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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató a magyar műemlékvédelem, a kulturális örökségvédelem 

szervezetrendszerének változásairól  

Meghívott előadók:  

L. Simon László kultúráért felelős államtitkár (EMMI)  

Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (EMMI)  

Cselovszki Zoltán, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási 

Központ elnöke  

Nagy Gergely, az ICOMO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke  

Csillag Katalin, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság titkárságának főtitkára 

Krucsainé Herter Anikó, az NKA Igazgatóságának igazgatója  

Dr. Vígh Annamária főosztályvezető (EMMI)  

Benkőné Kiss Zsuzsa főosztályvezető (EMMI)  

 

2. Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8635. szám)  

(Rogán Antal, Menczer Erzsébet és dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/7757. szám)  

(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin, Németh Zoltán (Fidesz), Michl József 

(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner 

Mária (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8750. szám)  
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(Általános vita)  

 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)   
Dr. Hiller István (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Pálffy István (KDNP) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
L. Simon László kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Cselovszki Zoltán, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ elnöke  
Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke  
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Törcsi Péter (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Windisch László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Megkezdenénk a napi munkát, tekintettel 
arra, hogy 10 óra 5 perc van. Köszöntöm a bizottság tagjait, a kormány képviselőit, minden 
érdeklődőt! A kiküldött napirendi javaslathoz képest javaslom azt a kiegészítést, hogy 
1. napirendi pontként tárgyaljuk meg a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról 
szóló, T/8751. számú törvényjavaslatot kijelölt bizottságként.  

Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi javaslathoz. (Nincs jelentkező.) 
Nem látok ilyet. Kérdezem, hogy az általam előbb elmondott kiegészítéssel elfogadja-e a 
bizottság napirendi javaslatot. (Szavazás.) Tizenkettő igen. Ki nem fogadja el? (Nincs 
jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság elfogadta a napirendet. 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8751. szám) 

Rátérnénk tehát a T/8751. számú törvényjavaslatra; az általános vita kerül 
lebonyolításra. Kérdezem államtitkár urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni, illetve 
indokolni. 

L. Simon László (EMMI) szóbeli kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy egyszerű, 
javarészt technikai módosításokat tartalmazó törvényjavaslatról van szó, amelyet nem 
szeretnék különösebben indokolni. Arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy ez a 
módosítás lehetővé teszi azt, hogy a jelenlegi eljáráshoz képest egyszerűbben tudjanak 
filmgyártó cégek a főváros területén filmet forgatni. Talán ez az egyik legfontosabb dolog; a 
másik pedig az, hogy az adókedvezményeket a Nemzeti Filmalap a jelenlegieknél 
könnyebben tudja begyűjteni, illetve hogy be tudja gyűjteni, és mindazt a filmgyártás 
szolgálatába állítani, ami ebből a forrásból összeszedhető. Köszönöm szépen, talán ennyi. 
Kérem, hogy képviselőtársaim támogassák a javaslatot!  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy kíván-e 

képviselőtársaim közül bárki hozzászólni. Tekintettel arra, hogy technikai jellegű 
módosításról van szó, egykörös vitát javasolnék. Novák Előd képviselő úrnak adom meg a 
szót. 

Kérdések, hozzászólások 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Nagyon rossz előérzetem van, hiszen egy 
vasárnap benyújtott, 30 oldalas törvényjavaslat fekszik előttünk, amire ha azt mondják, hogy 
technikai jellegű, akkor annál nagyobb általában az aggodalmunk, hiszen az ilyenekbe 
szokták elrejteni azokat a lobbiérdekek nyomására megszületett módosító javaslatokat, 
amelyeknek a normális vitáját nem szeretnék lefolytatni. Ezért sem küldték ki előzetesen a 
napirendi tervben ezt a javaslatot, és itt talán ezért is teszik már 1. napirendi pontra ezt a 
törvényjavaslatot, mielőtt még akár egy kicsit is felkaphatnánk a fejünket. Az Országgyűlés 
honlapja szerint még ki sem utalták ennek a bizottságnak, de túlbuzgó módon máris – annak 
ellenére, hogy házelnök úr még ki sem jelölte illetékesnek a mi bizottságunkat, annak 
ellenére, hogy ez az előzetes napirendben nem szerepelt –, már most keresztül akarják 
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nyomni, félek, hogy ismét valamiféle hazai oligarcha vagy valamiféle nemzetközi lobbi 
nyomására. Tudjuk jól, hogy milyen nagy pénzek fekszenek ebben.  

Nagyon fáj, hogy nem mondjuk a Corvin mozi megmentését tűzzünk napirendre, nem 
azt tűzzük napirendre, amivel kapcsolatban már felemeltem a szavamat, és kértem, hogy 
foglalkozzon vele a bizottság vagy az albizottság, hogy Magyarországon 80-90 százalékos 
monopolhelyzetben van az az izraeli cég, amely szinte az összes multiplex mozit működteti 
Magyarországon, sőt most már úgy néz ki, hogy a Corvin mozira, erre a történelmi helyszínre 
is rátennék a kezüket. Ahelyett tehát, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkoznának, megint, 
ahogy az indokolásban most hallhattuk, nyilván a 30 oldalas törvényjavaslatot nem volt időnk 
áttanulmányozni, mint ahogy nyilvánvalóan a kormánypárti képviselőknek sem. Őket nyilván 
nem zavarja, hogy olvasatlanul megszavazzák, ahogy szokták már a lisszaboni szerződés óta 
ezt mindennel megtenni, mi viszont természetesen olvasatlanul ilyet nem tudunk elfogadni 
egy olyan egyszerű indokolással, hogy ez technikai jellegű módosítás, és tegyük még 
könnyebbé a hazai filmgyártást. Ahogy a budapesti vicc szól: miért itt forgatták Bruce Willis 
legújabb filmjét? Azért, mert itt a legdrágább az élet. Lehet, hogy most valamit könnyíteni 
szeretnének ezen, de azt gondolom, hogy akkor talán valahogy a szociális kérdéseket kellene 
inkább napirendre tűzni, nem pedig egy vasárnap benyújtott, a házelnök úr által még a 
bizottságunknak ki sem osztott, az előzetes napirendben nem is szereplő, 30 oldalas 
törvénymódosítást akarjanak itt olvasatlanul, néhány perc alatt, szinte nulladik napirendi 
pontként behozva átnyomni. Ez a Jobbik Magyarországért Mozgalom számára 
elfogadhatatlan.  

Mi egyébként nagyon régóta dolgozunk rajta, és hamarosan be is nyújtunk egy átfogó 
filmtörvény-módosító javaslatot, ami az izraeli Cinema City monopóliumával szemben 
szeretne fellépni, és számos átfogó problémát szeretne a vászonhasználati díjtól kezdve, és 
egyéb trükkök százaival szemben megoldásként felhozni, nem hiszem, hogy az idegen 
filmgyártás érdekeinek megfelelve, merthogy hazai filmgyártás nincsen, azt azért látjuk, tehát 
ezzel azért ne is kábítsanak minket. Már csak azért sincs, mert a Jobbik ez irányú módosító 
javaslatát önök leszavazták, ami a közmédiumok több tízmilliárd forintjából egy szerény 
kétmilliárd forintra rámutatott volna, hogy azt várja el a Magyar Országgyűlés, hogy ebből 
történelmi tematikájú filmeket gyártsanak. Ezt önök leszavazták, így szabadon 
garázdálkodhatnak tovább, akár ugyanennyi pénzt fordítva ilyen nézhetetlen Marslakók című 
szappanoperára és egyebekre. Ez az önök kormányzata, hogy magyar történelmi tematikájú 
filmek nem készülnek. Szavak szintjén önök ezt mindig támogatják, de amikor szavazásra 
kerül sor, évről évre leszavazzák. Anélkül, hogy – sajnos – átolvasásra lehetőséget kaptunk 
volna, azt tudom elmondani, hogy már maga az eljárás is elfogadhatatlan, hogy nulladik 
napirendi pontként hoznak be egy ilyen javaslatot. 

 
ELNÖK: Azt kérném, hogy máskor a képviselő úr a napirendi ponttal kapcsolatos 

vitát a napirendi vitánál folytassa le. A kijelölés egyébként folyamatban van, és abban az 
esetben, ha a plenáris ülés még ezen a héten napirendre is tűzi ezt az előterjesztést, azt 
gondolom, hogy a bizottságnak ezt mindenképpen meg kellett volna, meg kellene tárgyalnia. 
Azt gondoltuk, hogy ennek a legjobb módja – éppen azért, hogy ez ne üsse a plenáris ülést – a 
mai délelőtti bizottsági ülés. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. Novák Előd 
képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Válaszolnék elnök úr felvetésére, hogy 

miért nem a napirendi vitában szóltam hozzá. Azért, mert amikor ott elmondta a sorszámot, 
próbáltam beütni, hogy egyáltalán miről van szó. 

 
ELNÖK: Nevet mondtam. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Hogy miért nem a napirendi vitában folytattuk le a vitát? 

Azért, mert amikor azt mondta, hogy tűzzünk napirendre valamit, akkor először be akartam 
ütni a keresőbe, hogy egyáltalán milyen napirendi pont, milyen törvényjavaslat ez. Ezzel én 
még nem találkoztam – tegnap nyújtották be, ne csodálkozzanak, ha ezzel még nem 
találkoztam –, és mire beütöttem, már meg is szavaztatta szokás szerint. Azért kívántam most 
elsőként hozzászólni, hogy mielőtt – ahogy szokás szerint – akár vita nélkül lezárnák ezt az 
egymondatos indokolású törvényjavaslatot, jelezni kívántam, hogy ez elfogadhatatlan. 
Továbbra is azt mondom – ha már napirendi pontként itt önök ezt megszavazták –, hogy 
általános vitára így jelenleg ezt most ne támogassuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e valaki még hozzászólni a vitához. (Nincs 

jelentkező.) Nem látok ilyet. Kérdezem, hogy államtitkár úr kíván-e válaszolni; bár ha jól 
értem, tartalmi észrevétel nem hangzott el. 

L. Simon László (EMMI) reflexiója 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is úgy látom, 
hogy tartalmi hozzászólás nem hangzott el, de hozzá is vagyunk ehhez szokva. (Novák Előd: 
Az előterjesztő részéről sem, ezt tegyük hozzá.) Ha megengedi, képviselő úr, én méltósággal 
végighallgattam az ön összes butaságát, és nem szóltam közbe; tényleg elviseljük azt, hogy ön 
itt megint Izraelre meg nem tudom, kire mutogat. Legyen már kedves, annyira tisztelje már 
meg a magyar kormányt – ha nem is engem, de legalább a kormányt –, hogy belekiabálás 
nélkül végighallgatja, amit mondok. Mindösszesen annyit szerettem volna mondani, hogy 
továbbra is arra kérem képviselőtársaimat, hogy a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát szíveskedjenek támogatni. Köszönöm szépen. (Novák Előd, felfelé fordított 
hüvelykujjat mutatva: Hú, ez szakmai hozzászólás volt!) 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak 
tartja a törvényjavaslatot. (Szavazás. – Novák Előd: Nyilván olvasták, ez természetes.) 
Tizenkettő. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot. 
Köszönöm. Előadót állítunk. Kérem Gyimesi Endre képviselő urat, hogy a többségi 
véleményt fogalmazza meg a plenáris ülésen! Kérdezem, hogy van-e kisebbségi vélemény. 
(Novák Előd jelentkezik.) Novák Előd képviselő úr. Karácsony Gergely alelnök úr jelzi, hogy 
nem kívánja a megosztást, így Novák Előd lesz az, aki a kisebbségi véleményt fogja 
tolmácsolni. Köszönöm szépen. 

Tájékoztató a magyar műemlékvédelem, a kulturális örökségvédelem 
szervezetrendszerének változásairól 

A 2. napirendi pont következik: tájékoztató a magyar műemlékvédelem, a kulturális 
örökségvédelem szervezetrendszerének változásairól. Államtitkár urat, helyettes államtitkár 
asszonyt is köszöntöm, illetve elnök urakat és főtitkár asszonyt a napirendi pont tárgyalásánál! 
Államtitkár úrnak adnám meg a szót a bevezető gondolatok elmondására. 

L. Simon László (EMMI) tájékoztatója 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt 
tartanám szerencsésnek, ha ebben a helyzetben kérdéseket kapnánk, és a kérdésekre 
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válaszolhatnánk. Azért is tartom ezt fontosnak, mert ennek a napirendi pontnak a tárgyalását 
Hiller István korábbi miniszter úr kezdeményezte, aki láthatólag nincs itt. Ha annyira fontos 
volt, hogy a kormány tagjait és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökét meghallgassák a 
kulturális örökségvédelmi szervezet átalakítása ügyében, akkor feltételezem, hogy el akartak 
volna jönni, de minthogy nincsenek itt, én semmiféle szóbeli bevezetőt nem kívánok 
mondani; a sajtóból tájékozódók már úgyis mindent tudhatnak a fejleményekről. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, államtitkár úr álláspontja egyértelmű és 

érthető is. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a kérdezés lehetőségével és műfajával ki kíván 
élni. Karácsony Gergely alelnök úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! 
Tisztelt egyéb Meghívottak! Elöljáróban annyit, hogy nyilván nem kell más ellenzéki 
képviselőtársaimat védeni azzal kapcsolatosan, hogy éppen itt vannak vagy nem, én is nagyon 
fájlalom, hogy nincsenek itt; talán jobb lett volna, ha egy külön bizottsági ülést tudunk 
szentelni ennek a témának. Abban sem vagyok biztos, hogy azok a szakmai szervezetek, akik 
nem a kormányzati álláspontot képviselik, végül is tudtak-e erről a bizottsági ülésről, illetve 
itt vannak-e, hogy el tudják mondani a véleményüket. (L. Simon László a hátsó sorokban 
ülőkre mutatva: Itt vannak.) Eredetileg ugyanis az volt az elképzelés – legalábbis itt a 
bizottsági ülésen –, hogy egy olyan vitát folytatunk le, amiben a lehető legtöbb szakmai és 
nem csak politikai érv hangzik el. 

Államtitkár úr azt kérte, hogy kérdezzünk, tehát akkor én eleget teszek ennek a 
kérésének. Tulajdonképpen azt a két kérdést szeretném talán feltenni, hogy egyrészt az új 
örökségvédelmi hatósági eljárások kapcsán – ezek a járási hivatalhoz kerülnek – milyen 
garanciát lát a kormány arra, hogy ezek a hivatalok kellő szakértelemmel és elkötelezettséggel 
fognak rendelkezni az örökségvédelmi feladatok területén. Másrészt nem érzik-e annak a 
komoly veszélyét, hogy ha az örökségvédelmi területtel foglalkozó szervezetek elveszítik a 
hatósági jogosultságaikat, akkor ez nem jelenti-e azt, hogy e szempontoknak a súlya jelentős 
mértékben csökkenni fog. Az elmúlt években azt láttuk, hogy a KÖH – amely egyébként 
rendelkezett ilyen jogkörökkel – a jogszabályi háttérrel, szakértelemmel és nagyon sokszor a 
közvélemény egyértelmű támogatásával a háta mögött sem tudott sokszor megakadályozni 
néhány olyan beruházást (L. Simon László egyeztet a munkatársaival. – Novák Előd: Várjuk 
meg talán, amíg államtitkár úr figyel majd önre.), amely nyilvánvalóan az örökségvédelem 
rovására valósult volna meg. Most nem akarom ezeket a botrányos ügyeket felsorolni, de 
pontosan lehet tudni, hogy milyen ügyekre gondolok az előző időszakból: akár a VII. kerületi 
zsidónegyed lerombolása ügyére vagy a Citadellára engedély nélkül épített terasz ügyére. 
Nagyon sok olyan ügy volt, ami akkor a teljes magyar médiát bejárta, és azt lehetett látni, 
hogy miközben – még egyszer mondom – a jogszabályok és még a közvélemény is az 
Örökségvédelmi Hivatal mögött állt, mégis egy nagyon kétesélyes küzdelmet folytatott 
ezekkel a beruházói érdekekkel szemben.  

