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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ábanfoglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztünk elő.

- A törvényjavaslat 2014 . évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk:
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Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1 MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű előirányzato k

5 Egyéb feladatok támogatása

17 Tervásatási alap 0 0

	

+1000.0 +1000,0 1000,0 1000 .0

XI . MINISZTERELNÖKSÉG

15 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

1 Célelő irányzatok

3 Konzultációk kiadásai 1 600,0 1 600,0 -1000 .0 -1000 .0 6000 600,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tAntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefttggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Magyarországon a régészet lehetőségei behatárolttá váltak, és a múzeumok önkormányzati kezelése i s

csökkentette az eddig meglévő forrásokat is . Kiemelt lelőhelyek vannak végveszélyben a sajno s

hazánkban is működő, csúcstechnikával felszerelt műkincsrablók miatt . Ezeknek a lelőhelyeknek a nagy

száma és szétszórtsága végett nincs mód a szükséges védelmet biztosítani, így nemzeti kincsek kerülne k

illegális külföldi műkincspiacra, nap mint nap . A hazai „fémkeresősök” nagy része

hobbytevékenységként, és sok esetben a múzeumok szakembereivel együttműködve tevékenykedik,

viszont ez a nagyerejű, és komoly felszereltségű réteg lelőhelyeket tesz tönkre, és pótolhatatla n

tárgyanyagot rabol el, nap mint nap . Eközben a régészek még a leletmentő ásatások esetében sem tudnak

teljes munkát végezni, főleg a forráshiány végett . Szükség van ezeknek a nemzeti kincseknek a

megmentéséhez a hazai tervásatások újbóli beindítására, melyek legalább a kiemelt fontosságú lel őhelyek

alapos, szakszerű és pontos feltárását, dokumentálását lehet ővé teszik. Ilyenek például a még nem

befejezett Balatonudvariban zajló avar kori, illetve a tarpai honfoglalás kori vezéri temetkezést felszínr e

hozó ásatások.

Egy komolyabb, és technikailag is teljes tervásatás 3 és 7 millió közötti összeg segítségével tud

megfelelően eredményes lenni. A nagyszabású ásatások esetén (amikor 3 HA feletti, nagy leletszámú a

feltárás) pedig a 7 és 15 millió közötti összeg, ami meg tudja teremteni a folyamat stabilitását, é s

eredményessé tudja a teljes munkálat minden elemét. A módosító javaslat létrehozna egy tervásatás i

alapot, melyből finanszírozhatni lehetne az ásatásokat pályázat útján .

Budapest, 2013 . október 30 .

áth Zsoltom

	

Z. Kárpát Dániel

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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