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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén. Két napirendi pontunk van a
mai ülés napirendjén. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e egyéb, kiegészítő javaslatuk.
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki ebben a formában
elfogadja a mai ülés napirendjét. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm.
Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Egyhangú döntésével a
bizottságunk elfogadta a mai ülés napirendjét.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, ezért megkezdi
munkáját.

A világörökségről szóló T/3087. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Első napirendi pontunk: a világörökségről szóló törvényjavaslat általános vitára való
alkalmassága. Sok szeretettel köszöntöm Hammerstein Juditot, a kultúrpolitikáért felelős
helyettes államtitkár asszonyt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból, illetve Mihályfi László
főosztályvezető urat. Meg is adom a szót az államtitkár asszonynak, hogy szóbeli
kiegészítését, illetve a törvényjavaslat melletti érvelését megtegye.

Hammerstein Judit (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli kiegészítése

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a
szót, elnök úr. Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat. Engedjék
meg, hogy nagyon röviden tájékoztassam önöket az általunk javasolt törvénytervezet
hatálybalépésének szükségességéről, indokoltságáról, és hadd foglaljam önöknek össze azt is,
hogy milyen pozitívumokat és előnyöket várnánk attól, ha ez a törvénytervezet hatályba tud
lépni.

Nem kérdés, hogy a világörökségi helyszínek által képviselt örökségi értékek
megőrzése, fenntartása, óvása, illetőleg a világörökségi helyszínek fejlesztése egy kiemelt
nemzeti érdek, ugyanakkor nemzetközi kötelezettségünk is, hiszen Magyarország csatlakozott
az UNESCO-egyezményhez, ezáltal vállalta azt, hogy mindent megtesz annak érdekében,
hogy ezen világörökségi helyszínek, a nemzeti helyszínek megőrzése biztosított legyen,
illetve átadhatóvá váljék a jövő nemzedékei számára is. Annak érdekében azonban, hogy
ezeket a feladatokat el tudjuk látni, meg kell vizsgálni, hogy jelen pillanatban hogyan is néz ki
a jogszabályi környezet. 2001-ben megszületett a kulturális örökségvédelmi törvény, amely
foglalkozik ugyan a világörökségi helyszínekkel, ellenben ez a törvény meglehetősen
általános deklarációkat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy mi is lenne a feladat a
világörökségi helyszínekkel kapcsolatosan, ráadásul az elmúlt 10 évben jelentősen
megváltozott mind nemzetközileg, mind idehaza a jogszabályi környezet, illetőleg a
társadalmi környezet is. Ez tette egyébként szükségessé azt, hogy javaslatot tegyünk egy
önálló törvényjavaslat, törvénytervezet megalkotására, amelytől azt várnánk, hogy egy
világos, átlátható, jól követhető rendszert alakít ki, egy olyan intézményrendszert biztosít,
amely segítségünkre lehet abban, hogy ezeket a világörökségi helyszíneket meg tudjuk óvni.

Ha élhetek egy nagyon rövid nemzetközi kitekintéssel, fontos megjegyezni azt is,
hogy alapvető trendnek tekinthető, hogy az országok, a részes államok önálló törvény
megalkotására készülnek, mindezidáig azonban mindösszesen négy állam vezetett be önálló
világörökségi törvényt. Tehát hogyha a magyar parlament elfogadja a törvénytervezetet,
akkor Magyarország gyakorlatilag az élbolyba kerülhet, sőt trendformálóvá válhat. Maga az
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UNESCO is várja, hogy Magyarország elkészítse az önálló világörökségi törvényét, ahogy
egyébként a visegrádi négyek tagállamai is több ízben jelezték már, hogy nagy várakozással
tekintenek a magyar törvény elfogadására. Illetőleg elegendő talán az osztrák szakértőket
megemlíteni, hiszen van egy, az osztrákokkal közös világörökségi helyszínünk, nevezetesen
Fertőd és Neusiedlersee, és az osztrákok is nagy kíváncsisággal és várakozással tekintenek
arra, hogy végre megszülessen a magyar világörökségi törvény, hiszen azt alapul, mintául
véve ők maguk fogják javasolni az osztrák államnak azt, hogy egy hasonló törvényt
alkossanak meg. Ez a törvénytervezet tehát gyakorlatilag alkalmas lehet arra, hogy az
UNESCO részes államai mind Európában, mind Európán kívül mintaként, modellként
tekintsenek a magyar világörökségi törvényre.

A törvény nemzetközi jelentőségén túl természetesen azt is nagyon fontos kiemelni,
hogy a törvénytervezet előkészítését széles körű szakmai vita előzte meg, és azt sem
szeretnénk elvitatni, hogy egyébként az előző kormányzat is tett erőfeszítéseket a
világörökségi törvény megalkotása irányába, azonban végül is az utolsó pillanatban nem
sikerült célba juttatniuk ezt a törvénytervezetet. A jelenlegi kulturális kormányzat áttekintette
az eddigi előkészületeket, felülvizsgálta az előző kormány javaslatait, és ennek megfelelően
jelentős módosításokat is végrehajtott az eredendő szövegjavaslaton.