Nekem az a nagyon erős félelmem, hogy ha az örökségvédelemre hivatott szervezet 
elvesztheti hatósági jogköreit, akkor hiába lesznek olyan jogszabályaink, amelyek elvileg 
biztosítják az örökségvédelmi szempontokat a hatósági engedélyezés során, de azért ilyen 
típusú szervezeti erő nélkül nem hiszem, hogy ellen fognak tudni állni annak a nyomásnak, 
ami a beruházó felől érkezik. Eddig az elmúlt években a VII. kerületben voltak tüntetések; én 
magam is nagyon sok ilyen tüntetésen részt vettem, akkor még egyszerű civil 
állampolgárként. Óriási társadalmi összefogás kellett például ahhoz, hogy a VII. kerületi 
zsidónegyedet ne rombolják le azért, hogy új beruházások szülessenek. Most ilyen tüntetések 
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Győrben vannak, ott is egy mélygarázsépítés kapcsán tiltakoznak helyi civil szervezetek. 
Sajnos úgy látszik – nem látszik, ez egy tény – , hogy éppen annak a jogszabály-módosításnak 
az egyik benyújtója, aki elvette az építési hatósági jogköröket az akkori hivataltól, éppen a 
győri polgármester volt, úgy tűnik tehát, hogy itt van egy elmozdulás a különböző érdekek 
érvényesítése kapcsán, és ennek az erőtérnek az elmozdulásához szabják most hozzá az 
intézményrendszert. Nagyon röviden tehát: az a kérdésem, és azt az aggályt szeretném újra 
elmondani, hogy milyen garancia lesz arra, hogy ezek a hivatalok szakmailag felkészültek 
lesznek az örökségvédelmi szempontok érvényesítésére, és milyen biztosítékot látunk arra, 
hogy az örökségvédelmi szempontokat nem fogja bármelyik beruházói érdekcsoport 
könnyedén félresöpörni. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e más kérdést feltenni. Novák Előd képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget. Kíváncsian várom egyrészt 

államtitkár úr válaszát már az előttem szóló kapcsán is, hogy azt is zsidózásnak fogja-e 
minősíteni, miután többször a zsidónegyed lerombolásáról beszélt. Ha én a filmkultúráért 
aggódom az Izrael általi felvásárlásunk terén, ami egy 80-90 százalékos mutatóban 
jelentkezik, és folyamatosan nő – ha még a Corvin mozi Cinema City általi lenyúlását is 
belevesszük –, erre kíváncsian várom a válaszát.  

Természetesen a saját kérdésemet is megfogalmaznám ezzel kapcsolatban. Elsőként az 
érdekelne, hogy várhatóan Cselovszki Zoltán marad-e a fő műemlékvédő. Ez azért nagy 
kérdés, mert azt gondolom, hogy azért az előéletében már túl sokat ártott az 
örökségvédelemnek. Nem is csoda, hogy a Váralja Szövetség már tiltakozott KÖH-elnökké 
történő kinevezése és a műemlékvédelem leépítése ellen egy tüntetésen, ahol Melocco Miklós 
Kossuth-díjas szobrászművész is jelen volt többek között. Kérdésemre egyébként ők maguk is 
kilátásba helyezték, hogy ismét tüntetést fognak szervezni, ha ezt ismét Cselovszki Zoltán 
fogja folytatni személy szerint, azt gondolom tehát, hogy ez a személyi kérdés mindenképp 
felmerül. 

Ami az intézményi kereteket illeti, az kétségtelen, hogy a hivatal életét számtalan, sok 
esetben azért megalapozott kritika, polémia kísérte, de azért az is tény, hogy mind hatósági, 
mind pedig tudományos, vagy akár azért a határon túli magyar kulturális értékek védelme 
tekintetében elvégzett munka azért kiemelkedő eredményességű volt. Valóban negatív 
hatással volt az örökségvédelem ügyére az örökségvédelmi törvény többszöri módosítása, 
ahogy a Jobbik ezt már számos alkalommal megfogalmazta az Országgyűlésben. Ez éppen 
úgy ártalmas volt, mint az örökségvédelemmel kapcsolatban az építéshatósági jogkör 
elvonása a KÖH-től. Mindez a Jobbik Magyarországért Mozgalom megítélése szerint a 
bennfentes oligarchák által táplált korrupció megerősödését segítette csak elő. Ezen erősen 
vitatható politikai döntések megkoronázása végül is az intézményesített műemlékvédelem 
szétverése és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetése.  

Érdekelne minket, hogy tételesen mutassák be végre egyébként – ezt kérdés nélkül is 
megtehette volna, hiszen nyilvánvalóan ez az alapvető kérdés –, hogy miért szünteti meg a 
kormányzat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt. Ezért kérjük ennek érdemi indokolását, 
hogy melyek voltak azok a szakmai érvek, amelyek ezt a döntést megalapozták, és milyen 
intézményi keretek között kívánja biztosítani a kormányzat azt az alaptörvényben egyébként 
oly szépen megfogalmazott vállalást, amit most nem ismertetnék, ezt meghagynám önöknek. 
Az alapelvekkel általában nincs gond, az a baj, hogy amikor a törvényi szintre emelnek 
valamit, akkor az köszönőviszonyban sincs vele. Érdekelne továbbá, hogy mi lesz a sorsa a 
hivatal és jogelődjei által felhalmozott, egyébként felbecsülhetetlen értékű adatbázisra, miként 
kíván gondoskodni a kormányzat – konkrétan tehát a szakminisztérium – a hivatalban 
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dolgozó szakemberek jövőjéről. Első körben ezekre szeretnék választ kapni. (Dr. Hiller István 
az ülésterembe érkezik.)  

 
ELNÖK: Tisztelt Államtitkár Úr! Én is kiegészíteném egy rövid kérdéssel. Azt 

gondolom, hogy erre a fél kérdésre most nem adnám át alelnök úrnak a szót; remélem, ezt 
Novák képviselő úr is elfogadja tőlem. Ha az volt a kérdése alelnök úrnak, hogy milyen 
garancia lesz egy esetleges új intézményrendszerben, akkor én azt kérdezném, hogy volt-e az 
eddigi intézményrendszer garancia, mert akkor azt gondolom, hogy ez egy logikus kérdés 
ebben a tekintetben. Azt pedig szeretném azért az itt említett vitához hozzátenni, hogy a 
múltkori bizottsági ülésen miniszter úr itt volt, amikor kértük ennek az egy héttel történő 
halasztását, és akkor egyébként tájékoztatást nyújtottunk a bizottság tagjainak arról, hogy 
ezen a héten kerül sor ennek a tájékoztatónak a megbeszélésére, illetve a kérdések feltételére. 
Államtitkár úrnak adom meg a szót és a lehetőséget. 

L. Simon László (EMMI) válaszadása 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Akkor jól 
értelmezem – főleg, hogy most Hiller képviselő úr is megérkezett –, hogy két kör lesz, tehát 
két körben fogunk válaszolni? 

 
ELNÖK: Most válaszol államtitkár az előbb elmondottakra, és ha utána lesz még 

kérdés, akkor igen, arra most lehetőséget fogok adni, tekintettel arra, hogy ez egy tájékoztató, 
és valóban egy szakmai konzultációnak gondoltuk ezt, amikor ez a kérdés elindult. 
Természetesen amennyiben miniszter úrnak már most van felvetnivalója, akkor megadom erre 
a lehetőséget. (Dr. Hiller István: Aki késik, az ne dumáljon. Majd később. – Derültség.) 
Államtitkár úré a szó. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves 
Vendégeink! Karácsony képviselő úr kérdésére röviden válaszolok. Milyen garanciális 
elemeket látunk arra, hogy a járási kormányhivatalok működtetni tudják ezt a rendszert? Az 
világos mindenkinek, hogy milyen hatósági eljárási és engedélyeztetési folyamatok kerülnek a 
kormányhivatalokhoz, de először is azt rögzítsük, hogy a döntések nagy része már korábban 
megszületett, hiszen először is a megyei kormányhivatalokhoz kapcsoltuk a KÖH megyei 
szerveit. Ez már megtörtént két évvel ezelőtt, ez ténylegesen 2011-től működik így. Nincs 
tehát olyan megyei kormányhivatal, ahol ne lennének értő örökségvédelmi szakemberek, 
olyanok, akik hosszú évek, sőt évtizedek óta ezen a területen tapasztalatokat, ismereteket 
szereztek mind örökségvédelmi, mind építészeti, mind régészeti, mind pedig jogi 
szempontból. Ezek a szakemberek természetesen a jövőben is ott lesznek a 
kormányhivatalokban, mint másodfokú hatósági szervek, egy sor feladatot fognak ellátni, és 
arra is lehetőségük lesz a kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottaknak, hogy e 
szakemberekből szükség esetén a járások számára munkatársakat adjanak át. Ne felejtsük el 
ugyanakkor, hogy a KÖH átszervezése során összesen 101 munkatársat adunk át a 
társszerveknek, 31-et a Belügyminisztériumnak, 70-et pedig a pesti kormányhivatalnak, 
ahonnan szükség esetén majd a munkatársakat és a státuszokat is tovább lehet osztani. Ha 
tehát a megfelelő szakértői közösség a kormányhivatalokhoz kerül, a kormányzat az ő 
munkájukra a jövőben is számít, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kell másban bíznunk, 
mint a meglévő jó szakemberek elhivatottságában és tudásában a jövőben is. Egy szakember 
nem attól jó szakember, hogy egy budapesti központi irodában végzi a munkáját, hanem attól, 
hogy ért ahhoz, amit elvégez – mindegy, hogy azt egy kistelepüléseket összefogó járási 
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kormányhivatalban, egy megyei kormányhivatalban, vagy egy országos hatósági szervnél 
végzi –, tehát én ebből a szempontból nem aggódom, mert önökkel szemben én igenis bízom 
a szakemberek elhivatottságában.  

Azt kérdezte még képviselő úr, hogy milyen garanciát tudunk arra adni, hogy a 
VII. kerületi zsidónegyedhez vagy a Citadellához hasonlóan ne gyűrjék maguk alá a 
beruházási érdekek az örökségvédelmi szempontokat. Először is jegyezzük meg, hogy a 
VII. kerület problémáit többé-kevésbé orvosolni fogja a világörökségi törvény; az a 
világörökségi törvény, amelyet itt együtt tárgyaltunk meg és fogadtunk el az 
Országgyűlésben, amely világörökségi törvény alapjait még az előző kormányzat rakta le 
Hiller miniszter úr irányításával. Azt gondolom tehát, hogy éppenséggel a parlamenti pártok 
pártpolitika logikáját felülíró együttműködése az, amely képes a nemzeti kulturális örökség 
szempontjából fontos helyszíneket és épületeket megmenteni, vagy hosszú távra 
fenntarthatóvá tenni. A Citadellával kapcsolatban ugyanezt tudom mondani, hogy azok a 
jogszabályi változások, amelyek az elmúlt fél évben megtörténtek, lehetőséget teremtenek 
arra, hogy kezeljék ezeket a problémákat. 

Arra szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét – és akkor így rögtön 
megválaszolom Cser-Palkovics elnök úr kérdését is –, hogy az elmúlt évtizedekben sem 
tudott megfelelő garanciát adni az a KÖH létrejötte előtti hatósági intézményrendszer arra, 
hogy valóban mindig érvényesüljenek a nemzeti kultúra vagy az örökségvédelem 
szempontjai. Ezekből az ügyekből éppen a nyilvánosság ereje tudott valamit előhozni, és 
egyébként Cselovszki elnök úr ezekben a kérdésekben nagyon hatékonyan tudott éppen a 
nyilvánosság erejére, figyelmére, aggodalmára és a gondoskodást igénylő felszólalásokra 
reagálva lépni, azokkal a jogi eszközökkel élni, amelyek többé-kevésbé adottak voltak, de 
nem mindig voltak adottak. Azt mondom, tisztelt képviselőtársaim, hogy mint ahogy más 
ügyekben is, a nyilvánosság itt is hihetetlen erőt tud képviselni. Ha a nyilvánosság odafigyel a 
közös ügyeinkre, akkor képes kikényszeríteni a politikából olyan lépéseket, ami nem 
feltétlenül szándéka a politikának, amiben nem feltétlenül gondolkodunk, ami nem jut 
eszünkbe adott esetben. Ez a nyilvánosság lehet egy szakmai közösség figyelmére épülő, lehet 
egy – mondjuk a lakóhelye miatt érintett – laikus közönségnek a megszólalásából eredő 
nyilvánosság, nem feltétlenül kell mindig botrányra gondolni. 

Engedje meg viszont, képviselő úr, hogy felhívjam a figyelmet egy nagyon fontos 
dologra, ami szerintem egy alapvető kommunikációs probléma, és ami teljesen fölöslegesen 
élezi az ellentétet a társadalom szempontjából fontos szektorok, ágazatok, érdekcsoportok 
között. Azt kérdezte ön is és Novák képviselő úr is, hogy az új rendszerben az 
örökségvédelem képes lesz-e a beruházók felől érkező nyomásnak ellenállni, hogy képes lesz-
e – Novák képviselő úr egészen durván fogalmazott – a bennfentes oligarchák érdekét 
szolgáló korrupció ellen fellépni. Ezt persze nehezen tudom értelmezni, hogy „a bennfentes 
oligarchák érdekét szolgáló korrupció”, mert az ember azt gondolná, hogy a korrupció a 
politika érdekét szolgálja, de mindegy, ilyen képzavarokhoz már hozzá vagyunk szokva. A 
lényeg az, hogy amit itt önök problémaként folyamatosan felvetnek, és amit a sajtóban is 
próbálnak tematizálni, hogy itt szükségszerű ellentétnek kell lennie a gazdaság és a beruházói 
érdek, valamint az örökségvédelmi érdek között, ezt én határozottan cáfolom. Egy műemléki 
ingatlan tulajdonosa abban érdekelt, hogy az ő műemléke a lehető legjobban felújítható és 
hasznosítható legyen. Aki egy műemléket – egy kastélyt, egy kúriát – esetleg megvásárol 
vagy fel akar újítani, az abban érdekelt, hogy az a műemlék megmaradjon, felújított 
állapotban hasznosuljon. Mindannyian tudjuk, hogy ha egy épületet laknak, akkor az az épület 
kevésbé romlik le, vagy lassabban romlik le, mert az állagmegóvásra mindig kevesebbet kell 
költeni, mint egy nagyfelújításra, és ez a legapróbb dolgoktól kezdve így van. 

