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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 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. Képviselőtársaim írásban előre 
megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Egy napirendi cserét javasolnék a kiküldött 
előterjesztéshez képest, a 2-es és a 3-as cseréjét. A szavazás miatt néhány képviselőtársam 
kérte, hogy vegyük előrébb. Elkezdjük akkor a társasági adóról és osztalékadóról szóló 
törvénymódosításhoz benyújtott módosító indítványokkal. Azokkal gyorsan végzünk, és 
akkor meglátjuk, hogy hogyan folytassuk. (Jelzésre:) Képviselő asszonynak van egy ügyrendi 
javaslata vélhetően. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Azt nem tudom, 

hogy a mai ülésen van-e mód ezzel foglalkozni, de akár a következő ülésen, akár egy elnöki 
levélben azzal a levéllel szerintem azzal kellene a bizottságnak foglalkozni, ami a Videoton-
MTK magyar kupa elődöntő mérkőzésvezetéssel kapcsolatos kérdéseket vet föl. Az interneten 
talán képviselőtársaim is olvasták, hogy ott volt valami játékvezetői probléma, legalábbis akik 
a levelet írták, azt fölvetették, és én azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel valamilyen 
formában kell foglalkozni. Ha nem igaz azért, mert világossá kell tenni, hogy azért a fair play 
minden módon érvényesül, ha igaz, akkor meg azért. Nem tudom, hogy ezen a bizottsági 
ülésen tudjuk-e ezt? Nem a focibíráskodásról, nem konkrétan a mérkőzés bíráskodásról, 
hanem a játékvezetők befolyásolására tett kísérletről írnak az interneten. Azt gondolom, ezzel 
kapcsolatosan kell akár egy elnöki levéllel, akár úgy, hogy a bizottság foglalkozik ezzel a 
témával, akár úgy, hogy a bizottság valamelyik albizottsága foglalkozik ezzel a témával. 

 
ELNÖK: Első körben az MLSZ-nél tájékozódom ebben az ügyben, mert nyilván, ha 

valamelyik csapat részéről bejelentés érkezett, akkor az MLSZ fegyelmi bizottsága nyilván 
vizsgálta a történetet. Első körben megkérdezem, hogy ott hogy áll ez a vizsgálat és arról 
tájékoztatom képviselő asszonyt, aztán meglátjuk a továbbiakat. Jó.  

Tehát akkor ezzel a módosítással, hogy az 1-es, utána 3-as és a 2-es, majd a 4-es 
napirend következne, ehhez képest van-e még egyéb módosító javaslata képviselőtársaimnak. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, aki így elfogadja a napirendet, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, 
a bizottság egyhangú határozatával fogadta el a módosított napirendet. 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6387. szám) (Bánki Erik és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Első napirendi pontunkat megkezdjük. Köszöntöm Fazekas Attila főosztályvezető-
helyettes urat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sport államtitkárságáról. Négy módosító 
indítvány érkezett a törvényjavaslathoz. Megkérném főosztályvezető-helyettes urat, hogy a 
kormány, illetve a tárca álláspontját jelezze valamennyi módosítónál.  

Elsőként Veres János képviselő úr indítványa szerepel első ajánlási pontban. 
Kérdezem a tárca, illetve kormány álláspontját. 

 
FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én magam sem támogatom. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen szavazattal az 
egyharmad támogatást sem kapta meg. 
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2-es ajánlási számon Kovács Ferenc képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztők szintén támogatják. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás és 14 igen szavazat mellett a 
bizottság támogatja. 

3-as ajánlási számon Bóka István képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztők sem támogatják. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki sem támogatja. 
Végül 4-es ajánlási számon Kovács Ferenc képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tekintettel arra, hogy 

összefügg az előzővel, ezért támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztők szintén támogatják. A bizottság tagjait 

kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 15. Ki az, aki 
nem? Tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatja. 

Köszönöm szépen Fazekas Attilának a segítséget, ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárjuk.  

 
A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati javaslat 
(H/6213. szám) (Dr. Horváth János (Fidesz), Pálffy István (KDNP), dr. Szili Katalin 
(független), Bödecs Barna (Jobbik), Jávor Benedek (LMP) és Pál Béla (MSZP) 
képviselők önálló indítványa) (Általános vita)  

 
Egy kérdésem van a napirend kapcsán… (Csizi Réka: Pál Béla az előterjesztő.) Jó, 

akkor képviselő úr lesz az előterjesztő, Pál Béla képviselő úr, ha jól gondolom, viszont a tárca 
képviseletében nincs még itt senki, mivel ők a harmadik napirendi pontra számítottak. Akkor 
arra kérlek, Réka, addig nézz utána, hogy tud-e valaki nekem minisztériumi álláspontot erről. 

Addig Pál Béla képviselő úrnak mint a benyújtó előterjesztőnek megadnám a szót, 
hogy a bizottság tagjait tájékoztassa erről a határozati javaslatról. 

Pál Béla (MSZP) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Bizonyára mindannyian 
emlékszünk arra, hogy nemrégiben fogadta el, 2011-ben a világörökségről szóló törvényt a 
világon negyedikként Magyarország, amely óriási támogatást kapott, szinte egyhangú 
támogatást kapott. Ezt követően keresett meg minket minden pártból egy-egy képviselő tag. A 
Fidesznél dr. Horváth Jánost, a KDNP-nél Pálffy Istvánt, a Jobbiknál Bödecs Barnát, a Lehet 
Más a Politikánál Jávor Benedeket, a függetleneknél dr. Szili Katalint és jómagamat a 
Budapesti Világörökségért Alapítvány azzal a kezdeményezésével, hogy abban szeretné egy 
általuk jegyzett országgyűlési határozattal a világörökségekre ráirányítani a figyelmet, hogy 
hozzunk létre közösen egy olyan határozatot, amely tulajdonképpen három pontból áll. Az 
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első pont arról szól, hogy az országgyűlés, az UNESCO és a Világörökségért Alapítvány 
kezdeményezése nyomán az ez évre eső számos kerek nemzetközi és magyar világörökségi 
évforduló, illetve világ és Magyarország kivételes kulturális és természeti világörökségei, 
értékei tiszteletére 2012-es évet a világörökség évévé nyilvánítja.  