A változtatások tekintetében két fontos elemet szeretnék kiemelni. Az egyik nagyon
fontos elem, hogy az önkormányzatok kötelesek a területrendezési terveiket a világörökségi
kezelési tervekhez igazítani… (Vincze László Mihály: És kapnak hozzá pénzt?!) …Tehát
kötelesek… Én sajnos félig sem hallottam a közbeszólást, de, gondolom, majd az expozé után
lesz erre lehetőség…

ELNÖK: Kérem képviselőtársamat, hogy csendben és méltósággal hallgassa meg az
államtitkár asszonyt. (Vincze László Mihály: Csendben és méltósággal.) Köszönöm.
(Derültség.)

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez tehát az egyik
nagyon fontos elem. A másik pedig a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció
kötelezettségének a bevezetése.

A törvénytervezetnek alapvetően az a célja, hogy egy átlátható, kiszámítható rendszert
hozzon létre a világörökségi helyszínek körül. Három lényeges elemet tartalmaz: az első a
világörökségi kezelési tervek kérdésköre, a második az, amit a törvényjavaslat előír, hogy újra
kell gondolni a kezelő szervek rendszerét, újra fel kell állítani a kezelő szerveket, amelyek
egyfajta gondnokságokként, világörökségi gondnokságokként fognak működni, a harmadik
nagyon fontos elem pedig az, hogy a törvényjavaslat leszögezi azt is, hogy innentől kezdve az
államnak pénzügyi forrásokat kell biztosítania a világörökségi helyszínek fenntartása
érdekében.

A kezelési tervekkel kapcsolatosan szeretném kiemelni, hogy az általunk javasolt
törvénytervezet gyakorlatilag nem kíván új intézményrendszert bevezetni. Kezelő szervek
jelen pillanatban is vannak, kezelési tervek is léteznek, ellenben a kezelési tervek mindezidáig
nem rendelkeztek, jelen pillanatban sem rendelkeznek kötelező erővel. Ez egy nagyon-nagyon
fontos momentum. A mi törvényjavaslatunk előírja azt, hogy a kezelési terveket a törvény
hatálybalépését követően kormányrendelettel kell kihirdetni, ebből következően a kezelési
terveknek kötelező ereje lesz, ami gyakorlatilag minden érintett szereplőt arra fog ösztönözni,
illetve szorítani, hogy ezeket a kezelési terveket figyelembe vegye. Az önkormányzatok
szempontjából ez azt jelenti, hogy a településrendezési terveiket - ahogy említettem -
gyakorlatilag a világörökségi kezelési tervekhez kell igazítsák. Ez azért fontos, és akkor most
itt említenék egy konkrét példát, mert például a tokaji borvidék esetében 2003-ban összeállt
27 települési önkormányzat, elfogadtak egy kezelési tervet - ez akkor is, jelen pillanatban is
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önkéntes alapon működik -, azt mindenki üdvözölte, nagyszerű dolognak találta, de amikor a
végrehajtásra került volna a sor, akkor jó néhány önkormányzat végül is úgy látta, hogy az
számára kedvezőtlen, és egyszerűen kihátrált a kezelési terv végrehajtásából. Ha a magyar
parlament a törvényjavaslatot elfogadja, akkor erre innentől kezdve gyakorlatilag már nem
lesz mód, és akkor olyan esetek sem fordulhatnak elő, mint egyébként a szerencsi
szalmatüzelésű erőmű felállítása körüli problémák.

A tervezet hatálya - és ezt is szeretném hangsúlyozni - nem pusztán a világörökségi
helyszínekre terjed ki, hanem a várományosi helyszínekre is. Itt egyetlen komoly
különbségtételről tudunk beszámolni: hogy miközben a törvényjavaslat a világörökségi
helyszínek kapcsán előírja az állam anyagi felelősségét is, ez a várományosi helyszínekre nem
áll fenn. A törvénytervezet egyébként új védelmet nem keletkeztet, hiszen az UNESCO-
egyezmény maga is kimondja, hogy világörökségi helyszínné csakis az a helyszín válhat,
amely a nemzeti jogszabályi környezetben már eleve védettséget nyert el.

Ami a kezelési tervek tartalmi elemeit, az ezzel kapcsolatos kritériumokat, illetőleg a
kezelő szervek, a világörökség-gondnokságok felállításának az eljárásrendjét és mikéntjét
illeti, azt szeretném hangsúlyozni, hogy bizonyos értelemben egy kerettörvényről beszélünk a
törvényjavaslatunkat illetően, tehát a már említett kérdéskört végrehajtási rendeletek fogják
szabályozni. Mindezzel együtt felhívnám a figyelmüket arra - ugye 8 világörökségi
helyszínünk van -, hogy a 8 világörökségi helyszín mindegyike gyakorlatilag egyedi eset,
nagyon különbözőek, a lakosságszámuk, a jellegük, a méretük is meglehetősen különböző,
tehát a kezelési terveknek is úgy kell elkészülniük, hogy azok az adott helyszínt, a helyszín
sajátosságait vegyék figyelembe.