Éppen most az egyik vidéki színházban beszélgettem arról a színházigazgatóval, 
illetve polgármester úrral is, hogy milyen problémát okozott az, hogy a korábbi színházi 
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vezetés nem figyelt arra, hogy mondjuk volt egy apró beázás, aminek a rendbetétele néhány 
tízezer forintból megoldható lett volna, de minthogy elhanyagolták, egy fél év múlva már 
milliókat igényelt. Ez ilyen egyszerű, ezt önök is jól tudják. Mindenkinek van ingatlanja –
 legalábbis gondolom, hogy van ingatlanjuk –, és a lakásfelújítás fáradságos problémáiból is 
tudnak messzemenő következtetéseket levonni az ingatlanok állagmegóvásával 
kapcsolatosan. Határozottan cáfolom tehát azt, hogy minduntalan szembe lehet, és szembe 
kell állítani a beruházói érdekeket az örökségvédelmi szempontokkal, sőt én azt mondom, 
hogy ez a kommunikáció kifejezetten káros egy olyan társadalomban, ahol a társadalomban a 
szolidaritás így is minimális, ahol folyamatosan arra törekednek politikai erők, hogy különféle 
érdekcsoportokat egymással szembeállítsanak. A magyar politikának, a magyar 
társadalomnak és a magyar örökségvédelemnek is az az érdeke, hogy ez a szembeállás 
csökkenjen, sőt hogy megszűnjön, és hogy megtaláljuk azokat a közös érdekeket, amelyek 
mentén a mi örökségünk megóvható, megvédhető, a jövő számára továbbvihető.  

Azt se felejtsük el ugyanakkor, hogy az élet és a világ – hogy ilyen közhelyeket 
mondjak – folyamatosan változik, fejlődik. A minap, amikor a Kúria visszaköltöztetésével 
kapcsolatos anyagokat néztem át, végignéztem azt a fotódokumentációt, ami a jelenlegi 
Néprajzi Múzeum építésétől kezdve napjainkig mutatja a tér és az épület környezetének a 
változását. Ha valaki ránéz azokra a fényképekre, és látja, hogy 70-80 évvel ezelőtt milyen 
épületek voltak ott, ahol mondjuk most éppen a Szalay utca fut bele a Kossuth térbe, akkor azt 
látjuk, hogy olyan épületekről van szó, amelyeket lehet, hogy ma egy vaskalapos 
örökségvédelem megvédendő ipari műemlékként ott tartana a tér kellős közepén, mondjuk a 
villamossíneken keresztül fektetve. Ezzel csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért 
meg kell tudni találni az egészséges egyensúlyt az örökségvédelem és gazdaság érdekei 
között. Nem lehet azt megengedni, hogy bizonyos gazdasági csoportok érdekei maguk alá 
gyűrjék a nemzeti kultúra szempontjából ténylegesen kimagasló jelentőséget képviselő 
örökségvédelem szempontjait, érdekeit, elveit, de fordítva sem lehet: azt sem lehet 
megengedni, hogy valamilyen rosszul értelmezett rezervátumlogika mentén a munkáját végző 
örökségvédelem megakadályozza azt, hogy egyébként műemlékeket újítsunk fel, és hogy a 
gazdaság fejlődjön. Nemcsak az örökségvédelem nemzeti érdek, ugyanígy nemzeti érdek az 
is, hogy Magyarországon a gazdaság fejlődjön, hogy az ország gyarapodjon, hogy a város 
épüljön, hogy újabb és újabb épületekkel gazdagítsuk ezt a várost. Azt is szeretném azért 
mindenki számára világossá tenni, hogy az olyan épületek többsége ma, amelyek ebben a 
városban az elmúlt száz évben úgy születtek meg, hogy a létrejöttük érdekében korábban 
felépített épületeket kellett lebontani, ha értékes építészeti alkotásról van szó, műemléki 
védettséget élvez. Lehet, hogy ezeket az épületeket a megépítésük pillanatában éppenséggel, 
ha finoman fogalmazok, azt mondom, hogy értetlenség övezte. Ezeknek a példáknak 
legalábbis a harcias politikusokat azért óvatosságra kell inteniük, hogy mit is mondanak, 
amikor itt elkezdenek oligarcházni, és a beruházói érdekekkel akarják szembeállítani az 
örökségvédelmi érdekeket.  

Novák képviselő úr újra szóbahozta a film és a mozik helyzetét, meg az izraeli 
befektetőket. Azt tudom mondani Novák képviselő úrnak, hogy tegnap egy rajzfilmet 
szerettem volna délután megnézni a három kisebbik gyerekemmel, és három budapesti 
moziba próbáltunk bejutni, de mindenhol az előadás megkezdése előtt egy órával már 
elfogytak a belépőjegyek, és a parkolóházakban nem volt üres parkoló. Ezzel csak azt 
szeretném mondani, hogy amikor vagdalkozunk, és ezt a rendszert szidjuk, akkor azt is 
vegyük tudomásul, hogy ezt a rendszert a nézők, a közönség, a fogyasztók, mi, magyar 
állampolgárok tartjuk életben, tehát ez nem úgy van, hogy idejönnek, valamit ránk 
erőszakolnak és ránk nyomnak akaratunk ellenére. Mindig azt szoktam mondani, hogy amikor 
elkezdjük szidni a plázákat meg a bevásárlóközpontokat, akkor azon is gondolkozzunk el, 
hogy egyébként ezt mi, magyar állampolgárok tartjuk fenn abból, hogy oda járunk vásárolni. 
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Miközben siratjuk – és joggal siratjuk – a magyar kiskereskedelmi lánc összeomlását, 
aközben ne felejtsük el, hogy sajnos mi magunk követtük el azokat a hibákat, amelynek 
eredményeképpen ma a magyar kereskedelem szerkezete úgy néz ki, ahogy, és a magyar 
filmforgalmazás szerkezete úgy néz ki, ahogy. Ez egy örökölt állapot, amelynek – ha a 
mozikat nézzük – nyilvánvalóan van kulturális értelemben is káros hozadéka, mert bizonyos 
filmek nem tudnak eljutni a nézőkhöz. A magyar állam éppen ezért támogatja az artmozik 
rendszerét, nem is kevés forrással, és fogja is támogatni. Azt is hozzá kell tennem 
ugyanakkor, amit már többször elmondtam filmszakmai közösségben, hogy azt is végig kell 
gondolnunk ebben az esetben is, hogy igaz-e az az állítás, hogy azért kell az artmozikat 
támogatnunk, mert azok még olyan közösségi helyek, ahol az emberek valamiféle közösségi 
élmény keretében tudnak művészfilmekkel megismerkedni. Én azt mondom, hogy ma az 
artmozikban sincsen semmilyen interaktivitás, tehát nem biztos, hogy ezeknek a 
vetítőhelyeknek az abban a formájában való megtartásában vagyunk érdekeltek, ahogyan 
jelen pillanatban működnek. Amikor középiskolás koromban az egyik artmoziban voltam 
filmklubtag, akkor minden egyes filmvetítést követően vagy a rendezővel, vagy egy 
filmesztétával, vagy egy filmhez értő értelmiségivel volt beszélgetés arról, amit éppen láttunk, 
tehát ott volt valódi közösségi élmény, és ezt úgy hívták, hogy filmklub. Annyit szeretnék 
csak képviselőtársaimnak jelezni, hogy önmagában ennek a rendszernek az ilyen módon való 
finanszírozása legalábbis kérdéseket vet fel, és ne ilyen egyszerűen lássuk ezt a magyar 
mozirendszert, hogy akkor jönnek az izraeli befektetők, és megveszik a mozikat. Azért veszik 
meg egyébként a befektetők a mozikat, mert láthatólag telt házzal működnek; olyan módon 
működnek telt házzal, hogy az előadás megkezdése előtt, vasárnap délután nem lehet jegyet 
vásárolni. Eközben délelőtt a Nemzeti Múzeumban voltam egy nagyon színvonalas és nagyon 
értékes zenei produkción, ahol a Concerto Budapest és még rajtuk kívül néhány régi zenész az 
Egri csillagok témakörben tartott gyerekeknek egy remek, a zenei világba, a komolyzenébe 
bevezető koncertet, és a Nemzeti Múzeum díszterme félig volt, tehát itt az igényekkel és az 
igények generálásával is foglalkoznia kell a honi kultúrpolitikának. Arról ne is beszéljünk, 
hogy utána végignéztem a gyerekeimmel a Nemzeti Múzeum állandó kiállításának az 1686-ig 
tartó részét, ahol lézengtek az emberek vasárnap délután a Nemzeti Múzeum egyébként 
rendkívül színvonalas és nagyon értékes kiállítóterében. Jobbikos képviselőket se láttam 
éppen bent a Nemzeti Múzeumban, pedig milyen jó lenne, ha minden vasárnap délután 
jobbikos képviselők szaladgálnának a Nemzeti Múzeumban, meg mondjuk a Váralja 
Szövetség tagsága aktívan segítene a Nemzeti Múzeum állandó kiállításának megújításában, 
és még egyéb más, fontos dolgokat tudnék a Váralja Szövetség figyelmébe ajánlani. 

Miért szünteti meg a kormányzat a KÖH-öt? Ez a legfontosabb kérdés Novák 
képviselő úr szerint. Megint nem tudok mást mondani, csak annyit – és nem is akarok erről 
bővebben beszélni –, hogy a kormányzat nem szünteti meg a KÖH-öt; ha ezt nem mondtuk el 
húszszor, harmincszor, negyvenszer, akkor egyszer sem. Ha megszüntetné a KÖH-öt, akkor 
az azt jelentené, hogy ezt a fontos háttérintézményt úgy, ahogy van, bezárja, a dolgozókat 
szélnek ereszti, és a benne lévő feladatokat és munkákat átadja másnak, amennyiben azokat a 
feladatokat és munkákat tovább kell vinni. Ezzel szemben valójában megváltozik a hivatal 
elnevezése Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központra, amely 
központba egy sor új feladatot is be fogunk vinni, beleolvasztjuk a Műemlékek Nemzeti 
Gondnokságát, viszont az oda nem illő feladatokat elvesszük ettől az utódszervezettől, amely 
jogi értelemben, még egyszer mondom, a KÖH folytatása. Ebből természetesen következik 
Novák képviselő úr másik kérdésére is a válasz, hogy a jelenlegi elnök fogja továbbvinni a 
hivatal munkáját, továbbra is elnöki minőségben. Megkezdődik tehát a profiltisztítás: például 
az Előadó-művészeti Irodát a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához fogjuk kapcsolni, 
mert ez egy olyan feladat, amelynek sokkal jobb helye van a Nemzeti Kulturális Alapnál. 
Nem akarom képviselőtársaimat untatni azzal kapcsolatban, hogy milyen munkát végez az 
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Előadó-művészeti Iroda, gondolom, ezt mindenki tudja, mert már túl vagyunk egy-két előadó-
művészeti törvény módosítási vitán; aki nem tudja, az nézzen utána. 

Azt tudom tehát mondani, hogy nem szüntetjük meg a KÖH-öt, hanem átalakítjuk. 
Azt, hogy ez az átalakítás mennyire lesz sikeres, majd az idő fogja visszaigazolni. Én mindig, 
mint más ügyekben is, azt tudom mondani képviselőtársaimnak, hogy nyitottak vagyunk az 
újabb változtatásra; ha valamiről bebizonyosodik, hogy nem jó, akkor újra hozzá kell nyúlni. 
Ne tessék már úgy csinálni, mintha ez az intézményrendszer öröktől fogva létezne, és soha 
senki nem nyúlt volna hozzá, mintha az lenne az érdekünk, hogy ezt az intézményrendszert 
mindig változatlan formában tartsuk fent! Ezer példát tudunk mondani. Ugyan 
intézményesített örökségvédelem Magyarországon több mint száz éve van, de a KÖH ebben a 
formájában az első Orbán-kormány óta létezik. Az Előadó-művészeti Irodát is Hiller 
miniszter úrék kormányzásának az időszakában kapcsolták a KÖH-höz; nem tudtak más 
helyet kitalálni, akkor éppen odatették, mi meg most éppen elvesszük. Itt tehát nem egy olyan 
intézményrendszerről van szó, amit egyszer létrehoztak, és akkor ötezer évig így kell 
működnie, mert ezen az alapon még most is lehetne füstpénzt szedni, mint Mátyás király 
korában.  

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az intézményrendszer változik, alakul, az 
idő kihívásainak megfelelően nyúlunk hozzá bizonyos dolgokhoz, aztán majd eldől, hogy jó-e 
vagy nem jó; ha nem jó, akkor újra hozzá kell nyúlni, és be kell látni az esetleges 
tévedéseinket. Azt hiszem, hogy ezzel Cser-Palkovics elnök úr kérdését is megválaszoltam. 
Ha lesz még kérdésük, arra szívesen válaszolok akár én is, akár helyettes államtitkár asszony 
vagy az elnök úr is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a második kört. Hiller miniszter úrnak adom 

meg a szót. 

További hozzászólások 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. A napirendet én 
kezdeményeztem; a késésért elnézést, mert a Nagykörút feltúrását nem én kezdeményeztem. 
(L. Simon Lászlóhoz:) Hallom, hogy elnök úr ezt szóvá tette. Ez az elnök úr eddigi stílusának 
eleganciájától eltér, de ilyen megszorítások közepette megértem az idegességet, főleg hogy a 
megszorítások döntő többségét megint annak a szerencsétlen tárcájuknak kell elvinnie, tehát 
nyilván van oka az idegességre. A dolognak erről a részéről ennyit. 

Annak az intézménynek a megítélését, ami létrejön, hogy hogyan fog működni, előre 
elmondani fölösleges, én is azt mondom, hogy adjunk időt, és nézzük meg, hogy mennyire 
működőképes. Cselovszki elnök úr szakmai tevékenységét ismerem, és nagyra becsülöm; 
szerintem használt az országnak, amikor 2001-ben létrehozták a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalt, és azt jól csinálta. Nyilván a szakma mellett van egy másfajta elköteleződése. Ez 
minden magyar állampolgárnak szíve joga; csinálja jól szakmailag. A történetnek van 
azonban egy másik része, ami nem szervezeti. Erről részben elnök úr beszélt, és helyes, ha a 
mindenkori kormány tagja egy nyilvános, akár szakmai beszélgetésen is a kormány 
álláspontját mondja. Mivel pszichológus nem vagyok, a lelkében kutakodni nem akarok, ezt 
majd eldönti maga. Szerintem másról van szó, arról viszont érdemes beszélni. Nem ellentétről 
akarok szólni, ami a gazdasági beruházói érdekek és az örökségvédelem, a műemlékvédelem 
szakmai érdeke között feszül, mert ilyen valóban – teljesen kormányfüggetlenül – mindig 
volt, főleg akkor, ha van beruházás, mert akkor van gazdasági érdek, van, ami ütközzön; 
persze kisebb méretű azért mindig van, ráadásul akarnak is valamit tenni. Azt gondolom, 
hogy kialakult egy egyensúly. Ez az egyensúly egyébként nagyon sok konfliktust magában 
hordó egyensúly. Akik önök közül polgármesterek – megyei jogú város polgármestere az 
elnök úr személyében –, azok nap mint nap megélik, főleg egy olyan történelmi város 
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esetében, mint mondjuk Székesfehérvár, hogy ez bizony napi ütközés. Ebben az ütközésben 
az a rendszer, ami idáig volt, megteremtette a kultúra és a mindenkori kulturális politika 
számára azt a lehetőséget, hogy a gazdasági beruházói érdekkel jogszabályi alapon is 
egyensúlyba kerüljön.  

