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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     980,0 /-20,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 23. 
Jogcímcsoport új 7. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



        7
E-History Történelmi Animációs Egyesület 
támogatása 

20,0 /+20,0 m. kiadás/

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
szórakoztatóbbá  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  csatáit  és  hazánk  meghatározó  pillanatait  közelebb  hozzák  az
emberekhez.  Es  újraélhetővé  tegyék  a  magyar  hadtörténet  legendás  pillanatait.
Három leghíresebb animációs alkotásuk a Mohácsi csata,  az 1456-os nándorfehérvári  diadal,
valamint Szigetvár ostroma közel félórás rekonstrukciói. Ezt a három produkciót az interneten
már több mint egymillióan látták, amely szám önmagáét beszél és nem túlzás kijelenteni, hogy
elért  nézőszámuk  a  legsikeresebb  mozifilmekkel  vetekszik.
Évekkel  ezelőtt  kezdtek  el  foglalkozni  a  gondolattal,  hogy létrehozzanak  egy olyan magyar
történelmi
dokumentumfilm-sorozatot,  amiben  modern  számítógépes  animációval  mutatják  be
történelmünk  nagy
csatáit  .
A  20  millió  forintos  támogatás  a  költségvetést  (Rendkívüli  kormányzati  intézkedések
csökkentése) alig terheli,  viszont ebből az összegből az egyesület  három félórás, színvonalas
produkciót  tud  elkészíteni,  amely egyszerre  egy hiánypótló  tanulás  és  egyszerre  színvonalas
kikapcsolódás, szórakozás a néz ők számára. Jelen módosító indítvány ezt a célt szolgálja.
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