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Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló, T/fr3B0 számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121 . §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslato t

(T/6571/114 . számú módosító javaslathoz )

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti — növelését,

illetve csökkentését javasolom:



Javaslat a 2009 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésű előirányzato k

5 Felsőoktatási feladatok támogatása

38 Felsőoktatási szak- és tankönyvek kiadásának támogatása 0,0 +200,0 2000

Működési költségvetés

5 Egyéb működési támogatások, kiadások 0,0 +200,0 2000

XX. Oktatási és Kulturális Minisztériu m

11 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 3 750,0 -200,0 3 550 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 450,0 -200,0 2 250 0

Megjegyzés:
kapcsolódó
részelőirányzatokat,

bevétel
a formanyomtatványon

vagy
normatívákat

a támogatás
tartalmazó

tartalmilag-logikailag
összegét

összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz

is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A

mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.

•
Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Indokolá s

Indoklásul talán az a legmeggy őzőbb, ha Dr. Miklós Tamás igazgatónak (Atlantis z
Könyvkiadó) a Kulturális bizottság ülésen elhangzott szavait idézzük :

A tudományos könyvkiadás, a magyar nyelv ű tudományos könyvkiadás, ahogy egyébként a holland, a dán,
a norvég, a svéd, a német és a francia nyelvű tudományos könyvkiadás nem természetes . Nem természetes,
hogy létezik ilyen, nem természetes, hogy van magyar nyelv ű tudomány. Ez tulajdonképpen olyan, sokszor
szóba kerül, mint a pandamackó : tulajdonképpen nem létezik, már kihalt, hiszen kivágták az erd őket, ha
nem etetik ezt az állatot, akkor nincs is . Pandamackó már rég nincsen, csak azért van, mert még kap
ennivalót . Ez egy döntés kérdése : akarjuk-e, hogy legyen ilyen állat? Ha akarjuk, hogy legyen olyan állat ,
mint a magyar humántudományos könyvkiadás, akkor ezért valamit tenni kell, magától ilyen állat már ré g
nincs . 1918 óta csak azért létezett ilyesmi, mert egy állami redisztribúció kivont a gazdaságból pénzeket és
átcsoportosította kulturális területekre .
1989-ben eljöhetett volna, gondoltuk, az igazság pillanata, és hozzábutulhattunk volna a pénztárcánkhoz .
Magyarország kicsi olvasóközönségű és szegény ország, ez az ország nem tart el magától nagy piac nélkü l
tudományos könyveket, és nem tart el a szépirodalom szegmenseib ő l is nagyon sok mindent magától ,
spontán. Ekkor belépett egy speciális helyzet, egy magyar mecénás, ugye Soros, öt évig gyakorlatilag
megduplázta a magyar kulturális költségvetésnek ezt a részét . 1995-ben kiszállt a játékból, 1996-ban éppe n
az Atlantisz volt az, amelyik elő terjesztette javaslat formájában, hogy legyen ezt kiváltó, ezt pótló magya r
támogatási rendszer, ez volt a fels őoktatási szakkönyv- és tankönyvpályázatokra tett javaslat. Sokkal jobb
lett belő le, mint amit mi reméltünk : 1 milliárd forinttal indult, ebből 600 milliót kaptak pályázati úton a
könyvkiadók, a többit könyvtárakra és más támogatásokra fordították . Ez tette lehetővé azt, hogy mé g
mindig lehetséges legyen magyar tudományos könyvkiadás .
Zárójelben, csak egy pillanatra. Mi van, ha nincsen? Miért kellene, hogy legyen? Feltehető a kérdés, hogy
miért nem angolul, németül, franciául olvasnak a diákok, vagy folyik a tudományos kutatás . Nagyon
egyszerű . Ha nincsenek lefordítva a tudományos művek, akkor nincsenek szavaink bizonyos dolgo k
megbeszélésére, akkor nem lehet magyar nyelven tanítani, akkor elfelejthetik a magyar fels őoktatás
komolyan vehet ő részét. Ha nincsenek magyar nyelvre lefordítva fontos könyvek, akkor nem lehe t
nyilvánosan beszélni bizonyos gondolatokról, akkor a világ fontos témái nem jelennek meg a magya r
közbeszédben, egyszer űen szavunk sem lesz . Olyan lesz, mint amilyen a latinitás idején volt, ahol a z
értelmiség emelkedett témákról beszélt, a nép pedig a bableves mellett magyarul büfögött . Körülbelül ezt
lehet várni attól, ha a magyar nyelvet konyhanyelvvé engedjük visszacsúszni .
Ez egy demokratikus alapkérdés, ez nem piaci kérdés, ez nem a magas kultúra kérdése. Ez annak a kérdése ,
hogy elvileg is van-e lehetőségük az embereknek arra, hogy hozzászóljanak közös témákhoz . Ha nincsenek
szavaik hozzá, nem fognak tudni hozzászólni, akkor egy nyelvi szakadék mélyíti az amúgy is meglév ő
szociális és kulturális szakadékot az emberek között .
Magyarországon megszűnt a tudományos könyvkiadás támogatása, többször elhangzott és teljesen egye t
tudok érteni azzal, hogy ez drámai új helyzetet jelent . Ha most, a Könyvhétre még megjelennek tudományo s
könyvek, ez olyan, mint amikor a levágott fejen még n ő egy kicsit a haj . Tulajdonképpen erről van szó .
Megszűnt a felsőoktatási szakkönyv-, tankönyvtámogatás, nemhogy 1 milliárd, nemhogy 600 millió ,
nemhogy 200 millió, semmi, ki sem írták ezt az egész összeget . A Magyar Könyv Alapítvány eddig is f ő le g
szépirodalmi könyveket támogatott, valóban ott is néha támogattak tudományos könyveket, eltűnt a pénz . A
Nemzeti Kulturális Alap teljesen kiszámíthatatlan, kaotikus, össze-vissza koncepcióját már senki nem tudj a
követni az elmúlt években, gyakorlatilag senki nem számol vele .
A magyar tudományos könyvkiadást franciák, angolok, németek, hollandok támogatják ebben a pillanatban .
Az idegen nyelvű könyvek szerző inek a hazái, országai támogatják az adott szerz ők magyarra fordításának
fordítói költségét, ebbő l azonban már nem tudnak megjelenni könyvek, hiszen egy könyv fordítói költség e
csak egy kicsiny része a könyv árának, vagyis a könyv önköltségének .



