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Helyben

Írásbeli kérdés

„A tárcának nincs lehetősége közvetlen támogatásra?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Bozóki Andráshoz, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát
vezető miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!
Magi István, az NKÖM Művészeti Főosztályának vezetője 2005 . május 25-én dr. Bozóki András
miniszter úr nevében a következőképp válaszolt a Szépirodalmi Figyelő című folyóirat levelére,
amelyben a miniszteri keret támogatásáért folyamodtak :
„A tárcának nincs lehetősége közvetlen támogatásra, és a folyóiratok megsegítésének az NKA
egyszeri támogatásán túl más pályázati lehetősége sincs . Ezért csak azt tudjuk javasolni, hogy
szponzori pénzek igénybevételével kellene enyhíteni a szerkesztőség feszítő finanszírozási
gondján."

Kérdezem Miniszter Urat:
1. Tükrözi-e ez a válasz a Miniszter úr álláspontját, illetve pontosan közvetíti-e véleményét?
2. Miképpen hangolható össze ez az érvelés - hogy ti. a tárcának nincs lehetősége folyóiratok
közvetlen támogatására - azzal a ténnyel, hogy a Miniszter úr rendelkezésére álló miniszteri
keretből 2005-ben 1 .200.000,- forinttal támogatták a Kritika, 2 .500.000,- forinttal a Médiamix,
1 .000.000,- forinttal a Politikatudományi Szemle, 2 .000.000,- forinttal a Mozgó Világ és
5.000.000,- forinttal a Hócipő című folyóiratokat ; továbbá hogyan egyeztethető ez össze azzal,
hogy a litera.hu internetes folyóirat ugyancsak 5 .000.000,- forintot kapott a miniszteri keretből?
Mindez annál is érdekesebb, mivel az NKA Szépirodalmi Szakkollégiumától egyedi
támogatásként a litera.hu már kapott 4.000.000,- forintot, miközben a Szépirodalmi Figyelő
ugyancsak egyedi támogatásként csak 1 .800.000,- forint támogatásban részesült ettől a
szakkollégiumtól.
3. Ezen számok ismeretében Miniszter Úr továbbra is megtakarítást remél-e attól, ha bizonyos
folyóiratok intemetes formában jelennének meg a jövőben?
4. A Szépirodalmi Figyelőről, amely jelenleg a kortárs magyar irodalom egyetlen szemléző
folyóirata, nem lenne teljes joggal elmondható az, amit Miniszter úr 2005. június 10-én kelt .
válaszában a litera.hu irodalmi portálról mondott, hogy ti. annak „sajátos, a kortárs irodalmat
kiemelt módon támogató szerepe" van?

Tisztelettel várom érdemi válaszait .
Budapest, 2005 . június 27 .

Halsz János
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