A törvényjavaslat egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a világörökségi helyszínek
kapcsán minden érintett felet együttműködésre ösztönözzön, legyen az egyébként
magánszemély, kis vagy nagy közösség, legyenek azok beruházók, vállalkozók,
önkormányzatok vagy adott esetben kormányzati szereplők. Az együttműködést a
kormányzati szinten is előírja a törvényjavaslat, hiszen miközben a világörökségi
helyszínekkel kapcsolatos feladatokat főszabályként a törvénytervezet a kultúráért felelős
miniszter hatáskörébe utalja, ugyanakkor a kulturális miniszternek minden döntés esetén el
kell nyernie a jelenlegi kormányzati struktúrában gyakorlatilag minden miniszternek az
egyetértését, hiszen a világörökségi helyszínek kapcsán a foglalkoztatáspolitika, adott esetben
az agrárpolitika, a településrendezés kérdésköre, a fejlesztéspolitika, az építésügy és a
természetvédelem, valamint természetesen a turizmus is érintett. Így valósulna meg tehát a
széles körű kormányközi és szakmai együttműködés.

Látva egyébként a törvénytervezet mögött álló rendkívüli szakmai összefogást,
illetőleg látva azokat a pozitívumokat, amelyeket várunk majd akár külföldön is a törvény
elfogadásától, tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák a kulturális kormányzat,
illetőleg a kormány törvényjavaslatát. Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony.
Képviselőtársaimnak adom meg a szót. Elsőként Zakó László képviselő úr

jelentkezett. Öné a szó, képviselő úr.

Hozzászólások, kérdések

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztéssel
kapcsolatosan szeretnék néhány kérdést feltenni. Az egyik az, hogy azon túlmenően, hogy
megint valamiben az élbolyba tartozónak szeretnénk érezni magunkat - jelesül az UNESCO
által felállított rangsorban, hogy negyedikként fogadjunk el egy, a világörökségről szóló
törvényt -, ezen kívül milyen indok volt a sürgősségre. Túl azon, hogy én rendkívül fontosnak
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tartom a témát, de ha a törvényalkotási tervezetben ez nem volt benne, akkor konkrétan mi az
oka, hogy túl a versenyfutáson ilyen hamar kellett napirendre venni a kérdést?

A másik, hogy a „világörökség” kifejezés önmagában hordoz egy tartalmat, ennek van
egyfajta egyéb áthallása is. A világörökség a nevében is hordozza, hogy örökség, amit őrizni,
ápolni kellene. Az előterjesztést digitális formában néztem meg, és beütöttem azt a
keresőszót, hogy: „tilos”. Ez a szó, hogy: „tilos”, ami egyfajta tilalmat, védelmet jelentene,
egyszer sem szerepel benne. A „fejlesztés” szóra 32 találatot találtam, és ha a találatok
számából levonjuk a „fejlesztési miniszter”-t mint kifejezést, akkor is 20 körüli a találatok
száma. Úgy gondolom, hogy a világörökséget nem fejleszteni kell, mert onnantól kezdve
halálra van ítélve. A világörökséget őrizni kell, helyre kell állítani, az állagát meg kell őrizni,
és tanítani kell az utókornak mindent, amit ezzel kapcsolatban tudni kell.

A turizmusbizottság mint az előterjesztést tárgyaló bizottság, gondolom, azért vette
napirendjére, mert a turizmust kiemelten érinti minden világörökség, ami véleményem szerint
- és ez tapasztalat is - egyben sokszor félig a halálát jelenti az adott területnek. Abban a
pillanatban, ha valaki - főleg külföldi befektető - beteszi a lábát egy világörökségi helyszínre
vagy annak közvetlen környezetébe, akkor abból túl sok minden jó nem szokott kisülni.
Elképesztő sérülést szenved a táj, a környék, hogyha valaki az ilyen megalomán törekvését
szeretné aprópénzre váltani egy-egy kiszemelt világörökségi helyszínen. Én tehát úgy
gondolom, hogy azzal a kifejezésmóddal, amivel az előterjesztés él, hogy rendkívül gyakran
beszél fejlesztésről, ami nagyon rossz képet szül az emberekben, már hibás a koncepció. Azt
meg egyenesen elképesztőnek tartom, hogy a Tokaj-Hegyalja mint a világörökség része
egyfelől exponált helyen van az előterjesztésben, másfelől pedig az Unió az ottani
szőlősgazdáknak azért fizet, hogy vágják ki az ültetvényüket. Ennél nagyobb szemforgatást én
nem tudok elképzelni. Apósom tolcsvai születésű, rendszeresen, évente járok arra a vidékre.
Az a gazrengeteg, az a parlagon hagyott terület, ami 5-10 évvel ezelőtt még művelt
szőlővidék volt, előrevetíti annak a jövőképét, hogy 10-20 év múlva minden, ami nekünk
fontos, ami számunkra érték és hungarikum - ez is egy napirenden lévő kérdés - már csak a
múlté lesz.

