsültük az elmúlt évtizedekben, és nemcsak a nyugdíjuk, hanem 
az életpályájuk során összegyűjtött vagyonuk is hozzájárul a mai jó körülményeikhez.  

Itt szeretném elmondani, hogy a táncosok, tehát a Táncművészeti Főiskolán 
végzett művészek körében a fő szabálytól eltérő kedvezményi kört fogadott el a 
parlament, amit a kormány indítványára támogatott az Országgyűlés, jelesül a korábbi 
négy balettművészeti szervezeten kívül most már négy néptánc műfajú, nemzeti 
besorolású együttes is részesülhet abban a lehetőségben, hogy 25 évi társulati tagság 
után átmeneti járadékot kaphatnak a művészek, amennyiben ezt választják, az öregségi 
nyugdíjkorhatár eléréséig ebben a folyósításban részesülhetnek. 

Falusi normatívaemelés kérdése, hogy itt milyen szakmai segítséget kapnak a 
pénz mellé. A Nemzeti Művelődési Intézet, illetve a könyvtár, tulajdonképpen megyei 
hatókörű városi könyvtár, így fogjuk nevezni reményeink szerint az új törvényi 
besorolás szerint, mint ahogy a múzeumokat is, feladatkörében már benne van, hogy 
ők figyeljenek oda ezekre a településekre, adjanak szakmai iránymutatást és segítséget. 
És a normatíva jelentős része erre a feladatellátásra megy ezekben a falvakban. Tehát 
nem annyira alulmúlhatatlan falunapi sztárfellépők gázsijára költik a települések 
ezeket a megnövekedett forrásokat, hanem a könyvtári és közművelődési feladataik 
ellátására. Igaz, felszabadul nekik más forrás, amiből meg tudják hívni adott esetben, 
a mikrofonba nem is kívánom azokat a neveket bemondani, amiket máskor 
mérgemben egyes sajtóorgánumokban már nevén neveztem, hogy szégyenteljes 
kulturális, alulmúlhatatlan produkciókként ott mérgezik a helyi társadalmakat. 
Szakfelügyeleti rendszer is rendelkezésre áll, ami erre egyébként külön odafigyel, hogy 
a falvak még csak véletlen se rossz ügyekre költsék el ezeket az összegeket. Köszönöm 
ezt a felvetést, nagyon fontosnak tekintettük mi is, hogy ne csak pénz, hanem szakmai 
segédlet is járuljon ehhez az ügyhöz. 

Végül az osztálykirándulások kérdése vetődött föl, hogy az eljutás, az odajutás 
támogatására milyen módozatok vannak. Itt éppen az általam említett, most megírt 
kormány-előterjesztéssel kívánunk a kormány elé menni azzal, hogy 18 új helyszín - 
Budapesten és Szentendrén kívül is - segítse azt, hogy ezek a helyszínek tényleg 
Nyugat-Magyarországtól Kelet-Magyarországig bekerüljenek abba a kedvezményezetti 
körbe, aminek a célállomás-elérése majdnem ingyenes, tehát szinte teljes MÁV-
kedvezménnyel történik meg. Na most, ha adott esetben Debrecen vagy Ópusztaszer 
vagy Eger vagy Pécs bekerül ebbe a körbe, akkor könnyű belátnunk, hogy akár a 
környező kistelepülésekről, ahonnan vasútközlekedés van, onnan is, tehát rövid távra 
is igénybe vehető ez a kedvezmény, hogyha valaki Hajdúböszörményről akar 
Debrecenbe bemenni, akkor ő is igénybe tudja venni ezt a támogatást, vagy ha 
villányiak Pécsre igyekeznek, akkor nekik is biztosítani kívánjuk ezt a majdnem 
ingyenes eljutási kedvezményt.  

Azt hiszem, minden kérdésre megpróbáltam kimerítően válaszolni. Köszönöm 
a lehetőséget, elnök asszony.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak, hogy a bizottság ülésén tiszteletét 

tette, és válaszolt a kérdéseinkre. Munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget 
kívánok mindannyiuknak! A 2. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek felvetése. 
(Jelzésre:) Kucsák László, tessék! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az egyebek napirendi pont 

keretében szeretném a tisztelt jelen lévő bizottsági tagokat tájékoztatni arról 
előzetesen, hogy az Ellenőrző albizottságot tervezetten április 25-én 9.30-ra fogom 
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összehívni. Erről a meghívót a nagybizottsághoz szokásos menetben meg fogják kapni 
az albizottság tagjai. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ehhez van-e valakinek hozzászólási szándéka? 

(Nem érkezik jelzés.) Nincsen.  
Az egyebek között jelezném a bizottság tagjainak, hogy május 23-án egy 

izgalmas nap elé nézünk, hiszen a sportos beszámolókra akkor kerül sor, tehát a MOB, 
Paralimpiai Bizottság, illetve Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszony is a 
vendégünk lesz. (Dr. Hoppál Péter egy kiadványt oszt ki a bizottság tagjainak.) 
Emellett Deutsch Tamás Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiájáról is 
akkor fogja tájékoztatni a bizottságot. És elképzelhető, hogy a költségvetés részletes 
vitáját is akkor kell lefolytatnunk. Tehát felvetem, hogy egy nap próbáljuk meg egy 
maratoni bizottsági ülés keretében mindezt letudni, vagy két napra, tehát keddre és 
szerdára is hívjunk össze bizottsági ülést. Erről, kérem a frakciókat, hogy egyeztessenek 
a következő bizottsági ülésig, és akkor vagy a titkárságnak vagy a bizottsági ülésen 
jelezzék, hogy melyik megoldást preferálják inkább. Ehhez hozzászólási szándék? (A 
bizottság munkatársának jelzésére:) Deutsch Tamás előzetesen egy másik időpontot 
jelölt meg, de értelemszerűen arra nem kerül sor, hanem május 23-án fog sor kerülni 
a Népjóléti bizottsággal együttes ülésünkre. Ehhez hozzászólási szándékuk van-e? 
(Nem érkezik jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

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: 15 óra 26 perc)  

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 
 