Ez nem azt jelenti, hogy a kultúra érdeke minden esetben győzedelmeskedni tudott, de 
egy nagyon erős bázisa, hivatkozási alapja volt a kulturális érdekeknek a gazdasági beruházói 
érdekek mellett. Ne arról vitatkozzunk, hogy mind a kettő az ország érdeke, mert szerintem 
egy olyan ember, aki felelősséggel gondolkodik az országról, nem gondolhatja komolyan, 
hogy a gazdasági beruházás az ország érdeke ellen van, mert azt sem gondolhatja, hogy a 
kultúránk, a kulturális örökségünk védelme nem az ország érdekében van. Ezeket felesleges 
mondani, mert nem ez a kérdés; az igen, hogy bármelyik képes-e olyan lépéselőnyre szert 
tenni, ami hierarchikus viszonyba hozza a másikat. Szerintem itt most ez történt. Ezzel együtt 
állítom, hogy előre nem fogok döntő szót és végső véleményt mondani arról az intézményről, 
amelyik nem, vagy éppen csak megkezdte a munkáját. Én is azt mondom, várjunk egy évet, 
eljönnek ide jövőre, és beszéljük meg, hogy mik a tapasztalatok, de az alaphelyzet nem jó. Az 
alaphelyzet, államtitkár úr, nem ugyanaz, mint kettő, öt éve vagy éppen 2001 óta. Az 
alaphelyzet a kultúra, a kulturális örökségvédelem szempontjából romlott, nem véletlen tehát, 
hogy nem a kultúra és a kulturális politika irányából érkezett ez a kezdeményezés.  

Azt gondolom, hogy ön a közelmúltban derekas interjút tett, aki ért a szóból, annak 
nem kellett ezt a sorok között olvasva értenie. Azért emlékeim szerint ezt a kezdeményezést, 
amiről most intézményesített formájában beszélünk, nem a kulturális államtitkár, nem a 
kulturális államtitkárság, nem is ez az általam sokat kárhoztatott, de most már inkább sajnált 
monstrum minisztériumuk tette, hanem – képviselői indítványok formájában, nem 
véletlenül – polgármesterek, de mindenki tudja, hogy a mögöttes érdek, az az erő, amelyik ezt 
nyomta, az a Belügyminisztérium.  

Nem arról van szó, hogy két kulturális érdek vitatkozott, és akkor az a kulturális érdek, 
amelyik azt gondolta, hogy meg kell érteni, hogy olyan mennyiségű beruházás van az 
országban, hogy nem tudjuk hova tenni az ide benyomuló tőkét, és ezekkel az építkezésekkel, 
a felújításokkal, a rengeteg zöldmezős beruházással, a városok és városrészek 
modernizálásával mégiscsak ideözönlik a beruházó tőke. Arról van szó, hogy van egy olyan 
érdek, amelyik szerintem kevésbé toleráns a kultúra érdekeivel szemben, mint amennyire ön 
az elmúlt percekben elmondott gondolataival toleráns volt a gazdasági érdekekkel szemben. 
Az a helyzet, hogy amit ön elmondott, az vállalható kormánytól és párthovatartozástól 
függetlenül, szerintem helyes, amit mondott; a gond az, hogy az a valóság és az a kép, amit 
tárgyalunk, nem ez. Miközben ön az ország jogos érdekeire hivatkozva tolerálja azt a 
nyomulást, amit a gazdasági érdeket megjelenítő, hatósági erőket erősítő Belügyminisztérium 
tulajdonképpen törve-zúzva itt átvitt a kulturális örökségvédelem intézményrendszerén, addig 
azt kell mondanom, hogy ha csak feleannyi tolerancia lett volna bennük, mint amennyit ön 
most tanúsított akár az országunk globálérdekeivel szemben, már más megoldás születhetett 
volna. Ezért tulajdonképpen én hiányolom innen a Belügyminisztérium képviselőjét. Az 
helyes dolog, hogy önök itt – államtitkár, szakállamtitkár, elnök – megjelentek, de őszintén 
szólva nem önök között van a nyilvános vita. Nagyszerű, hogy itt ülnek, de nem arról van szó, 
hogy én azt kérdezem, hogy az elnök úr megítélése mégis mennyire más, mint az államtitkár 
úré, mert ellenzékiként próbálnék valami jól látható éket ütni kettejük közé, mert azt nem így 
fogom csinálni. Az, aki ezt az egészet kezdeményezte, aki a felelősséget viseli, és aki képes 
volt ezt végigvinni a kormányzaton belül, nem ül itt, így aztán elmondhatjuk, hogy nem az a 
kérdés, hogy akarom-e és becsülöm-e a gazdasági érdekeinket, akár beruházói jogokat. Hát 
persze! Önök egyet fognak érteni, és láthatóan e tekintetben igazából nagy vita közöttünk 
nincs, sőt ha megkérdezném elnök urat polgármesteri minőségében, ebből nagy pofozkodás 
nem lesz. Akivel ezt a vitát le kellene folytatni, aki kezdeményezte és aki átvitte, aki 
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szerintem ezt ráadásul olyan hirtelen tette meg, hogy amikor néhány hónappal ezelőtt elnök 
urat felkérték a most már nem létező intézmény vezetésére, ő maga se tudta, hogy néhány 
hónap múlva már egy másik intézmény elnöki tisztjére fogják felkérni, ami nem az ő hibája; 
kicsit kellemetlen, de ez valóban nem az ön, ráadásul nem is az önök hibája. Nyilván nem 
vállalom úgy el egy intézmény vezetését, hogy tudom, hogy amit elvállalok, az három hónap 
múlva nem lesz, és ennek kapcsán egy másik intézménynek leszek – ha leszek – az elnöke; 
hát persze, hogy nem. Azért erről beszéljünk!  

Jó idegeket kívánok önöknek ennek az intézménynek a működtetéséhez. Ebben most 
semmi, akár álcázott szarkazmus sincs. Nehezebb lesz az alaphelyzete, mint mondjuk fél 
évvel ezelőtt, ha kellett volna végezni, az eredeti. Nagyobb esély van arra, hogy a kulturális 
örökségvédelem érdekei immáron intézményrendszer által megerősítve sérülnek. Nem 
mondom, és főleg nem kívánom, hogy sérüljenek, de nagyobb az esélye annak, hogy egy 
gazdasági beruházói érdek szerintem nem fogja a kulturális érdeket úgy és annyira figyelembe 
venni, amennyi egyébként akár elvárható lenne, vagy amennyi toleranciát, még egyszer 
mondom, ön, államtitkár úr, az elmúlt fél órában tanúsított irántuk. Úgy fognak menni, mint 
az úthenger, államtitkár úr, és kevesebb az esélye a magyar kulturális politikának arra, hogy 
ezt megállítsa. Miközben az intézményről végletes és tényleges véleményt nem mondok, ezt 
javaslom, legalábbis a mi részünkről nem is fog olyan elhangzani, hogy ennek így nincs 
értelme, mert ameddig van intézményes védelme a kulturális örökségvédelemnek, addig van 
értelme, az alapszituáció, amit önök létrehoztak, a kultúra és a kulturális politika számára 
hátrányosabb, mint amennyiből kiindultak, az összes olyan változtatással együtt, mint amit 
akár a KÖH 2001-es létrehozatala után különböző kormányok megejtettek. Ezért azt 
gondolom, hogy közösen gondolkodni érdemes, és mivel mégiscsak a Magyar Országgyűlés 
szakbizottságában vagyunk, nem egy olyan intézményrendszeri átalakítás történt, ami 
önmagában úgy a kormány kompetenciája, miközben egy kormányzat olyan szerkezetben 
kormányoz, amilyenben akar. Ezen belül nyilván a miniszterelnök az, aki az egészért a 
felelősséget viseli, mert nem a kormánynak van miniszterelnöke, hanem a miniszterelnöknek 
van kormánya, de ez a lépés, tartok tőle, hogy kormányzaton belül egy másfajta, erős – és e 
tekintetben lépéselőnyre szert tett –, még csak azt sem mondanám, hogy ágazati 
megközelítésnek, hanem kimondottan gazdasági érdekmegjelenítésnek a sikerét hozta, ami az 
előbbi egyensúlyt megbontotta. Egy mondat még. Ugyanannak az eredménynek az 
eléréséhez – nevezzük tehát ezt a status quót a kultúra és a gazdasági érdekek közötti 
erőegyensúlynak – önöknek sokkal több energiát kell bevetni ahhoz, hogy ugyanazt az 
eredményt elérjék a kultúra érdekében, mint az előző intézményrendszerben. Ez nem 
reménytelen, de lépéshátrányba került a kulturális politika. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Gergely elnök úrnak adom meg a szót. 
 
NAGY GERGELY, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke: Köszönöm 

szépen. Köszöntöm a bizottságot! Azt is köszönöm, hogy az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottságot méltónak találták arra, hogy itt elmondja a véleményét. Be kell mutatnom a 
szervezetet. Ez egy nemzetközi műemlékvédelmi szervezet, amely UNESCO-
kezdeményezésre jött létre, egy civil szakmai szervezet. Ennek ismeretében kérem, hogy 
fogadják a szavaimat. Politikától teljesen függetlenül, csak a tárgyra vonatkoznak az 
észrevételeim, a jobbítás szándékával. 

Az ICOMOS a Világörökség Bizottság állandó műemlékvédelmi szakmai szervezete, 
ezért kellő áttekintése és rátekintése van a világ műemlékvédelmi helyzetére, illetve a másik 
nagyon fontos feladata, hogy a világon egységes szemléletű műemlék-helyreállítási metodikát 
és elveket dolgozzon ki, amit az adott országnak követni illik. A Magyar Nemzeti Bizottság 
ennek ismeretében elkészítette egyedi módon a Karták könyvét, amit elnök úrnak készséggel 
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átadok, és ha a kulturális bizottság ezt igényli, akkor az ICOMOS mindenki számára küld egy 
Karták könyvét. Nem kívánom, hogy elolvassák, mert rettentő sok apró betű van benne, de 
alkalmas arra, hogy bemutassa a műemlékvédelem nemzetközi elvárásait a nemzeti 
műemlékvédelemtől. 

Ennek ismeretében szeretnék egy pár szót szólni a magyar műemlékvédelem 
helyzetéről. Nagyon messze vagyunk attól a helyzettől, ami Angliában fordul elő, ahol nincs 
kötelező hatóság a műemlékvédelem szakterületén, egy English Heritage van. Ha egy 
tulajdonosnak műemlék van a birtokában, ő tudja, hogy egy időszakban ő a felelős a 
műemlékért, és mielőtt bármit csinálna, bemegy önként az English Heritage intézményébe, és 
megbeszélik, hogy mi lehetséges azzal az épülettel. Nem kötelező az instrukciókat betartani, 
viszont ha betartja, és azokat a pluszköltségeket vállalva elkészíti a munkát, akkor olyan 
támogatást kap az államtól, aminek segítségével az ország javára el is készíti a  munkát, és 
megmenti a műemléket. 

Magyarországon valóban 2001-ben volt a műemlékvédelem szervezetének az olyan 
csúcsa, ami lehetővé tette az egységes szemléletű szakmai tudományos országos 
műemlékvédelmet. Azt is be kell látni, hogy 2001-től a folyamatos átalakítások hatására ez 
egy folyamatnak a pillanatnyi állapota, ahol most vagyunk, és folyamatosan csúszik lefelé a 
műemlékvédelem eredményessége. Ez azért fordulhat elő, mert sajnálatos módon a 
műemlékvédelem bűnbakká lett a beruházók hatására, ahelyett, hogy partner tudott volna 
lenni a beruházásoknál. Ha nem tudunk kiépíteni egy partneri rendszert a műemlékvédelem 
oldaláról a gazdasággal kapcsolatban, akkor Magyarországon nem lesz eredményes 
műemlékvédelem. Az egész intézményrendszer csak úgy működtethető, ha megfelelő 
szakemberek állnak rendelkezésre, és megfelelő, egységes szemléletű tudományos háttérrel 
tudnak dolgozni. A mostani szétaprózott rendszer ennek nem adja meg a feltételét. Éppen 
ezért én azt gondolom, és ösztönözném, hogy azt az egy évet se várjuk meg, hanem valóban 
itt van ez a Forster Gyula-intézmény, amely lehetőséget ad arra, hogy alapjaiból felépüljön 
egy olyan rendszer, ami lehetőséget ad a műemlékvédelem gyakorlására. 

Tudni kell azt is, és tévhit, hogy a műemlékvédelem abból áll, hogy milyen 
ügyiratszám jelenik meg nála, és ki végzi a hatósági munkát. Tudjuk azt, hogy nagyon 
sokszor ez is negatívan ütött vissza a műemlékvédelemre, amikor keresték, és a 
műemlékvédelmet szidták egész magas körökben azért, mert nem született meg egy építési 
engedély, és kiderült, hogy még be se adták a kérelmet. Számos ilyen dolgot lehet mondani. 
Most eljutottunk odáig, hogy közvetve a folyamatokra hatással lévő embereket próbáltunk 
meggyőzni arról, hogy a kutatásnak milyen szerepe van, amit szubjektívnek ítélnek – a 
műemléki kutatás eredményeit –, és amikor javasoltuk, hogy érdemes megtekinteni egy 
kutatást, akkor rossz szájízzel mondták, hogy ilyenre a jövőben már nem fog sor kerülni. 
Igazán egy kicsit aggódunk tehát a jelenlegi helyzetért, ugyanis ahhoz, hogy valaki 
műemlékes szakember legyen, nem elég építésznek lenni, nem elég művészettörténésznek 
lenni, hanem be kell kerülni egy olyan tudásközpontba, egy olyan tudományos központba, 
ahol 10-15 év alatt tudja elsajátítani ezeket az ismereteket. 

Ha megnézzük a műemlékvédelem folyamatát, Forster Gyulától kezdve egymásra 
épülve Lucz Gézák, Dercsényi Dezsők épülhettek fel szellemileg, és ők teremtették meg azt a 
műemlékvédelmet, amire az egész világ csodálattal figyelt Magyarországon. Ha most minél 
jobban szétaprózzuk ezt a rendszert, annál kisebb lehetőségünk van arra, hogy egy egységes 
szemléletű műemlékvédelem alakuljon ki Magyarországon. Nem lehet elfogadni azt, hogy az 
ország egyik sarkában más elveket követnek, más metodikát követnek, és tudjuk, hogy az 
egyik helyen, ha a műemlékvédelem egy hatósági osztályként van kezelve, a hatósági 
főosztályvezető átírhatja azt a határozatot vagy felügyelői észrevételt, amihez nem is ért, mert 
nem az a feladata, hogy ő ehhez értsen. Nagyon-nagyon rossz tehát a műemlékvédelemnek a 
rendszerbe való beágyazódása, és ezért nagyon fontos az, hogy a Forster Gyula intézmény egy 
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tudásközponttá épüljön fel. Ha nem tudunk helyreállítani egy felügyeleti rendszert, amelyik 
proaktív felügyeleti rendszerként tud működni, vagyis a gondolat megkezdésekor tud partnere 
lenni a műemlék-tulajdonosnak, és együtt építik fel a programjukat, akkor ilyen helyzet áll 
elő, mint ami napjainkban van. 