Én tehát kérdezem, hogy miért volt sürgős, miért nincsenek tilalmak beépítve, illetve
hogy a sok fejlesztésnek hogyan kívánnak gátat vetni. Egyetlenegy példát hadd mondjak még!
A védett dunai látkép, amely szintén többször előfordul az előterjesztésben, napról napra
csúnyul az olyan építészeti förmedvényekkel, amelyekre az utókor nem hiszem, hogy büszke
lesz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hadházy Sándor képviselő úr kért szót.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Örömmel hallgattam az előterjesztő szavait és gondolatait, és messzemenően üdvözlöm ezt a
törvénytervezetet, nagyon régóta szükség volt rá. Erősen vitatkozom az előttem szólóval, mert
én azt gondolom, hogy egyértelműen pozitív ez a lépés, és egyáltalán nem arról van szó, hogy
mi az első ötbe kívánunk bekerülni, mármint a törvényalkotás terén, hanem azért van előttünk
ez a törvényjavaslat, mert meglévő problémákat kíván kezelni és megoldani. Ugyanis van egy
alapvető probléma, mégpedig az, hogy a 2001-es törvény - nagyon helyesen - kiemelten
kezeli a világörökségi helyszíneket, azonban az együttműködés, amely az érték védelmét és
megőrzését szolgálná, gyakorlatilag nem jött létre a helyben élő partnerek között. Nagyon
mély konfliktusok vannak az önkormányzatok, a fejlesztők, a lakosok, a világörökséget védő
szervezetek között. Nagyon fontos az, hogy olyan kezelési tervek szülessenek, amelyek ezt az
együttműködést létre tudják hozni hosszú távon, és hogy mindenki megtalálja a maga helyét
és területét ebben a közös munkában.
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A turizmus oldaláról vizsgálva a kérdést az mondható el, hogy az elmúlt évtizedek
során, nagyon jól tudjuk, nagyon sok milliárdot költött a turizmus arra, hogy az ország
számos területén vonzerőket hozzon létre, vonzerő-fejlesztési projekteket támogatott akár
uniós forrásból, akár korábban a Széchenyi-terv forrásából. Ez tulajdonképpen a legjobb
vonzerőfejlesztés, hiszen a turisták előszeretettel keresik ezeket a helyszíneket. Itt azonban
rögtön veszélyek is jelentkeznek, hogy az adott világörökségi helyszín milyen terhelést tud
elviselni. Ezekre a kérdésekre is a kezelési terveknek kell választ adniuk, és ez megint csak
együttműködést kíván. Azt gondolom, hogy nem új fejlesztésekről van szó; a meglévő értékek
megőrzése, állaguk javítása a feladata elsősorban a kezelési tervnek, és nem az, hogy akár
külföldi, akár hazai befektető valamilyen új csodát hozzon létre.

Én - még egyszer mondom - örömmel üdvözlöm ezt a törvénytervezetet, és bízom
abban, hogy a végrehajtási utasítást is megfelelő gondossággal fogják elkészíteni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Pál Béla képviselő úr kért szót.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Asszony! Én magam is
és az MSZP Sport- és turizmusbizottságban jelen lévő képviselői szakmailag korrektnek
tartjuk ezt a törvényjavaslatot. Csak megjegyezném, hogy külön nagyvonalú gesztusként
értékeljük azt, hogy külön szólt arról, hogy valóban, a törvénytervezet előkészítése a korábbi
kormányzati ciklusban megkezdődött, és az is igaz, hogy a beterjesztésére nem került sor,
mert közben voltak a választások, de joggal lehet azt feltételezni, ahogy az államtitkár
asszony is mondta, hogy jó néhány pontot átvettek abból a törvényjavaslatból. Ezt azért
tartom fontosnak, mert abban a tekintetben is fehér ló, hogy kormányzati ciklusukon átívelő
feladat volt ennek a törvénytervezetnek a megalkotása, és ezért külön is nagyon örülök annak,
hogy most beterjesztésre kerül, még akkor is, hogyha bár Hiller István beterjesztette annak
idején a Kulturális és sajtóbizottságnak a javaslatot, amely az általunk kidolgozott javaslaton
alapult, és azt akkor a bizottság egyöntetű szavazással elutasította, de még ezt sem tartom a
magam részéről ördögtől való véteknek, hiszen minden kormánynak szíve joga, hogy maga
dolgozza ki ezt a törvényjavaslatot akár a korábbi kormányzat vagy az ellenzék véleményének
a figyelembevételével.

Én azt gondolom, hogy ez alapvetően egy jó törvényjavaslat. Különösen fontos a
turizmus szempontjából, hiszen a turizmuson belül nagyon nagy szerepe van a világörökségi
helyszíneknek, a világörökségi turizmus a világ turizmusának az egyik meghatározó ágazata.
Magyarország pedig abból a szempontból nagyon szerencsés helyzetben van, hogy a
8 világörökségi helyszínen és a várományosi helyszíneken túl még bizonyára mindegyikünk
tudna néhány ötletet mondani, amely akár a várományosi helyszínre joggal igényt tarthatna.
Hadd mondjak én is kettőt! Ilyen például akár a Balaton, a Balaton környéke, Badacsony a
tihanyi apátsággal, vagy akár a Hévízi-tó. Ezek mind-mind olyan helyszínek, amelyek, azt
gondoljuk, a világörökség szempontjából is fontosak, de természetesen át kell majd menniük
azon a minősítő rendszeren, amelyet önök erre kidolgoznak - csak a világörökségi
gazdagságunkat szerettem volna ezzel a példával szemléltetni.

