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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

„A NKÖM maradványképzési kötelezettsége" címmel a Házszabály 91 . S-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Bozóki Andráshoz, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
miniszteréhez .
A kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kulturális és sajtó bizottság szeptember 13-án meghallgatta Dr. Benedek András közigazgatási
államtitkár urat a NKÖM 2005 . évi költségvetési helyzetéről, különös tekintettel a tartalék-, illetve
maradványképzési kötelezettségére .
Előzetesen kértük, hogy a minisztérium készítsen tételes kimutatást a minisztérium intézményei,
illetve a minisztériummal kapcsolatban álló szervezetek maradványképzési kötelezettségéről . A
meghallgatáson Dr. Benedek András államtitkár úr a következőkkel indokolta, hogy nem adott át
a bizottság tagjainak ilyen kimutatást :
„A tárca részéről tehát nem elzárkózás történek, hanem azt kell látni, hogy az adott főösszeg
mentén akár az intézményekről beszélünk - és erről, ha kell részletesebben is szólok -, akár pedig
más fejezeti támogatások vonatkozásában, ha a maradványképzés megvalósítását vizsgáljuk, akkor
most szeptember 13-án teljesen tételes táblát úgy adni, hogy esetleg valóban hozzátesszük, hogy
ez csak munkaanyag, vázlat vagy elképzelés, úgy érezzük, szakmai szempontból meglehetősen
felelőtlenség volna ."
Ezzel szemben szeptember 18-án a Magyar Televízió Szólás szabadsága című műsorában
közzétettek (minden bizonnyal a NKÖM-től kapott információk alapján) egy listát egyes
intézmények maradványképzési kötelezettségéről .
Kérem miniszter urat, hogy legyen kedves elküldeni azt a táblázatot, amit a Szólás szabadsága
című műsor rendelkezésére bocsátottak!
Úgy gondolom, ami közzétehető a közszolgálati televízióban, az el kell hogy jusson a parlamenti
képviselőkhöz is . Érthetetlen számomra Dr. Benedek András fenti állítása annak fényében, hogy
pár nappal később nyilvánosságra hoznak olyan típusú anyagot, amit pár nappal azelőtt a Magyar
Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának tagjaitól megtagadtak .
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Írásbeli kérdés



Kérdezem Miniszter Urat:

Mekkora maradványt kell képeznie a NKÖM intézményeinek és a minisztériummal kapcsolatban
álló szervezeteknek?
Kérem, küldje el számomra a tételes kimutatást!

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2005 . szeptember 20 .

Halast János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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