A mai rendszer egy dolgot tesz lehetővé, hogy amikor egy vállalkozó kidolgozta az 
összes elvét, összes programját, nagy pénzen elkészítette a terveit, akkor találkozik a 
műemléki felügyelő a feladattal, és egyetlenegy lehetősége van, hogy hagyja jóvá azt a 
programot. Ez ugyanaz, mintha előbb megműtjük a beteget, és a műemléki felügyelőnek a 
vizsgálatok során igazolnia kell, hogy pont vakbelet kellett kivenni a betegből, pedig epebajos 
volt. Nem lehet a műemlékvédelmet komplexitás nélkül kezelni, és ha egyes emberekre 
szétesik a műemlékvédelem gondozása, nem tudja ellátni a feladatot, bármilyen zseniális 
műemléki szakemberről van szó, kell mögötte lennie – akár járásban, akár megyében, akár 
fent a központban ül – egy teljes intézményrendszernek, ahol elmehet egy geológushoz, egy 
műemlékvédelemhez értő statikushoz, elmehet egy orgonaszakértőhöz, és bevonhatja, 
szaktanácsot kérhet a munkájához. Ezen keresztül nagyon sokszor volt segítség, ha a 
kezdetekben egy metodikához hozzá tud szólni egy műemléki felügyelő, és ő maga tud 
segítségül lenni a program fejlesztésében. Hogy ne hazai példát mondjak, Kölnben volt egy 
világörökségi helyszín, amit veszélyeztetettségi listára szerettek volna feltenni. A kölni dóm 
környékén, a védőzónában egy toronyházat akartak építeni, és volt megoldás arra, hogy 
térszín alatt, megfelelő magassággal, egy jóval nagyobb programot lehetett megvalósítani, 
mint amit eredetileg gondoltak. Ez azért volt, mert a műemlékes együttműködhetett a 
fejlesztővel.  

Ezt kell végiggondolni, mert ha nincs meg a bázisunk, akkor nincs kivel beszélni. 
Műemléki felügyelőt fenyegettek meg azért, hogy kirúgják: a pályázati rendszernél, teljesen 
jó szándékkal, egy barokk templomban megpályázták a berendezés felújítását, és amikor a 
műemléki felügyelőnek jóvá kellett hagynia, hogy kidobják a barokk berendezést, hogy a 
helyére egy modern berendezés kerüljön, akkor neki kellett megmagyarázni a legfelsőbb 
vezetőnek, hogy miért nem viszik el inkább múzeumba, ha ez a műemlék számára ilyen 
értéket képvisel. Ha tehát nincs mögötte egy intézmény, aki ezt át tudja gondolni, és aki 
szakmai hátteret tud adni a műemléki felügyelő munkájának, akkor nem lesz 
műemlékvédelem Magyarországon. Ezért én leginkább sürgetném azt, hogy a Forster Gyula 
Központba gyűjtsék össze azokat az embereket, akik még értenek a műemlékvédelemhez, 
mert egyre kevesebben vannak, és nincs egy országban annyi ember – függetlenül attól, hogy 
építész vagy nem építész végzettségű – aki ezt a fajta emberigényt vagy hatósági 
szakemberigényt el tudja látni. Ezeknek a hatóságoknak megvan a lehetőségük a 
műemlékvédelem szempontjainak betartatására, de kell mögöttük egy interdiszciplináris 
háttérintézmény, háttérsegítség, ami eredményesen tudja szolgálni azt a műemlékvédelmet, 
aminek az inventáriuma a mai napig nem készült el, és igazán még nem is tudjuk, hogy 
milyen érték birtokában vagyunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. További hozzászólásra Novák Előd képviselő 

úrnak adom meg a szót. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Mielőtt döntő érvemet mintegy 

jobbegyenesként bedobnám ebbe a vitába (Derültség. – L. Simon Lászlóhoz:), amíg elnök úr 
még magánál van, és tud figyelni, addig még egyszer elmondanám, hogy pontosan hogyan 
fogalmaztam, mert olyan szavakat adott a számba, és próbált utána azzal vitába szállni, 
amiket nem mondtam. Bár a kákán is csomót keresve, érdemi vita helyett csak azon akadt 
fent, hogy a bennfentes oligarchák érdekeit szolgáló korrupció nem létezik – ha jól értettem a 
kritikáját –, mert ez a politika érdekeit szolgálja, csak én nem ezt mondtam: én azt mondtam, 
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idézem, hogy a bennfentes oligarchák által táplált korrupció megerősödését szolgálták a 
korábbi intézkedéseik is, amiket már ismertettem. Remélem, hogy így már egyértelmű. A 
másik, kákán is csomót kereső kritikája, hogy miért nem vettünk mi, vagy épp a Váralja 
Szövetség részt, ha jól értettem, tegnap, a Nemzeti Múzeumban valami rendezvényen. (L. 
Simon László: Nem ezt mondtam. Mindegy.) Ha már államtitkár úr ilyen hosszan beszélt erről, 
akkor azért hadd mondjam el, hogy a Váralja Szövetség a hét végén éppen a verespataki, 
cianidos technológiát alkalmazó bányanyitás tervezete ellen tüntetett Makón, ugyanis 
Verespatak a Maros vízgyűjtőterületén található, és folyónk itt, Makó térségében lép a 
Csonka-Magyarország területére. Ehhez a megmozduláshoz egyébként a Fiatal 
Műemlékvédők Egyesülete is csatlakozott. Ez is egy nagyon fontos ügy, kulturális értelemben 
is, hiszen nemcsak az ivóvizünk kerül veszélybe, hanem az erdélyi kisváros épített öröksége 
is, úgyhogy mielőtt látatlanban megfogalmaz olyan kritikát, hogy egy szervezet tagjai miért 
nem voltak ott – pedig Kubatov Gáboron kívül nem hiszem, hogy bárki vágná, hogy milyen 
szervezetnek a tagja –, azt gondolom, hogy ilyen kritikákat ne fogalmazzon meg. 

Szintén eltérve a tárgytól, de mélyen belement, hogy igenis a multinacionális cégek 
működéséről tulajdonképpen mi magunk tehetünk, hogy ilyen mozikba megyünk, mint az 
izraeli Cinema City által monopolhelyzetben birtokolt multiplex mozi. Azt kell mondanom, 
hogy nincsen alternatíva; éppen azért nincs, mert a megmaradt budapesti multiplex mozit, a 
Corvint is át kívánják adni a Cinema City üzemeltetésébe. Azt gondolom, hogy ez ellen 
kellene inkább felemelni a szavunkat, pontosan azért, hogy maradjon alternatíva. S miközben 
a Simon Perez-i felvásárlás már bizony a filmiparra is rátette a kezét – most már a mozikra 
is –, ezért ez ellen valóban fel kell lépnünk. Ami pedig a konkrét vitát illeti közöttünk, az 
valóban arról szól, hogy vannak-e itt oligarchák, akik nyomására ezt megteszik, vagy önök 
pedig azt merik állítani, hogy ezt szakmai meggyőződésük szerint teszik meg, még ha ezt a 
kulturális szervezetek valóban nem is támasztják alá. 

Hadd idézzem elődjét, Szőcs Gézát, akinek volt itt a bizottságunk előtt egy 
szenvedélyes igazságbeszéde, amikor – mondhatnám – elszólta magát, vagy nagyon őszintén 
fogalmazott, talán egy álmos pillanatában, hirtelen ébredve. Idén, április 1-jének másnapján –
 nem viccnek szánta – Szőcs Géza államtitkár úr a kulturális örökség védelméről szóló 
törvény módosítása kapcsán a következőképpen reagált az elhangzottakra. Idézek a 
jegyzőkönyvünkből. „Magam is nehéz helyzetben vagyok, mert az államtitkárság és az általa 
konzultált szakemberek álláspontja egyértelműen negatív volt a módosításokkal kapcsolatban. 
Gulyás Dénes közbeszólása: Akkor vissza kell vonni. Az akkori elnök úr, L. Simon László 
közbeszólása: Akkor miért nyújtják be, államtitkár úr? Szőcs Géza válasza: Elmondom 
mindjárt, hogy miért, és írásban meg is fogalmaztuk a fenntartásainkat. Elnök úr is tudja, 
hogy itt most nem egy olyan módosításról van szó – egy törvénymódosító javaslat vitájáról 
van tehát szó –, amely a szakma érdekei alapján fogalmazódott meg, hanem a 
nemzetgazdasági szempontok, érdekek és logikák alapján voltunk kénytelenek felülírni a saját 
jobb meggyőződésünket, vagy mondjuk úgy, hogy szakmai meggyőződésünket. Amennyiben 
akarják, hogy őszintén beszélgessünk, erről van szó. Itt most lehetne mondvacsinált szakmai 
érveket gyártani meg előkeresni – valaki képes is rá –, a pőre igazság azonban az, hogy itt 
most a régészet, a tudomány, az archeológia és a közgyűjtemények szempontjait az a tény írta 
felül, hogy nagyberuházások álltak le, vagy váltak bizonytalanná.”  

Valóban, ennyire pőrén még államtitkár úr elődje sem fogalmazott, hogy az 
oligarchákat vegye a szájára, de ezt nem is teheti meg senki, hiszen az erre vonatkozó 
vizsgálóbizottsági javaslatot is lesöpörték az MSZP által benyújtott országgyűlési 
törvénymódosítás alapján, amit önök nagykoalícióban megszavaztak. Oligarchákról tehát 
valóban nem esett szó, de azt gondolom, Szőcs Géza is teljesen jól bevallotta, hogy a szakma 
érdekeivel szemben született meg már akkor is – amit én ma is a kifogás tárgyává tettem – a 
korábbi örökségvédelmi törvénnyel kapcsolatos módosítás. Mindezek alapján, államtitkár úr, 
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én azt mondom, hogy ezek helyett a bizonyos reformok helyett szerintem hasznosabb lenne, 
ha a Kálmán Olgának ígért, róla szóló vers megírásával foglalkozna inkább, ahelyett, hogy 
tovább rombolják a kulturális örökségvédelmet.  

Végül pedig, elnök úr, arra szeretném megkérni, hogy ajánljuk fel a megjelent 
személyeknek, érdeklődő állampolgároknak – különös tekintettel, hogy közöttük szakmai 
vagy civil szervezetek képviselői is lehetnek –, hogy szólhassanak hozzá. Ha már az MSZMP 
Központi Bizottságának egykori üléstermében vagyunk, ezeknél az asztaloknál ülésezett az 
MSZMP Központi Bizottsága, akkor már ne csak Kádár elvtársa szólalhasson meg – vagy 
éppen közbe (Derültség.) –, hanem szakítsunk e hagyományokkal, és a magyar emberek 
véleményére is legyünk kíváncsiak, elvégre ha itt egy ilyen nyilvános fórumot tartunk, van rá 
Házszabály adta lehetőség, hogy szót adjunk a megjelent szervezetek képviselőinek. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, szerintem azért eddig is magyar emberek szólaltak meg ebben 

a vitában, legalábbis én úgy gondolom. Szabó képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SZABÓ CSABA (Fidesz): Két kérdésem van Cselovszki elnök úrhoz. Az egyik, hogy 

a világörökségi titkársági iroda meg fog-e maradni a jelenlegi létszámában az új központban, 
mert nagyon jó partnere a világörökségi helyszíneknek, és nyilván jó lenne, ha maradna. Ez a 
kérdésem erre vonatkozik. 

A másik pedig, hogy én is a felügyelettel kapcsolatban kérdeznék. Valóban, korábban 
OMF néven is volt a KÖH-nek elődje, ami ugyan felügyelet volt, de inkább én úgy 
mondanám, hogy koordinációs felügyeleti funkciót látott el. Ez azt jelenti az én 
szempontomból, hogy amely településeken az országban, vidéken nem volt műemléki 
szakember, oda az akkori OMF – akár később a KÖH – havonta legalább egyszer egy 
szakértőt küldött le, és koordinált minden szereplővel, akár már az esetleges beruházás előtt, 
még a tervek előtt is, hogy hogyan, miként kellene azt megcsinálni, ami szerintem óriási 
jelentőségű volt. Ma már ez nincsen meg, néhány éve teljesen megszűnt, ami véleményem 
szerint nagyon hiányzik az olyan településeken, ahol számos műemlék van. Azt javasolnám 
én is, hogy valamilyen szempontból ez a funkció mindenképpen térjen vissza, mert ez néhány 
éve teljesen eltűnt. Tervezi-e az elnök úr ennek visszaállítását? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e további hozzászólási szándék. Alelnök úrnak adom 

meg a szót. 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék arra 

reagálni, amit államtitkár úr mondott, illetve amit Nagy Gergely elnök úr elmondott, ami azt 
gondolom, hogy egybevág azzal, hogy nyilván mindannyian abban gondolkodunk, hogy a 
beruházói és az örökségvédelmi szempontokat összehangoljuk. (L. Simon László: Na! Végre!) 
Azt gondolom, hogy ezt senki nem kérdőjelezi meg, hiszen mindannyiunknak az az érdeke, 
hogy úgy fejlődjön tovább ez az ország, hogy megőrizzük a kulturális örökségeinket. Sajnos 
azonban az élet azért azt mutatja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ezek az érdekek 
nagyon keményen ütköznek egymással, és egyébként azt gondolom, hogy hosszú távon 
nyilván az lenne Győr városnak is az érdeke, hogy például egy Győr típusú város 
belvárosában lévő reneszánsz műemlék, Magyarország egyik legfontosabb műemléke 
megmaradjon, és gazdaságilag is az lehet az érdeke, hogy ezt megőrizze. Itt konkrétan az a 
probléma, hogy épül egy mélygarázs, aminek az értelmében, ha ez megvalósul, ezt a 
műemléket 90 százalékban le kellene bontani.  

Megelőlegezve mindenféle bizalmat, hadd tegyem most fel azt a kérdést önöknek, 
hogy mit gondol a kulturális kormányzat erről a győri Duna-bástya–beruházásról. Mit gondol 
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erről elnök úr, mit gondol erről államtitkár úr? Lehet ugyanis itt szép szavakat mondani, de a 
konkrét ügyeknél le kell tenni a garast. Szeretném ezt megkérdezni akkor, mivel nem látjuk, 
hogy hogyan fog működni a jövőben az örökségvédelem, és nyilván bizalommal fordulunk 
elnök úrhoz, mert azt gondoljuk, hogy nyilván elkötelezett ebben az ügyben. Akkor legyen 
egy ilyen teszt, legyen egy lakmuszpapír, és nézzük meg, hogy önök mit gondolnak erről a 
beruházásról, mert azt gondolom, hogy itt teljesen egyértelműen van egy rövid távú, 
gazdasági előnyöket élvező beruházás: az, hogy megépüljön ez a mélygarázs. Nyilván 
valakinek ez nagyon erősen az érdeke. Bizonyára vannak Győrben parkolási gondok –
 gondolom, ilyen szempontból van egy rövid távú érdek –, és van egy másik érdek, 
Magyarország egyik legjelentősebb reneszánsz műemlékének a megőrzése. Csináljunk egy 
tesztet arról, hogyan működik az új rendszer! Mi az önök álláspontja ebben a kérdésben? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ügyrendben Novák Előd képviselő úré a szó. 