A törvénytervezetből egyetlen dolgot hiányolnék, és ezt szeretném is megkérdezni. Az
államtitkár asszony is beszélt arról, és az előttem szóló Hadházy Sándor képviselőtársam is
említette, hogy milyen nagy szerepe lesz majd, és hogy milyen fontos, hogy legyen egy
megfelelő egyeztetés, egy harmonizáció a különféle intézmények, szervezetek, az
önkormányzatok és a kormány között. Nem találtam a Világörökség Nemzeti Bizottságát.
Ezzel mi lesz a jövőben? Vagy milyen szervezet veszi át a helyét? Azért is kérdezem ezt, mert
annak ellenére, hogy jó törvénytervezetet tárgyalunk - ez természetesen nem zárja ki azt, hogy
mindenkinek szíve joga lesz majd a maga módosító indítványát hozzátenni -, azt is tudjuk,
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hogy bármilyen jó is egy ilyen törvény, és bármilyen korrekt is szakmailag, nagyon sokféle
érdeket kell harmonizálni majd a megvalósítás során: gazdasági, beruházási, örökségvédelmi,
természetvédelmi, és még lehetne tovább sorolni. Mi lesz annak a rendszere, hogy ezek az
egyeztetések minden tekintetben és minden vonatkozásban pontosak legyenek?

A másik pedig természetesen az, hogy azt is kívánom, hogy legyen majd megfelelő
pénzügyi háttér a megvalósításhoz. Bár itt a várományosi helyszín finanszírozásáról nincs szó,
és valószínűleg jogosan nincs róla szó, mert elég lesz azt, azokat a helyszíneket finanszírozni,
amelyek már világörökségi címet nyertek el - és ebben legyen természetesen egy kis
felelőssége azoknak az önkormányzatoknak, helyi szervezeteknek, intézményeknek, amelyek
a maguk értékeit világörökségi helyszínné szeretnék formálni -, de talán a legkiemelkedőbb
esetekben nem kellene eltekinteni attól, hogy a várományosi helyszínek is kapjanak ehhez a
kormányzat részéről segítséget.

Köszönöm szépen, és a magunk részéről általános vitára alkalmasnak tartjuk és
támogatjuk a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény? (Vincze
László Mihály jelzésére:) Parancsoljon, Vincze László képviselő úr!

VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én itt a Puszta címnél…,
gondolom, itt Ópusztaszerről szól a találmány. (Derültség. - Közbeszólások: Nem.) Nem?
(Közbeszólások: Nem.) Nem, ez más. Akkor figyelembe ajánlanám Ópusztaszert mint a
nemzeti emlékhelyünket, és ezzel együtt tisztelettel felhívnám a figyelmet a másik
minisztériummal való egyeztetésre, mert ezek a kitételek nagyon-nagyon komoly, a
parasztembereket, a gazdálkodókat érintő kötelezettségekről szólnak, hogy milyen cserepet
tehetnek fel, meg mit rakhatnak a házukra, meg minden. Ennek a nyűgét érezzük Bakstól
kezdve végig az én választókörzetemben. Nem akarok nagyon belemenni, úgyhogy én ezzel
abba is hagyom a mondókámat. Úgyhogy nagyon szeretnék egy bizonyos egyeztetést a
választókörzetemmel kapcsolatosan. Ha az államtitkárságtól, bárhonnan le tetszenének jönni,
állnék elébe, mert ennek a nyűgjét tapasztaltuk a tízéves elmúlt kommunizmusban, és én nem
szeretném ezt továbbvinni a saját kormányoldalról. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Lasztovicza Jenő képviselő úr kért szót.

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár
Asszony! Kérdésekről van szó, ugye, most kérdéseket teszünk fel?

ELNÖK: Véleményt is lehet mondani.

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Nekem az a kérdésem, hogy a világörökségi
várományosi helyszínek jegyzéke most kerül be a törvénybe, ha jól értelmeztem, amikor
olvastam, tehát ilyen nincs még, de valamilyen lista már kering, legalábbis információim
szerint a Balaton-felvidék, Badacsony térsége, a tanúhegyek meg egyebek is rajta vannak már
valamilyen listán állítólag, ami ellen óriási tiltakozás és felháborodás van.

