
Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére

Helybe n

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40. §-a alapján
— a 91 . § (4) bekezdésében* foglaltaknak megfelelően — Magyarország 2015. évi központ i
költségvetésérő l szóló T/1794. számú törvényjavaslathoz a következő módosító javaslato t
terjesztem elő, amelynek megvitatását a Kulturális bizottságban kérem .

- A törvényjavaslat 2015 . évi költségvetési el őirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javaslom :

A HHSZ 91 . § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek bevételi és a kiadás i
ióősszegére és egyenlegére — a Gst. 25 . § (5) bekezdése szerinti módosító javaslat kivételével — kizárólag a
költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot

Mirkóczki Ádám
Országgyűlési képviselő 1(4 34-



-2 -

Javaslat a 2015 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel )
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Xx. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű elő irányzato k

30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működés i
támogatása

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1 E-History- Történelmi Animációs Egyesület támogatása 0,0 0,0 +20,0 +20.0 20 0 2y

xx, EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1 Filmszakmai támogatások 69,8 69,8 -20,0 -20,0 49,8 4y

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntetendő fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben a z
el ő irányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavasla t
más mellékleteivel. A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő
rendelkezésekkel . Ha a módosító indítvány a fenti összefüggéseket nem tartalmazza, a tárgyaló bizottságok állásfoglalásához készített Háttéranyag erre utaló megjegyzést tartalmaz .
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INDOKOLÁS

Az E-History - Történelmi Animációs Egyesület a történelem széleskörű, eddig ki nem használt
animációs lehetőségeit igyekszik egyedi és hiánypótló módon kieszközölni . Eddigi projektjeik:

Animációs dokumentum filmek-csaták rekonstruálása : Egy történelmi esemény bemutatása és annak
csatáinak korhű elemekkel való újrajátszása .

Interaktív oktatási segédanyagok : Ez az egyik legfontosabb része munkájuknak, meg szerettetni a
történelmet széles körökkel és azt érthetőbbé tenni mindenkinek, valamint látványossá és szórakoztatóbb á
tenni a tanórákat .
A történelem legnagyobb csatáit egyszerre mozikba illő és tudományosan megalapozott számítógépes
animációval modellezik.

Céljuk és küldetésük a történelmi hitelességen és reális rekonstruálásán túl az, hogy múltunk nagy csatái t
és hazánk meghatározó pillanatait közelebb hozzák az emberekhez . És újraélhetővé tegyék a Magyar
hadtörténet legendás pillanatait.

Két leghíresebb animációs alkotásuk a Mohácsi csata és az 1456-os nándorfehérvári diadal közel félórás
rekonstrukciói. Ezt a két produkciót az interneten már több, mint 300 000-en látták, amely szám
önmagáért beszél és nem túlzás kijelenteni, hogy elért nézőszámuk a legsikeresebb mozifilmekkel
vetekszik .

Évekkel ezelőtt kezdtek el foglalkozni a gondolattal, hogy létrehozzanak egy olyan magyar történelm i
dokumentumfilm-sorozatot, amiben modern számítógépes animációval mutatják be történelmünk nag y
csatáit.

A 20 millió forintos támogatás a költségvetést alig terheli, viszont ebb ő l az összegből az egyesület három
félórás, színvonalas produkciót tud elkészíteni, amely egyszerre egy hiánypótló tanulás és egyszerr e
színvonalas kikapcsolódás, szórakozás a néz ők számára.
Jelen módosító indítvány ezt a célt szolgálja .

Budapest, 2014.november C5
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Mirkóczki Ádám
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