Novák Előd (Jobbik) ügyrendi javaslata 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Ügyrendben is szeretném megerősíteni 
azt a javaslatomat, amit normál felszólalás keretében hiába tettem meg, mert úgy érzem, hogy 
az elnök úr figyelmen kívül adta. A Házszabály adta lehetőségek keretei között azt javaslom, 
hogy adjunk szót azoknak, akiknek egyébként elődje, L. Simon László elnök úr vezetésével a 
bizottsági üléseink, meghallgatásaink alatt mindig volt lehetősége, hogy a megjelent 
szervezetek is elmondhassák álláspontjukat, a megjelent magyar állampolgárok is 
elmondhassák, akik már megtiszteltek minket személyes figyelmükkel. Megértem, hogy a 
hely szelleme, az MSZMP KB-üléseinek asztalai inkább azt mondják, hogy majd a párt vagy 
most már – na jó – a pártok megmondják, hogy mi legyen Magyarországon, én azonban azt 
gondolom, hogy van időnk rá, hallgassuk meg a megjelent állampolgárokat, legalább egy 
rövid, kettő- vagy ötperces időkorlátos felszólalásban, annak függvényében, hogy esetleg 
hányan jelzik hozzászólási szándékukat. Köszönöm. (L. Simon László: Kint ülnek a 
meghívottak.) 

 
ELNÖK: Szerintem a meghívottak kint ülnek, meg is kérdeztük mind a két meghívott 

szakmai szervezettől, hogy kívánnak-e hozzászólni – az egyikük élt, a másik nem élt a 
lehetőséggel –, másodsorban az előbb, most már kétszer feltettem a kérdést, hogy kíván-e 
valaki hozzászólni, és ilyet senki nem jelzett a teremben. 

Döntés ügyrendi javaslatról 

Képviselő úr, szavaztatok. Ki az, aki a senki által nem jelzett hozzászólásokhoz hozzá 
kíván járulni? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm szépen. Ezzel a bizottság ezt a kérdést eldöntötte. 
Államtitkár úrnak adom vissza a lehetőséget a válaszadásra. Köszönöm. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Mielőtt elmondom a zárszót, azt kérem, hogy hadd 
reagáljon Cselovszki elnök úr arra a két konkrét felvetésre, amit Szabó képviselőtársam 
felvetett, és akkor utána összefoglalom a kérdésekre adandó válaszomat.  

 
ELNÖK: Elnök úré a szó. 



- 23 - 

Cselovszki Zoltán (FGYNÖSZK) válaszadása 

CSELOVSZKI ZOLTÁN, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ elnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 
világörökségi kezeléssel kapcsolatos kérdésre azt tudom válaszolni, hogy a világörökségi 
feladatok a Forster Központban maradnak. Muszáj ezt beletennem egy olyan kontextusba, 
ahol talán jobban érthető a dolog. Amikor a mostani, kulturális örökség védelméről szóló 
törvény készült, akkor három dologból egyet csináltunk meg, tehát a kulturális örökség 
nemzeti védelmi stratégiájáról szól ez a törvény, a kezeléséről nem szólt, és az aktív 
használatáról sem szólt. Jó lett volna tíz évvel ezelőtt folytatni ezt a dolgot, mert három 
pilléren áll minden országban a kulturális örökség kezelése. 

A második pillér a világörökségi törvénnyel elkészült, és a kezelés, a kezelési tervek, 
és a gondnoklás is néhány helyszínen a Forster Központban marad. Ezzel megpróbálunk 
mintát teremteni arra, hogy a világörökségi helyszíneket hogyan kell kezelni. Azt, hogy 
polgármester úr említette, hogy legalább havonta egyszer egy felügyelő járt az adott vidéki 
műemléki helyszíneken, az UNESCO is hangsúlyozta. Ez egy nagyon fontos dolog. Talán 
most lesz lehetőség – a hatósági feladatok építésügybe, Belügyminisztériumba kerülésével –, 
hogy ezt a felügyeleti rendszert valamilyen módon újraépítsük. Ez szerintem is egy nagyon 
fontos dolog. Ha már alelnök úr megkérdezte, hogy Győrről mi a véleményem, ez egy nagyon 
kemény kérdés, mert mindenkinek ismernie kellene azt a projektet, amiről szó van; így most 
csak arra tudok hagyatkozni, amennyit a sajtóban lehetett erről a dologról olvasni. Amíg – két 
hónapig – az Örökségvédelmi Hivatal elnöke voltam, addig igyekeztem segíteni ezt a 
projektet. Az előképem a következő: egy ulmi fejlesztés, ahol a székesegyház, Richard 
Meiernek egy gyönyörű városházája, a mélygarázs és az abba belekomponált régészeti 
emlékek bemutatása volt. Valószínűleg nagyon sokszor előfordul, hogy olyan dolgok ellen 
tiltakoznak civilek, ahol a XXI. század műszaki megoldásait nem teljesen ismerik. Azt 
gondolom, hogy ezt közös platformon meg kell ismertetni, és akkor kevesebb a tiltakozás, 
mert nagyon sok technológia létezik már, ami megvédi azokat az értékeket, amit mindenki 
meg akar védeni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó zárszóra. 

L. Simon László (EMMI) válaszadása 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! 
Engedjék meg, hogy rátérjek még néhány olyan kérdésre, amelyeket képviselőtársaim 
felszólalásaikban említettek. Először is Hiller miniszter úrnak szeretném mondani, Cser-
Palkovics elnök urat is megvédve, hogy elnök úr elegáns volt, nem tette szóvá az ön késését. 
Én voltam az, aki azt mondtam az ülés elején, hogy minthogy a mai napirendet felvető Hiller 
képviselőtársunk nincsen jelen, ezért nem kívánok szóban expozét, bevezetőt, összefoglalót 
tartani, mert ha az, akinek fontos volt ennek a napirendnek a felvetése, nincs jelen a teremben, 
akkor majd a kérdésekre válaszolok. Engedje meg, hogy elnök urat megvédjem; én 
személyesen mondtam ezt. (Dr. Hiller István: Önt támadtam, nem az elnök urat; nem kell 
megvédenie.) De elnök urat mondtál többször is, miniszter úr, és nem államtitkár urat. (Dr. 
Hiller István: Lehet, hogy már látom a jövőt. – Derültség.) Mire gondolsz? KÖH-elnök leszek 
esetleg? Én egyébként nem bánnám, ha a bizottsági kereteket megtartanánk, még akkor is, ha 
egy volt miniszterrel folytatok beszélgetést. (Novák Előd: „is”. Elfér még az! Ennyi 
álláshalmozás mellett belefér. – Derültség. – Dr. Hiller István: Nyugi!) 

 



- 24 - 

ELNÖK: Ha tényleg kíváncsiak a kérdést feltevők a válaszra, akkor szerintem 
érdemes meghallgatni az államtitkár urat; ha nem, akkor lapozzunk, mert van még néhány 
napirendi pontunk. (Novák Előd: Rendben.) Államtitkár úré a szó. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen a segítségét, elnök úr. Viszont ha már eleganciáról van 
szó, én értem, hogy az ellenzéki képviselőtársaimnak mindig fel kell tenni a csizmát az 
asztalra, hogy legyen miről beszélgetnünk, de nem vagyok ideges; egy csöppet sem vagyok 
ideges, és nem is hiszem, hogy a megszólalásaimból bármiféle idegesség vagy arrogancia 
áradt volna, tisztelt miniszter úr. „Ön érti, hogy az ilyen megszorítások közepette idegesek 
vagyunk.” Nem vagyunk idegesek, végezzük tisztességgel a dolgunkat. Azt tudom önnek 
mondani, hogy ez az ország még hosszú éveken keresztül fogja nyögni annak a gyalázatos 
nyolc évnek a következményét, amelyet önök követtek el, hogy eladósították ezt az országot, 
a duplájára növelték az államadósságot, és emiatt nincs elég pénzünk a magyar kultúrára. Ezt 
mindig el fogom mondani, főleg akkor, ha egy örökségvédelmi kérdésben megint olyanokat 
hoznak be a beszélgetésbe vagy diskurzusba, aminek semmi köze nincsen a témához.  

Ugyanakkor azt köszönöm, hogy azt mondja, adjunk időt a felálló új szervezetnek, 
amely az előzőnek a folytatása, jogfolytonos. Megerősítette azt, amit én is mondtam: nem 
érdemes olyanról vitatkoznunk, amiről még nincsen tapasztalatunk. Hogy itt kellene lennie a 
belügynek? Képviselőtársaim, gondolom, az van itt, akit önök meghívtak; gondolom, hogy 
elnök úr azokat hívta meg, akikre a jelenlévő képviselők javaslatot tettek. Amikor én voltam 
ennek a bizottságnak az elnöke, és meghallgatásokat tartottunk, vagy egy-egy témának az 
ilyen szintű kibeszélését, akkor mindig az volt a gyakorlat, hogy meghívtunk mindenkit, 
akiket önök szerettek volna, hogy meghívjunk. Gondolom, hogy önök tesznek javaslatot, 
gondolom, Hiller miniszter úr javasolhatta volna Cser-Palkovics András elnök úrnak, hogy ne 
csak L. Simon államtitkár jöjjön ide, ne csak Cselovszki elnök úr jöjjön ide meg Hammerstein 
Judit helyettes államtitkár és a többiek – itt ül mögöttem a teljes stábunk –, hanem azt is 
mondhatta volna, hogy jöjjön ide mondjuk Szaló helyettes államtitkár úr a BM-ből. Helyettes 
államtitkár úr törvénytisztelő állampolgár, szívesen eljött volna a bizottságba, ha meghívják. 
De ha már itt tartunk, akkor én azt mondom, hogy miért nem hívtuk meg azokat a szakmai 
szervezeteket is, akik másképpen gondolkodnak, mint mondjuk az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottság. Miért nem hívták meg mondjuk a Magyar Építész Kamarát meg a Magyar 
Építőművészek Szövetségét, meg miért nem hívták meg a Kereskedelmi és Iparkamarát? 
Miért nem hívták meg ezeket? Akkor lehet, hogy egy kicsit árnyaltabb lenne a kép mindarról, 
amiről itt beszélgetünk. Lehet, hogy az érem másik oldalát is meg kellene végre hallgatni. Ezt 
tudom egyébként az újságíró kollégáknak is javasolni. Ahogyan a remek tényfeltáró 
riportokat, amelyeket annak idején az Orbán-bányákkal és a szőlőkkel kapcsolatban meg 
tudtak írni bizonyos lapokban, miért nem veszik elő a tollat, és mennek bizonyos ügyek után?  

Nagy Gergely itt elmondta azt, elnök úr, hogy műemlék-felügyelőt fenyegettek meg. 
Hozhatnék példákat, hogy volt építésügyi hatósági vezető felhívott azzal, hogy köszöni, hogy 
változtattunk. Nem akarom elmondani, hogy milyen sztorikat mondott el nekem a telefonba, 
de javaslom az újságíróknak, hogy tessék már utánamenni néhány műemlék-felújítási ügynek, 
tessék már néhány átfogó tényfeltáró riportot csinálni, és akkor nézzük már meg, hogy tényleg 
fekete meg fehér-e ez a dolog, és tényleg valós-e az, amit itt folyamatosan megpróbálunk 
előadni, hogy itt volt egy szeplőtelen magyar örökségvédelem, és van ezzel szemben egy 
csúnya oligarcha réteg, amelyik maga alá akarja gyűrni minduntalan, mint a gonosz sárkány a 
királynét, a magyar kultúra ügyét. Tényleg! És akkor majd jönnek a szocialisták, és karöltve a 
jobbikosokkal Szent Györgyként szúrják le a sárkányt? Ne vicceljünk már! (Dr. Hiller István: 
Aki alatt fekszik a királynő. – Derültség.) Esetlegesen végigmondhatom, miniszter úr? (Dr. 
Hiller István: Igen, csak olyan szép kép volt.) Jó, csak már esetleg nagykoalícióba léptetek a 
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Jobbikkal, és a közös platform az, hogy mindig beleszóltok a beszédembe? Merthogy én 
egyetlenegyszer se szóltam bele a tiédbe. (Novák Előd: Ez legyen a legnagyobb közös 
dolgunk. – Derültség. – Dr. Hiller István: Nem is lesz nagyobb. – Derültség.)  

Örülök annak, hogy miniszter úr aggódik az én pszichológiai állapotom miatt, attól 
tart, hogy valamiféle tudathasadásos állapotba kerülök, és azt mondja, hogy én briliáns módon 
vagyok képes tolerálni a gazdasági erőtérnek a nyomulását. Egyébként a saját maga 
érvrendszerét kétszer vágta agyon, mert közben azt is elmondta, hogy „ha lenne beruházás”, 
de nincs beruházás, úgyhogy ez így nehezen egyeztethető össze, de mindegy, ezt az értelmi 
zavart sikerült itt többször is előhozni. Azért szeretném azt mondani, hogy ne csináljunk már 
úgy, mintha miniszter úr annak idején nem hozta volna létre a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálatot. Ugyan kinek az érdekéből tetszett elvenni a megyei múzeumoktól a régészeti 
feltárási jogot? Kinek volt az érdeke az, hogy ez a központosított régészeti szakszolgálat az 
önök emberei által állapítsa meg a régészeti feltárásoknak a folyamatát, az árát és a többit? 
Kinek volt ez az érdeke? Én ugyanis úgy emlékszem, hogy a teljes magyar múzeumi szektor 
ez ellen tiltakozott, és azt mondta, hogy ez egyedül a beruházói érdekeket szolgálja. És ugyan 
kik voltak azok, akik ezt az örökségvédelmi szakszolgálati rendszert visszabontották?  

Hozzá kell tennem, hogy most egy teljesen új rendszer irányába megyünk. Most 
megint gondolkoznunk kell majd a feladat ellátásán, de azért tessék már végiggondolni azt, ha 
már eleganciáról beszélünk, hogy legalábbis nem elegáns itt arról beszélni, hogy mi mennyire 
toleráljuk azt a nyomulást, amelyről közben önmaga is azt állítja, hogy valójában nincsen, 
mert nincsenek beruházások, miközben egyébként az egész magyar régészet meg a magyar 
vidéki múzeumok ügyét képesek voltak a rövid távú politikai és gazdasági céljaik érdekében 
feláldozni. Ha ehhez azt is hozzáteszem, hogy ha ez nem következik be, akkor ma a magyar 
intézményesített örökségvédelem ügye nem itt tart, ha ténylegesen a valós problémákra 
reagálnak, és annak a jogszabályi kezelését próbálják megoldani, akkor ma lehet, hogy nem 
erről vitatkoznánk, hogy miért ilyen módon nyúltunk hozzá a rendszerhez, ahogyan 
hozzányúltunk. Hogy úgy fognak keresztülmenni rajtunk a gazdasági csoportok, mint az 
úthenger – ezt mondta –, ezt önmaga is cáfolta azzal, hogy valójában mindig számon kéri 
rajtunk a gazdasági növekedést, számon kéri az építőipari beruházásoknak az elmaradását, és 
most is azt mondta, hogy „ha egyáltalán van beruházás”.  