A következő kérdésem, hogy a nemzeti park létrejött ’97-ben, és azóta épp elég
jogszabályi szigorítás érte a térséget, amely az ott élő emberek gazdálkodását és életét
borzasztóan megnehezíti. Most mindenki attól fél, hogy ha most még a világörökséget is a
nyakunkba varrják úgymond, akkor ellehetetlenül az ott élő emberek élete. Illetve - ugye itt
pénzről is ír ez a törvénytervezet - az államnak lesz-e forrása a kompenzációra, hogy az ott élő

emberek várható anyagi kiadásait kompenzálja, vagy pedig a fejlesztéseikben segítse az
embereket? Csak egy példát mondok: amikor nagy gázberuházások mentek a térségben, az ott
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élő embereknek körülbelül 30-40 százalékkal költségesebb volt a gáz bevezetése az
ingatlanba az előírások miatt, mivel nemzeti parki területről volt szó, és a belterületek is
nemzeti parkká lettek nyilvánítva, mint hogyha az ország más helyein történt volna egy
ugyanolyan típusú beruházás. (Vincze László Mihály: Úgy van!) Az emberek nem látták, hogy
azt a 30-40 százalékot kompenzálta volna valaki. (Vincze László Mihály: Senki!)

Én azt gondolom, hogy akkor lesz sikeres egy ilyen program, ha együttműködve -
ahogy azt többen is elmondták képviselőtársaim közül -, de az állam is felvállalja azokat a
forráspluszokat, amelyek az ott élőket ez irányban sújtják. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr jelentkezett, ő az utolsó
ebben a sorban.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Csatlakozva Zakó
képviselő úrhoz nekem is az lenne az egyik kérdésem, hogy miért ez a nagy sietség, tehát
miért legyünk mi az elsők? Nincs ebben semmi egyébként, csak a lisszaboni szerződés
aláírása óta - aminek láthattuk a végeredményét, hogy elsőként írtuk alá, és sokkal jobb
pozíciókat harcolhattunk volna ki - az emberben egy kis kétely mindig fennmarad ezzel
kapcsolatosan.

Nagyon fontos, a Jobbik is azt mondja, hogy nagyon-nagyon fontos egy ilyen törvény,
nagyon fontos, hogy a múltunkat, az örökségünket, a történelmünket és minden egyebet minél
inkább méltóképpen megőrizzük az utókor számára, de lenne egy kérdésem. Említett az
előterjesztő egy példát, amikor az önkormányzatok kihátráltak egy megállapodás mögül.
Hogyha esetleg többet megtudhatnánk arról, hogy mi volt ennek az oka! Hiszen az is
meggyőződésem, hogy ez egy fontos törvény, de olyan törvényeket kellene hoznunk végre
ebben az országban, amelyek nem diktátumokat tartalmaznak, hanem olyan törvényeket
kellene alkotnunk, amelyek mindenkinek megfelelőek, ahol inkább majdhogynem önkéntesen
és kötelezően úgy gondolják az adott önkormányzatok, az adott területen élő emberek, hogy
ez nekik jó, tehát hogyha azt betartják, az nekik megfelelő és jó. Én tehát ezt javasolnám, és
azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire volt egyeztetés az adott önkormányzatokkal,
kikérték-e az önkormányzatok véleményét, és elmondták-e az önkormányzatok azokat a
problémákat, azokat a felvetéseket, amelyeket ebben a törvényben meg kellene vagy meg
lehetne jeleníteni? Hiszen akkor lenne jó ez a törvény, hogyha ezt valóban az összes érintett
települési önkormányzat, az összes ott élő ember a saját magáénak érezné, hiszen akkor
tudnák betartani, és akkor nem diktátummal kellene betartatni, hanem a saját maguk
érdekében tartanák be ezeket a rendelkezéseket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr.
Államtitkár asszony, öné a szó, megkérném, hogy válaszoljon az eddig elhangzott

kérdésekre.

Válaszok, reflexiók

Hammerstein Judit (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az első kérdéssel
kezdeném, amelyet Zakó László képviselő úr tett fel, és amely arra vonatkozott, hogy a
sürgősségre milyen indokokat tudunk felhozni. Egy fontos indokot említenék: 2011. június
19-én fog összeülni az UNESCO Világörökségi Bizottsága, és ők kifejezetten jelezték, hogy
nagy örömmel szeretnék megtárgyalni a magyar törvényjavaslatot, illetőleg törvényt.
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Egy kérdés után hangzott el az, hogy miért nem nevesül a „tilalom” meg a tilalomra
vonatkozó kifejezés az előterjesztésünkben. Én azt gondolom, hogy a tilalom önmagában
abszolút nevesül azáltal, amit én nem győztem eléggé hangsúlyozni, hogy a kezelési tervek
kötelező erejét biztosítani fogja a törvényjavaslat. Ez bizonyos helyzetekben gyakorlatilag
kifejezett tilalomként is értelmezhető.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a fejlesztés önmagában - és ez a mi alapvető
kiindulópontunk - nem mond ellent az örökségvédelemnek. Ismerjük, hogy milyen
konfliktusok forrásává válhatnak bizonyos fejlesztések. Itt a cél alapvetően az, ahogy
említettem, hogy ezen a területen is harmonikus együttműködés alakuljon ki. Szerintem
egyébként önmagában a fejlesztés általánosságban nem kell hogy feltétlenül ellentmondjon
annak a célkitűzésnek, hogy a világörökségi helyszínek által képviselt örökségértékek
megőrzése lehetővé váljon - nyilván ezt a keskeny pallót kell megtalálni. Alapvetően ez a cél,
illetőleg az, hogy ezek a világörökségi helyszínek gyakorlatilag a mai kor embere számára is
organikusan átélhetővé váljanak, amihez meg adott esetben bizonyos fejlesztések is
szükségessé válhatnak.