Minden európai ország, sőt, azt mondhatom, hogy minden nagy nyelvterület, kivéve az angolt, kénytelen
támogatni a saját anyanyelvű könyvkiadását, tudományos könyvkiadását, mert nem egyforma a
könyvkiadás egésze . Ha azt akarjuk, hogy ilyen legyen, el kell dönteni, hogy ilyet akarunk-e .
Alapvető kérdés az, hogy lesz-e érdemi magyar nyelv ű könyvkiadás a következő években, vag y
felszámolódnak azok a műhelyek, amelyek erre képesek, és ezek nem fognak tudni regenerálódni .
Ha a magyar kulturális politika feladja ezt a területet, akkor nem egyszer űen egy egyébként kis költségű é s
szerény területb ő l száll ki, hanem feladja azt az ambíciót, hogy Magyarországon – hogy mondjam – a
szabadságnak, a szellemi diskurzusoknak, a demokratikus közbeszédnek az infrastruktúrája rendelkezésr e
álljon . Ez óriási felelőssége nemcsak minden képvisel őnek, hanem mindenkinek .

Legfőképp a Gyurcsány-kormány felelőssége, hogy a magyar nyelv ű tudományosság fennmarad-e vagy
sem .

A támogatás legalacsonyabb mértékű támogatását javasoljuk ebben a módosító javaslatban, de ennek a z
összegnek legalább a háromszorosára lenne szükség .
Ennek a célnak a támogatása meg százszor fontosabb, mint a 20 éves a Köztársaság kormány által i
megünneplése a válság idején .

Budapest, 2008 . december 1 .

Halász Jáno s
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Kiss Attila
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