Azt ön is elismeri – ennek örülök, és ezt köszönöm is –, hogy egészséges egyensúlyt 
kell találni a gazdasági erőtér, a beruházások és az örökségvédelem között; legalább ebben 
meg tudunk egyezni. Köszönöm azt, hogy Nagy Gergely elnök úr elmondta az álláspontját, de 
azért szeretettel ajánlom figyelmébe a kormányrendeletet, tessék elolvasni, mert amit 
elmondott, abból egyértelműen az látszik, hogy nem ismeri a kormányrendeletet. (Nagy 
Gergely: Itt van nálam.) Nálam nincs itt, de én ismerem, tehát az még semmit nem jelent, 
hogy itt van. Amit elmondott, az tulajdonképpen azt tanúsítja, hogy nem látjuk azt, hogy mi a 
probléma, és hogy miképpen akarjuk megoldani. Amikor azt mondja elnök úr, hogy a 
műemlékvédelem bűnbak lett a beruházók szemében ahelyett, hogy partnere lett volna a 
beruházóknak, azért erre azt tudom mondani, hogy ez fordítva is igaz, mert a beruházók is 
bűnbakként vannak folyamatosan beállítva ebben a mai bizottsági vitában, az ön 
megszólalásában is elnök úr, miniszter úr megszólalásában és Karácsony alelnök úr 
megszólalásában is. Folyamatosan erről beszélek, hogy ne mindig vagy-vagy kategóriákban 
gondolkodjunk a magyar politikában, ne mindig fontos érdekek szembeállítására törekedjünk, 
hanem vegyük észre azt ténylegesen, hogy más szempontok is vannak, és valóban toleráljuk 
azt, hogy vannak a mi érdekeinktől, a mi szempontjainktól eltérő megközelítések is.  

Azt kérni itt a bizottságban, hogy legyen egységes szemlélet a magyar 
műemlékvédelemben, szerintem tudományosan is egy nehezen értelmezhető dolog. Maga a 
szakma nem ért egyet bizonyos dolgokban! Olyan parttalan és feloldhatatlan viták árkolják 
több darabra akár a műemlékvédelmi, akár a régészeti szakma különféle csoportjait, hogy azt 
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a jogalkotás képtelen lefedni, képtelen követni. Ha csak arra a Karták könyvére gondolok, 
amelyre elnök úr itt utalt, és amelyet ki akar osztani a bizottsági tagok között, az összes apró 
betűs részével egyetemben, ha csak ebből indulok ki, akkor arra gondolhatunk – tessék 
végignézni azokat a vitákat, amelyek az elmúlt években zajlottak Élet és Irodalom és lapok 
hasábjain –, hogy a magyar örökségvédelemnek és az európai örökségvédelemnek milyen 
irányba kell haladnia. Jó példa-e mondjuk a sümegi várnak a rekonstruálása, vagy valóban 
abba az irányba kellene menni, hogy a feltárt régészeti leleteket és a meglévő, egyébként a 
történelem során valamilyen formában elpusztított, tönkretett műemlékeket többé-kevésbé, 
részben vagy egészében rekonstruáljuk-e? Nagyon-nagyon messzire vezető ágai vannak 
ennek a vitának, egészen odáig, hogy mondjuk egy világháborús helyzet után helyre kell-e 
építeni egy középkori katedrálist, vagy úgy kell-e ott hagyni, ahogyan van a bombatalálat 
után, és azt kell mutogatni, hogy itt volt valamikor egy katedrális. Ennek nyilvánvalóan fontos 
művészettörténeti dimenziói is vannak. Mondjuk, ha a Mátyás-templom felújítását valaki 
megnézi, az nagyon-nagyon sok kérdést vet fel, és ha végiggondolja azt, hogy miképpen 
építették át ezt a templomot, és hogy ebben hol vannak az egykori török kori vagy az azt 
megelőző kora középkori elemek, ez szerintem nagyon-nagyon érdekes elméleti vitákat tud 
generálni. De egyébként az is – és ezt is a tényfeltáró újságírók figyelmébe ajánlom –, hogy 
mondjuk a nem olyan régen átadott pannonhalmi apátsági felújított székesegyház esetében a 
műemlékvédelemnek igaza volt-e akkor, amikor azt mondta, hogy a főapát a hozzá tartozó 
plébániák számára nem adhatja oda a templomba a XIX. század második felében behozott, 
egyébként azóta védetté nyilvánított szobrokat, avagy nem. Hogy most mi a 
műemlékvédelemnek az álláspontja, hogy a kora középkori állapotot kell visszaállítani, a 
meglévő falfelületeket le kell pucolni, vagy az évszázadok során rárakódott és behordott 
dolgokat kell megőrizni, ebben a szakma maga nem tud megegyezni. A műemlékvédelem 
meghozza a határozatát, attól függően, hogy ilyen vagy olyan szemléletű szakértőt küld ki, és 
néha a beruházónak – legyen az akár a katolikus egyház vagy valamelyik szerzetesrend – kell 
közelharcot vívnia azokkal a műemlékvédelmi szakemberekkel, akik egyébként az őáltaluk 
képviselt szakmai állásponttól eltérő véleményt fogalmaznak meg, vagy akik éppenséggel 
nem akarják tudomásul venni azt, hogy az ma is egy élő közösségi helyszín, és hogy vannak 
hitéleti szempontok is, nemcsak műemlékvédelmi szempontok, mert mit érnek azok a 
közösségi terek, amelyek üresen állnak, és senki nem használja őket. Azt szeretném tehát 
mondani, hogy addig, amíg a szakmának nincsen egységes szemlélete, és egymással szemben 
álló súlyos metodikai különbségek jellemzik ezt a területet, és ez így is lesz, addig ne tessék 
ezt se a jogalkotáson, se a jogalkalmazáson ilyen formában számon kérni.  

Ha megengedik, Novák képviselő úrnak túl sok mindent nem akarok mondani. 
Sajnálom, hogy állandóan frusztrálom őt; lehet, hogy neki kellene akkor még ezzel az egész 
problémával otthon foglalkozni, hogy ne csússzunk bele mindig személyeskedésekbe. Külön 
köszönöm viszont, hogy Szőcs Géza államtitkár úr őszinte megnyilvánulását szóba hozta. Az, 
hogy én adott esetben, egy sor kérdésben más álláspontot képviselek, mint Szőcs államtitkár 
úr, azt gondolom, senki sem feltételezi, hogy az őszinteség hiányából következne. Ha nem 
lenne más az álláspontom, akkor nyilvánvalóan nem vitatkoztam volna vele szűk szakmai 
közösségben, politikai körben és adott esetben itt a bizottságban és a nyilvánosság előtt is 
számos kérdésről. Sokszor elmondtam, kormánypárti képviselőtársaim meg tudják erősíteni, 
hogy a Fidesz egy nagy polgári párt, amely egy gyűjtőpárt, egy néppárt, ezért számos 
kérdésben bizonyos érdekcsoportok, bizonyos közösségek vitatkoznak, nem értenek egyet. 
Aztán ebből végül kikristályosodik egy politikai döntés, ahol nem egy esetben a frakción 
belüli többség álláspontja érvényesül, de van, amikor szakmai szempontok képesek a többség 
álláspontját felülírni, ami nem azt jelenti, hogy a többség álláspontja nem szakmai álláspont 
azokban az esetekben, amikor a többség álláspontja érvényesül.  
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Miért ne lehetne az, hogy én más álláspontot képviselek, mint az elődöm? Egyébként 
emlékszem erre a vitára, Hiller miniszter úr odafordult hozzám, és azt mondta, hogy adunk 
neki egy pártkönyvet, úgyhogy ennek a vitának egészen pikáns mozzanatai is voltak. (Novák 
Előd: Máshol lesz az a nagykoalíció.) Azt gondolom, hogy teljesen természetes az, hogy akár 
egy kormányzó pártnak, egy államtitkárságnak vagy egy minisztériumnak alakul, változik a 
véleménye, mint ahogy az is teljesen természetes – ezzel meg Hiller miniszter úrnak szeretnék 
válaszolni –, hogy vannak olyan területek a kormányzásban, ahol nem egyedül döntünk, nem 
egyedül játszunk a pályán, ha úgy tetszik. Az építésügy és egy sor, építésüggyel kapcsolatos 
engedélyeztetési folyamat eddig is a BM-hez tartozott. Miniszter úrnak végképp nem kell 
elmondanom, hogy hogyan néz ki egy tárcaközi egyeztetés. Amikor a múzeumi törvény 
előkészítését végeztük, akkor az asztalnál a tárcaközi egyeztetésen ott ült a BM, a KIM, ott ült 
az NGM, ott ült az NFM, és azzal kapcsolatban, hogy a könyvtáraknak az ingó és ingatlan 
vagyonát átadjuk-e a jövőbeni fenntartónak, teljesen más álláspontot fogalmazott meg a 
Vidékfejlesztési Minisztérium, mint a Nemzetgazdasági Minisztérium, vagy mint a 
Belügyminisztérium. Ez egy teljesen természetes dolog, mert mindenki a saját maga ágazati 
érdekeit nézi, és akkor a kormányon belül is kialakul egy álláspont. Mi ezzel a probléma? Én 
nem tudom, mi ezzel a gond. Ez így normális. 

Végül engedjék meg, hogy én is válaszoljak Karácsony alelnök úrnak a győri 
kérdésére, azt előrebocsátva, hogy teljesen természetesen nem vagyok a kérdésnek a 
szakértője, tehát eleve méltatlannak tartom azt, hogy politikusokat ilyen kérdések elé akar 
állítani. Ezek után azt is meg fogja tőlem majd kérdezni mondjuk egy színházi parlamenti 
bizottsági meghallgatáson, hogy mi az álláspontom erről vagy arról a darabról, amit 
egyébként szívesen elmondok, ha láttam, de történetesen Győrben ennek a régészeti 
feltárásnak a helyszínét nem láttam, ezért csak én is azokból az anyagokból tudok valamilyen 
módon állást foglalni, amelyek elém kerültek. Ez az állásfoglalás arról szól, mint az összes 
eddigi megszólalásom, hogy arra hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogy legyen 
körültekintő, ne vagdalkozzon, és ne ítéljen előre. Mit fogalmazott meg a kérdésben alelnök 
úr? Azt fogalmazta meg, hogy ez egy kiemelt értéket képviselő műemlék, amelyet el kell 
bontani – ezt mondta. Ebből mire asszociál egy olyan ember, aki nem tudja, hogy miről van 
szó? Arra asszociál, hogy ott van egy középkori templom, s azt a középkori templomot valaki 
el akarja tolni majd dózerrel, mert oda akarnak építeni a helyére egy mélygarázst. Megjelenik 
valakinek a lelki szemei előtt a Blaha Lujza téren összedöntött, lerobbantott Nemzeti 
Színházról az a felvétel, ahogy az épület éppen összeomlik.  

De hát kérem, itt nem erről van szó! Mielőtt úgy csinálnánk, mintha itt jelentős 
középkori értékeket tolnának el dózerrel a gazdasági érdekek miatt, azért tegyük helyre, hogy 
miről is van szó. Van a városnak egy területe, amely aszfalttal borított; arra a területre 
szeretne a város egy mélygarázst építeni. Az aszfalt alatti részen – a törvényeknek 
megfelelően – volt egy előzetes régészeti feltárás, és megállapították, hogy ott értékes 
középkori leletek találhatók. Ezeket a középkori leleteket fel kell tárni, amelyeknek a feltárása 
meg is kezdődött. Utána már megoszlanak a vélemények arról, hogy ezeket a leleteket meg 
kell-e tartani olyan formában, hogy a nyilvánosság számára bemutathatóak legyenek. Mondok 
egy példát, ami szerintem nagyon jól működik, mondjuk a pécsi ókeresztény sírkamráknak az 
esetét, ahol valóban van mit bemutatni, nagyon jól sikerült ezt feltárni, és nagyon jól sikerült a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A szakmai álláspont egyrészről az, hogy ilyen 
típusú konzerválásra nincsen szükség, és van egy civil álláspont, amelyben olyan 
szakemberek is megszólalnak, akiknek vitathatatlanul van valami közük az 
örökségvédelemhez, és közülük többen azt mondják, hogy szerintük meg kellene őrizni. 

Engedje meg nekem azt, alelnök úr, hogy ne akarjak okosabb lenni a szakembereknél, 
és ebben a kérdésben Nagy Sándorként keresztülvágni a gordiuszi csomót, és azt mondani, 
hogy így kell, hogy legyen, mert az lenne a probléma, ha én ezt megtenném. Az lenne a 
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probléma, ha kulturális államtitkárként egy tőlem fizikai, földrajzi értelemben is távol lévő 
problémáról én akarnám megmondani a helyiek és a szakemberek helyett azt, hogy mi a jó. 
Ilyeneket utoljára a diktatúra időszakában tettek politikai vezetők, akik azt gondolták, hogy 
mindenkinél okosabbak, és mindenhez mindenkinél jobban értenek. Ezt tudom a győri 
kérdéssel kapcsolatban mondani. Bízom benne, hogy a szakma, a civilek és a városvezetés 
meg fog tudni egyezni, és mindenki számára megnyugtató megoldást tudnak találni. 
Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönöm szépen a kezdeményezést, 

illetve köszönöm szépen minden meghívottnak, hogy elfogadta a meghívást, és eljött a 
tájékoztatóra. Ezt a napirendi pontot ezzel – tudomásulvétellel – lezárjuk. Köszönöm szépen.  

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8635. szám) 

Vita és szavazás 

Folytatnánk a munkánkat az elektronikus hírközléssel és digitális átállással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló, T/8635. számú törvényjavaslat módosító indítványai és 
ajánlásai tekintetében. Menczer Erzsébet képviselő asszonyt kérem meg az előterjesztői 
álláspont ismertetésére az egyes módosító indítványok kapcsán.  

Az 1. módosító javaslat Simon Gábor és képviselőtársai javaslata.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem a tárca álláspontját az 

1. számú módosító indítványról. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Kormányálláspontot képviselek. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot továbbra sem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Ketten támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. számú módosító indítvány Karácsony Gergely és Schiffer András képviselők 
javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Ketten támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

Kiss Attila képviselő úr javaslata következik 3. sorszám alatt. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
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ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Tizenhárom. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Kettő. A bizottság 
támogatta a javaslatot. 

A 4. számú javaslat szintén Kiss Attila képviselő úr javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság azt elfogadta. 

Az 5. számú javaslat Kiss Attila képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Tizenkettő. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Három tartózkodással a 
bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 6. számú javaslat következik – szintén Kiss Attila képviselő úr javaslata –, 
összefüggésben a 9. és a 11. számú javaslatokkal.  

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Igen, támogatom. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványokat. (Szavazás.) Tizenkettő. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Három.  
A 7. számú módosító indítvány következik, szintén Kiss Attila képviselő úr javaslata. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
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VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot senki nem jelez. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 8. számú javaslat szintén Kiss Attila képviselő úr javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Igen, támogatom. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólni nem kíván senki. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Tizenhárom. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Kettő.  
A 10. számú javaslat következik, Kiss Attila képviselő úr javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Igen, támogatom. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot senki nem jelez. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Tizenhárom. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Kettő. A 
bizottság ezt a módosító indítványt is támogatta. 

Egy bizottsági módosító indítvány beterjesztésére teszek javaslatot. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban az előterjesztő tud-e álláspontot mondani, hogy ennek a benyújtását 
támogatja-e. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Igen, elfogadom. Köszönöm, 

támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt, hogy tudott-e ezzel kapcsolatban esetleg véleményt 

kialakítani. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek. Támogatjuk.  