Hadházy képviselő úr észrevételeit nagyon szépen köszönöm, miként Pál Béla
képviselő úr észrevételeit is. Itt is szeretném hangsúlyozni - egyébként az előző kormányzat
elképzeléseire utalva -, hogy az előző kormányzat által kidolgozott alapvetéseket valóban
átvettük, bizonyos pontokon, ahol úgy láttuk, hogy az szükséges, szigorításokat próbáltunk
eszközölni a törvényjavaslatban. Én is azt gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak
valójában tényleg az az egyik nagy erénye, hogy abszolút szakmai támogatottságot élvez, és
tényleg egy ciklusokon átívelő kezdeményezésről beszélhetünk. Ez tehát valóban egy olyan
célkitűzés, amit, azt gondolom, bárki bátran támogathat. Ez tényleg egy ilyen ügy.

Szó volt még itt röviden a költségvetési forrásokról is. Azt szeretném kiemelni, hogy
az előterjesztőnek az az alapvető célja, hogy a világörökségi helyszínek ne csak kizárólag a
központi forrásokra igyekezzenek támaszkodni, éppen ezért szeretnénk egyébként egy
pályáztatási rendszert bevezetni, arra ösztönözve a világörökségi helyszíneket, hogy a
kormányzati forrásokon túl uniós forrásokat is próbáljanak felhajtani, illetőleg
magánvállalkozókat, illetve magánszponzorokat, szponzorok által felkínált forrásokat is
próbáljanak megszerezni.

A két utolsó kérdés kapcsán, amelyet Lasztovicza Jenő képviselő úr és Szilágyi
György képviselő úr tett fel, átadnám a szót a főosztályvezető úrnak.

Mihályfi László (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Kezüket csókolom! Jó
napot kívánok! Köszönöm szépen a szót. A várományosi lista ügyében, Lasztovicza képviselő

úr, azt tudjuk hivatalosan tisztelettel válaszolni, hogy valóban vannak várományosszerű

világörökségi helyszínek, ugyanis a világörökségi várományosi lista jelen pillanatban az
UNESCO mint az egyezmény végrehajtását koordináló nemzetközi szervezet előtt is egy
„csak” regisztrációt igénylő lista. Jelenleg nemzetközi szinten is - úgy értesülünk, halljuk,
látjuk - változik a világörökséggel kapcsolatos részletszabályok bizonyos köre, különös
tekintettel arra, hogy a jelenleg 911 világörökségi helyszín számszerűségében is kezdi elérni
azt a lélektaninak tartott ezres határt, amely fölött már lehet, hogy értékeinket devalváló és
kezelhetetlen mennyiségű világörökségi helyszín lesz a Föld nevű bolygón. Ezért nemzetközi
viszonylatban is olyan törekvések vannak, melyek szerint a világörökségi várományosi listát,
a világörökség-várományosi helyszíneket jogilag is meghatározott formában, tényszerűen a
világörökséggé válás előszobájaként próbálja a nemzetközi egyezmény, a nemzetközi
szervezet is átformálni.
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Hasonló elképzelésből fogalmaz a mi törvényjavaslatunk is úgy, hogy különös
tekintettel arra, hogy egyrészt ennek is tervezhető, kiszámítható eljárásrendje legyen, másfelől
különös tekintettel arra, hogy világörökségi várományosi helyszínné válás persze jogokat,
lehetőségeket különösen a turizmus kapcsán rejt magában, de egyben kötelezettségeket is
jelent, szóval a törvényjavaslatunk úgy fogalmaz, hogy a világörökség-várományosi
helyszínek körét egy éven belül felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat alapján egy év múlva,
szintén az érintettekkel való egyeztetést, közreműködést és egyetértést követően szintén
jogszabályban kell Magyarországon kiadni, és onnantól fogva fogjuk tudni pontosan
megmondani, hogy mik azok a helyszínek, amelyek jogilag is világörökségi helyszínként
vannak nyilvántartva.

Az államtitkár asszony említette Lasztovicza képviselő úr másik kérdésére a
kompenzáció tekintetében a választ. Én hadd legyek annyival konkrétabb, hogy javaslom
önöknek a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének b) pontját, amely azt mondja, hogy az
illetékes miniszter feladatai között a legfontosabb helyen szerepel, hogy érvényesíti a
világörökségi szempontokat a világörökségi területet érintő átfogó tervezési programokban.
Pontosan ez az, amire többen tetszettek rákérdezni, hogy tudniillik hogy lehet azt
megalapozni, hogy kormányzati, központi költségvetési forrásoktól független források is, akár
külön programok, nevesített pályázatok, többletpontok, bírálati szempontok útján a
világörökségi területekhez, világörökségi helyszínhez többletforrásokat biztosítson.

Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy arra a közben felvetett kérdésre is kitérjek,
mely szerint a világörökséggel kapcsolatos költségek fedezetéül a központi költségvetés mit
kíván számolni, tervezni és finanszírozni. Én azt gondolom, hogy számításaink szerint -
természetesen az éves költségvetést mindig majd a köztársaság éves költségvetése tervezése
során lesz lehetséges meghatározni, de számításaink szerint - mind a kezelési tervek
készítésének, mind ezek alapján az adott önkormányzatok településrendezési eszközei
átdolgozásának költségeit, mind a világörökség-feladat végrehajtásával kapcsolatos állami
feladatot a központi költségvetés fedezni, finanszírozni kívánja.

A „Miért ilyen sürgős?” című kérdésre az államtitkár asszony elmondta a választ. Azt
azért tudni kell, hogy pontosan azoknak az anomáliáknak, amelyek akár a régi pesti
zsidónegyedben, akár a tokaji világörökségi helyszín esetében történtek, kipattantak, ha úgy
tetszik, jogi, nemzetközi jogi következménye is van. Magyarországot - mint a nemzetközi
egyezmény csatlakozott, részes államát - az UNESCO arra kötelezte, hogy különböző
megőrzési és előrehaladási állapotjelentéseket nyújtson be e két helyszín kapcsán, és alig egy
hónap múlva fog kezdődni az a soros világörökségi bizottsági ülés, amelyen
Magyarországnak ezt a két helyszínét konkrétan a Világörökség Bizottság tárgyalni fogja. Ez
alapozhatja meg azt, hogy miért volna jó gyorsan és sürgősen megalkotni ezt a törvényt, ha
egyébként a törvény megalkotásának más releváns oka, akadálya nincsen.

Még a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságát illetően érkezett egy kérdés, amely,
azt gondolom, megválaszolatlan maradt. Államtitkár asszony, mondhatom?

Hammerstein Judit (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) kiegészítése

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Majd legfeljebb
kiegészít a főosztályvezető úr. Ami a Világörökség Nemzeti Bizottságot illeti, ezt a
konzultatív, döntés-előkészítő testületet mi is rendkívül fontosnak tartjuk. Fontos azonban
tudniuk, hogy van egy központi kormányzati szándék, amellyel mi alapvetően egyetértünk,
amely gyakorlatilag a döntés-előkészítő, a kormányzat munkáját segítő konzultatív, tanácsadó
testületeknek a rendszerét kívánja újragondolni és racionalizálni. Ezért nem szerepel
egyébként a bizottság így nevesítve az előterjesztésben, de egy ilyen alacsonyabb jogszabály
keretében természetesen a Világörökség Nemzeti Bizottságnak a munkájáról rendelkezni
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szeretnénk, és mi is rendkívül fontosnak tartjuk ennek a bizottságnak a működését, hogy ezen
kereteken belül is megvalósuljon az a széles körű együttműködés, amelyet minden más
területen előtérbe szeretnénk helyezni. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezek után ki az, aki általános vitára alkalmasnak

tartja ezt a törvényjavaslatot. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm
szépen, ez 14 igen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás.
Akkor tehát 14 igennel, 3 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a
törvényjavaslatot.

Államtitkár asszony, főosztályvezető úr, köszönöm szépen a segítséget.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én is nagyon szépen
köszönöm, és további jó munkát kívánok!

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

ELNÖK: Rögtön előadót is állítunk a törvényjavaslat parlamenti vitájához. Úgy látom,
hogy Hadházy Sándor képviselő úr jelentkezik. (Hadházy Sándor bólint.) Én támogatom a
képviselő urat ebben a szándékában. Ki az, aki támogatja, hogy Hadházy Sándor legyen az
előadója a többségi véleménynek? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.)
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt.

Kisebbségi vélemény elmondására van igény? (Jelzésre:) Zakó László képviselő úr
mondaná el. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.)
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt.

Tehát a többségi véleményt Hadházy Sándor, a kisebbségi véleményt Zakó László
képviseli a parlament előtt.

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk.

Egyebek

A 2. napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek felvetése? (Jelzésre:) Szilágyi
képviselő úr, alelnök úr, öné a szó.

Szilágyi György (Jobbik) felvetése

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Az egyebek napirendi pont
keretében fel szeretném tenni a kérdést, hogy az albizottságok mikor fognak ülésezni, ha már
létrehoztuk azokat. Köszönöm szépen.

Elnöki válasz

ELNÖK: A kastélyok, kúriák, várak albizottság az elmúlt héten ülésezett, tehát ez az
albizottság már megkezdte a munkáját, és információim szerint jövő héten a Törő Gábor
vezette vizsgáló albizottság is megkezdi a munkáját. Tehát szépen lassan, de haladunk előre,
alelnök úr. (Szilágyi György: Köszönöm szépen.) Köszönöm szépen a kérdését, és azt, hogy
élénken tartja az albizottságok vezetőinek az emlékezetét és tettrekészségét.
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Van-e még az egyebek között valakinek hozzáfűznivalója? (Senki nem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, köszönöm a munkát, képviselőtársaimnak sikeres és eredményes napot
kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


