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Írásbeli kérdés

„Filmtámogatások 2004-ben" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Hiller Istvánhoz, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának miniszteréhez .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2004. évi költségvetés vitájában a Kulturális és sajtó bizottság előtt Dr. Szilvást' György
államtitkár úr a következőket mondta tavaly november 18-án :

„Megint elnézést kell kérnem . Legutóbb, amikor a költségvetési törvény vitájában voltunk,
akkor is egy összeadási hibát vétettem, és most is . Tehát nem 5,5 milliárd, hanem 6,5 milliárd
forintról beszélünk . Ebben a 6,5 milliárdban valóban 1,5 milliárdos többlet szerepel . Azt
szeretném hangsúlyozottan elmondani, hogy az az 1,5 milliárd többlet 2004-re, amit a
miniszterelnök úr, illetve a kormány megígért, rendelkezésre áll .

Az előbb elmondtam, hogy ennek technikáját szívesen még egyszer ismertetem vagy
elmondom, de ha Halász képviselő úr ismételten megkérdezi, akkor elmondom . Az a tervünk,
hogy bár a költségvetési törvénytervezet benyújtásakor a nemzeti kulturális alapprogramnál
terveztünk plusz 250 millió forintot erre a célra, tehát plusz 250 millió forintot a 2003-ashoz
képest, és ez garantáltan rendelkezésre is állt volna, hogy mégis a költségvetési törvényből
közvetlenül látható módon is megjelenjen ez a 1,5 milliárd forint . Ezért a költségvetési törvény
vitájának második szakaszában egy olyan módosító indítványt támogatna a kormány, amely a
fejezeten belül átcsoportosítással a fejezeti tartalék terhére megemelné ezt az összeget, amely jelen
pillanatban a kulturális alapprogrammal, az ott megjelenő plusz 250 millió forinttal lenne 1,5
milliárd forint . Tehát ez a fejezeti költségvetésben ezzel a technikával közvetlenebbül is
megjelenik, elsősorban azért, hogy akik kevésbé tudnak törvényt olvasni, láthassák, hogy tényleg
az a forrás egy az egyben a fejezeti kezelésű előirányzatok között rendelkezésre áll .

De ettől a technikától függetlenül igaz az az állítás, hogy a tervezet benyújtása pillanatában
is ez a plusz 1,5 milliárd forint megvolt, és teljes egészében szándéka volt a kormánynak ezt 2004-
re biztosítani. Ez tehát a finanszírozás . 6,5 milliárd, ez másféllel tehát több, mint az idei volt .



Kérdezem Miniszter Urat :

2004. évben hány forint támogatást kapott, illetve fog kapni a Magyar Mozgókép Közalapítvány?
2004. évben összesen hány forint támogatást kapott, illetve fog kapni a filmszakma?

Tisztelettel várom válaszait .

Budapest, 2004. október 7.

Halász János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