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja ennek a 
bizottsági módosító javaslatnak a benyújtását. (Szavazás.) Tizenkettő. Kik nem támogatják? 
(Szavazás.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Három. A módosító indítványt a bizottság 
benyújtja. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárom. (Dr. Hiller István távozik az 
ülésteremből.) 
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Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám) 

Vita és szavazás 

Rátérnénk a következő napirendi javaslatra: az egyes törvényeknek a XX. századi 
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló, 
T/7757. számú törvényjavaslat. Az ajánlás azon pontjait javaslom a bizottságnak tárgyalni, 
amelyek a bizottság hatáskörébe tartoznak. Az előterjesztő képviselői nem jöttek, viszont 
írásban jelezték, hogy mely módosító indítványokat támogatják. Eszerint a 7757/8., azaz a 
Balla György képviselő úr által benyújtott módosító javaslatot támogatják, ami az ajánlási 
pontok szerint a 10. módosító javaslatot jelenti, a többi módosító indítványt az írásban 
rögzítettek szerint nem támogatják. 

Természetesen végigmegyünk. A 3. számú módosító indítvány az első, bizottsági 
hatáskörbe tartozó, Novák Előd és képviselőtársai által benyújtott módosító indítvány. 
Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot hallunk-e.  

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot 

képviselek. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő írásban jelezte, hogy nem támogatja. Novák képviselő úrnak 

adom meg a szót. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. A 3. ajánlási pont mellett szeretnék 

érveket felhozni, ugyanis úgy gondolom, hogy elvi különbség nincs a kormányoldal és a 
nemzeti ellenzék között ebben a javaslatban, mármint a törvényjavaslatban sem, ráadásul 
ebben a pontban ezt csak precízebbé tenném. Azt gondolom ugyanis, hogy önmagában az, 
hogy a rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható egy kifejezés, még nem ok arra, hogy 
például egy cég vagy egy társadalmi szervezet elnevezésében ezt ne támogathassuk, hiszen ha 
ezt a javaslatot, az önök eredeti javaslatát elfogadjuk, akkor például a Magyar Politikai 
Foglyok Országos Szövetsége nem maradhatna fent. Persze egyikünk sem gondolja azt, hogy 
a POFOSZ valójában propagálná mondjuk valamelyik önkényuralmi rendszert, de épp ez a 
baj a jelenlegi definícióval, hogy az csak annyit ír elő, hogy „ha összefüggésbe hozható egy 
önkényuralmi rendszerrel”. Azt gondolom, hogy a politikai foglyokról ma joggal jut 
mindenkinek az eszébe az átkos rendszer, és ha ezzel összefüggésbe hozható, akkor már nem 
is lehet emlékeztetni, talán abból a megfontolásból, hogy mások érzékenységére tekintettel 
legyünk, a sebeket hagyjuk begyógyulni, ne is feszegessük ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy 
valójában viszont nem ez az előterjesztő szándéka, hanem az, hogy pozitív színben ne 
lehessen feltüntetni egy önkényuralmi rendszert, tehát azt mondom, hogy legalább arra 
cseréljük ki, ami a mondat első fele. A másodikban látható, hogy további precizitással azt 
mondom, hogy ha egy rendszer valamely részének, további működtetésének látszatát kelti 
valaki, tehát mondjuk ÁVH néven létrehoz valaki egy szervezetet – és most nem az 
Alkotmányvédelmi Hivatalukra gondolok, bár az is sokakban megbotránkozást kelthet, de 
maradjunk klasszikus értelemben egy olyan militáns szervezetnél, ami egy MSZP-
holdudvarban nem is egészen elképzelhetetlen –, akkor azt gondolom, hogy azt joggal bele 
kell fogalmaznunk, hogy ha úgy tűnhet valakinek, hogy úristen, újra él az ÁVH, akkor óvjuk 
meg honfitársainkat ettől a rémképtől, de ami mindenképp fontos, hogy a pozitív színben való 
feltüntetését ne engedjük. 

Hogy egy kicsit hadd beszéljek mások nevében is, hogy ne csak azt mondják, hogy a 
POFOSZ, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének hagyományőrző tagozatának 
tagjaként szólalok most itt fel… (Menczer Erzsébet: Jézus Mária!) Jézus Mária? 
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Képviselőtársam, nem tehetek róla, hogy a Gyurcsány-rezsim alatt öt különböző ügyemben 
állapította meg bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állítottak elő, még ha csak rövidebb 
időre is, mint nyilvánvalóan a szocializmus évtizedeiben, nem tehetek róla. De hadd említsem 
meg mondjuk a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségét. Azt gondolom, hogy önök, 
akik állami támogatást is nyújtottak ennek a fantomszervezetnek, nem kívánják azt mondani 
egyik napról a másikra, hogy most már nemhogy állami támogatást nem adnának, de még be 
is tiltanák. Nyilvánvalóan ez egy önkényuralmi rendszerrel közvetlenül összefüggésbe 
hozható, ezt egyikünk sem vitatja. Ezután ennek a szervezetnek a nevét meg kellene 
változtatni, amit önök még költségvetési törvényben rögzítettek, egy ilyen szervezetnevet 
támogatandóként. Önöknek sem ez a javaslata szerintem, lássák be! Ha esetleg nem tartják 
megfelelőnek, csiszolhatunk még rajta, de én azt gondolom, hogy ez egy precíz javaslat. Ha 
pozitív vagy elfogadható színben tüntetnek fel egy önkényuralmi rendszert, és egy ilyen 
kifejezésről van szó, na az az elfogadhatatlan, ezért javaslom, hogy ezt így elfogadják. 
(Karácsony Gergely távozik az ülésteremből.)  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Egy támogató szavazatot kapott, így a bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

Molnár Csaba képviselő úr javaslata következik. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Nincs 

jelentkező.) Senki, így értelemszerűen az egyharmadot sem tudta megkapni. 
Az 5. számú javaslat Novák Előd képviselő úr és képviselőtársai javaslata. Kérdezem 

a tárca álláspontját. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 

Egy támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 6. számú javaslat Molnár Csaba képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Nincs 

jelentkező.) Szavazatot nem kapott, így értelemszerűen az egyharmadot sem kapta meg. 
A 7. számú javaslat Novák Előd és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Szintén nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Egy támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, így az egyharmadot 
nem kapta meg. 

A 9. számú javaslat Novák Előd és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 
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TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot jelzett képviselő úr. Novák Előd képviselő úré a szó. 

(Dr. Kupper András távozik az ülésteremből.)  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Mielőtt olvasatlanul leszavaznák, hadd 

mondjak azért előtte egy rövid gyászbeszédet e felett a javaslatom felett. Ugyanis az 
önkényuralmi rendszereknek, mondjuk ki – talán csak ilyen van –, a kommunizmusnak 
Magyarországon emléket állító közterületi alkotásokról, jellemzően szobrokról vagy 
bármilyen műalkotásról szólna ez a javaslat. Bizony nemcsak a kommunista 
utcaelnevezéseket kellene betiltani – mondhatnám, talán elsődlegesen nem is azokat –, előbb 
kellene a sokszor sokkal inkább propagandisztikus hatást, dicsőítő környezetet kialakító 
emlékműveket eltüntetni, például a Magyar Országgyűlés épületére is árnyékot vető 
Szabadság téri szovjet emlékművet, amelyen tiltott önkényuralmi jelképek, sarló-kalapácsos 
ábrázolások is láthatók. „Dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek!” – ezt talán még önök 
sem gondolják komolyan, ennek ellenére nem mernek ebben az ügyben lépni.  

Arra buzdítom önöket, hogy legalább kulturális bizottság szintjén jelezzük az 
Országgyűlésnek, juttassuk be a plenáris ülés elé ezt a kérdést, hogy szerintünk helye van-e 
még továbbra is önkényuralmi rendszereknek nemhogy emléket, propagandát állító 
közterületi alkotásoknak. Szerintem nem. Azt gondolom, ez még fontosabb lenne nemcsak itt, 
a Szabadság téri szovjet emlékművön, de szerte az országban: gondoljunk a pásztói, nagy 
vihart kiváltott emlékműre vagy a hatvanira, amit egyébként pont most, a fideszes 
polgármesternek is köszönhetően, végre eltávolítanak az orosz nagykövetség, Oroszország 
hozzájárulásával. Ráadásul tehát van lehetőség arra, hogy ezeket eltávolítsuk, mindenesetre a 
szándékot jeleznünk kellene. Ezért javaslom, hogy nem elég, hogy utcaelnevezésekről, 
cégelnevezésekről, médiaszolgáltatásokról, egyebekről beszélünk, sokkal inkább –
 elsődlegesen – beszélnünk kellene a közterületi alkotásokról. Ha nem egy félmegoldást 
akarunk, akkor bizony ezeket a kommunista emlékműveket el kell távolítani sokszor számos 
településnek a főteréről, de bármilyen más műalkotás is lehet még, aminek egy 
szoborparkban, valamilyen múzeumban, egy temetőben lehet a helye ezután is, viszont 
ezeken a közterületeken szerintem nem. Ezért kérem, hogy ezt támogassák. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Egy támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, 
az egyharmadot nem kapta meg. 

Balla György képviselő úr javaslata következik, amit az előterjesztő is támogatott. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Novák Előd képviselő úré a szó. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne. Látható, hogy ez 

egy pontosítás, elsősorban a költségviselés tekintetében, amit lehet tovább csiszolni. Mi is 
megtettük ezt már az önkormányzati törvény kapcsán is – illetékmentesség és egyebek 
bevezetését –, hogy a lakcímkártyát például hivatalból kézbesítse az önkormányzat. Ezt önök 
akkor leszavazták, sőt a saját javaslatukat is tavaly decemberben, eléggé furcsa módon. 
Bízunk benne, hogy most nem ez lesz a zárószavazáson az egész törvényjavaslatnak a vége, 
még úgy sem, hogy ez félmegoldás, és a kommunista emlékműveknek önök szerint továbbra 
is helye van, akár újat is lehet állítani szerte az országban.  
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Viszont itt a (3) bekezdés számomra nem világos, vagy inkább nem teljes. Ez azt 
mondja ki, hogy mondjuk egy lakcímkártyát nem kell lecserélni akkor, ha ez a közterületnév-
változás – ami nem minősül adatváltozásnak – az (1) bekezdés szerint megtörténik. Azonban 
azt gondolom, hogy egy állampolgárban joggal jelentkezhet az az igény, hogy ő szeretné 
lecserélni például a lakcímkártyáját, mert nem szeretne továbbra is Lenin utcában lakni, az 
tehát egy jó dolog, hogy nem kötelezzük erre, és azt mondjuk, hogy mint egy jogutód, vagy 
hogy is mondjam. A postás meg fogja találni azután is, mindenki tudja például 
Magyarországról is, hogy ez a Magyar Népköztársaság egykori helye, tehát ugyanígy az 
utcákból sem lehet probléma, viszont azt gondolom, hogy ha valaki igényt tart rá, hogy az 
igazolványát lecserélje, akkor tehesse meg. Ez most egy fokozottabb helyzet, mert nem arról 
van szó, hogy Magyar Köztársaság helyett Magyarországon élünk hivatalosan, hanem itt arról 
van szó, hogy Lenin utca helyett mondjuk Rongyos Gárda utcában fog lakni valaki, vagy 
mondjuk – hogy mondjak egy valószínűbbet – Pesti srác utcában. Ilyen sincs még, pesti 
srácról sincs utca elnevezve, de tegyük fel, hogy ezután talán, több mint húsz évvel a 
rendszerváltás után lesz. Akkor miért ne tehetné ezt meg illetékmentesen valaki, akár elvi 
megfontolásból, hogy ő nem akar Lenin utcás személyi igazolványt vagy lakcímkártyát? 
(Gyutai Csaba: A lakcímkártya ingyenes.) De valakinek személyi igazolványt kell cserélnie. 
Számomra tehát ebből a javaslatból nem jön ki egyértelműen, és mivel itt nemcsak 
utcaelnevezésekről, hanem bármilyen más okiratról is szó lehet, ami az adatváltozás hatálya 
alá tartozik, azt gondolom, hogy valami kellően kodifikált javaslatot le kellene tennünk az 
asztalra, ha jól értem, hogy itt bizony automatikusan nem illetékmentes, ha valaki szeretné ezt 
megváltoztatni a kötelezettség ellenére. Azt gondolom, hogy ezt lehetővé kellene tennünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. A (4), 

(5) bekezdés fontos ennél a módosító indítványnál. Kérdezem a bizottságot, hogy ki 
támogatja a módosító indítvány elfogadását. (Szavazás.) Tizenhárman támogatják, a bizottság 
tehát egyhangúlag támogatta ezt a módosító indítványt.  

Előkészítésre került egy bizottsági módosító javaslat is. Erről írásban Stágel Bence 
képviselő úr az előterjesztők nevében nem nyilatkozott, viszont szóban, a bizottsági ülés előtt 
igen, és azt jelezte, hogy támogatja ennek a benyújtását. Kérdezem a tárcát, ki tudta-e 
alakítani az álláspontját ezzel a bizottsági módosító indítvánnyal kapcsolatban. 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca még nem 

tudta kialakítani a hivatalos álláspontját a módosító javaslattal kapcsolatban. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki 

támogatja ennek a módosító indítványnak a bizottság részéről történő benyújtását. (Szavazás.) 
Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodással a bizottság tehát a módosító indítványt benyújtja. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám) 

Soron következik az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/8750. számú javaslat tárgyalása. Főosztályvezető 
urat köszöntöm az előterjesztés tárgyalásánál, és kérdezem, hogy szóban kívánja-e a 
bizottságot tájékoztatni, illetve kiegészíteni a javaslatot. Parancsoljon, öné a szó. 

Windisch László (NGM) szóbeli kiegészítése 

WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium). Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Csak nagyon röviden szeretnék egy rövid tájékoztatást adni a 
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módosítások hátterében megbúvó célokról. Számos kisebb-nagyobb módosítást tartalmaz a 
kormány által benyújtott törvénymódosítás, amelyek egyrészt az arányos egykulcsos személyi 
jövedelemadózásra való áttéréshez szükséges adótechnikai módosításokat tartalmazzák, 
másrészt jelentősen át fog alakulni az illetékek rendszere: egy átláthatóbb, egyszerűbb és 
kedvezőbb illetékrendszer fog hatályba lépni a javaslat szerint. Az adózói adminisztrációs 
terhet csökkentő, vállalkozói környezetet javító intézkedések közül számosat tartalmaz a 
törvény. Korábban a kormány több kormányhatározatban is felkérte a minisztériumot, hogy 
erre dolgozzon ki javaslatokat; ezeket megvalósítja ez a törvénycsomag. Az adózói morál 
erősítése és az önadózás támogatása szintén egy határozott célkitűzése, és emellett a 
jogalkalmazás során felmerült kisebb-nagyobb értelmezési, gyakorlati problémák orvoslására 
tesz javaslatot a törvénycsomag, amelynek tisztelettel kérjük a támogatását. Ha a számos 
kisebb-nagyobb módosítással kapcsolatosan van kérdés, akkor állok rendelkezésre. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot, ezáltal kérdést nem látok. 
Kérdezem a bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a T/8750. számú 
javaslatot. (Szavazás.) Tizenkét igen szavazat. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? 
(Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartotta. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, ezért ezt a napirendi pontot és a bizottsági ülést is 
lezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 01 perc)  

 

 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