Ezen évfordulók közül az egyik az, hogy az ENSZ oktatási, tudományos és kulturális 
szervezete, az UNESCO közgyűlése 40 éve, 1972. november 16-én fogadta el a világörökségi 
egyezményt. A többi évforduló pedig a magyar világörökségi helyszínek elfogadásához 
kapcsolódik, amelyet most nem sorolok fel, megkímélem ettől képviselőtársaimat, hiszen az 
indoklásban benne találtatik. 

A második pont pedig arról szól, hogy az országgyűlés e határozattal felhívja a 
kormányt, hogy a világörökség évének a civil szervezetek által kezdeményezett 
megünneplését segítse elő, továbbá felhívja a civil, kulturális szervezeteket, valamint a 
polgárokat, hogy az ünnepi év megrendezésében működjenek együtt, hiszen világörökségeink 
elismerése, a 40 éve létrehozott UNESCO világörökség egyezményben nem csupán a magyar 
nemzet, hanem az egész emberiség, a jelen és a jövő generációk számára is kiemelkedő 
fontosságú értéket jelent.  

A hazánkban a világon negyedikként 2012. január 1-jétől hatályba lépett a 
világörökségekről szóló törvény, és ennek szellemében világörökségeink széles körben 
történő megismertetése, bemutatása támogatandó közérdek. Ezt a célt a világörökség éve, 
hogyha ezt határozatban megerősíti az országgyűlés, jól szolgálja. 

A harmadik, talán a legvitatottabb pont az lehet, hogy ez a határozat a közzététel 
napján lép hatályba. Még annyit hadd tegyek hozzá, ezt természetesen csak a poén kedvéért 
mondtam a végén, hogy turisztikai szempontból is van jelentősége ennek a határozatnak, 
hiszen már volt ugyan olyan tematikus évforduló a Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezésére, 
mely az ökoturizmus, valamint a kulturális turizmus keretein belül világörökségeink egészére 
irányítja a figyelmet, de én azt gondolom, hogy ha felhívjuk, hogy csatlakozzanak ehhez a 
civil szervezetek, csatlakozzanak ehhez mindazon szervezetek, természetesen a Turizmus Zrt. 
is vagy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a kormányzat azon szervei, amelyeknek ez a 
feladata, azzal jó célt szolgálunk.  

Természetesen felmerül egy kérdés, hogy egy ilyen országgyűlési határozat 
mennyiben segíti elő ezeket a célokat. Azt gondolom, mivel itt egy többpárti módosító 
indítványról van szó, mely ebben a műfajban is egyedüli, de minden út az első lépéssel 
kezdődik. Azt gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy mindannyian fontosnak tartjuk a 
világörökségeink helyzetét, ügyét, és a világörökség éve nemcsak arra ad lehetőséget, hogy 
rendezvényekkel, tehát a helyszínekkel hívjuk fel erre a figyelmet, hanem arra is, hogy 
tudományos konferenciákon szóljunk a jelenlegi világörökségeink helyzetéről, jövőbeli 
fejlesztési lehetőségeiről, és még egy fontos témáról, a világörökségi várományosi címre 
jogosult helyszíneiről.  

Azért is gondoltam, hogy ez fontos turisztikai szempontból is mindegyik, mert 
Magyarország turizmusában mint célpont nagyon komoly szempontnak játszanak ezek a 
világörökségi helyszínek, és a világörökségi helyszínek azt gondolom, idáig is kiválóan 
felhasználták a lehetőségeiket. Hadd utaljak a ma reggeli hírre, hogy a pannonhalmi apátság 
egy újabb fejlesztéssel gazdagodott, de a Fertő-tájt, a tokaji vidéket és számos helyszínt mind-
mind fel lehetne sorolni jó példaként arra, hogy értékeiket hogyan őrzik meg, hogyan 
mutatják be, és hogy gondolkodnak a jövőről. 

Ezért tehát jó szívvel aláírtam ezt a módosító indítványt, ahogy említettem, Horváth 
János, Pálffy István, Szli Katalin, Bödecs Barna és Jávor Benedek képviselőtársammal együtt. 

Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassák ezt a módosító indítványt. 
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. 
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ELNÖK: Csak a pontosítás kedvéért, képviselő úr módosító javaslatot mondott, 
határozati javaslat. 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt csak azért mondtam, hogy figyel-e 

mindenki, de elnök úr figyelmét nem lehet megkerülni természetesen. (Derültség.) Tehát igen, 
ez egy határozati javaslat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rendben, amint reméljük, nem is kell módosítani, mert olyan nagyszerű 

javaslat, hogy nem szorul módosításra. Sós Gábor főosztályvezető úr megérkezett közben a 
kormány képviseletében. Kérném, hogy egy álláspontot, véleményt mondjon a határozati 
javaslatról, öné a szó. 

Sós Gábor főosztályvezető (NEFMI) szóbeli kiegészítője 

SÓS GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Köszönöm szépen. A határozati javaslatot a kormányzat és a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal, melyet én képviselek, messzemenőkig támogatja, azonban néhány pontosítást 
szeretnénk fűzni hozzá, és ezzel kapcsolatban Tamási Judit elnök asszony meg is küldött egy 
módosító javaslatot szombaton, munkanapon a Kulturális bizottságnak, ahova eredetileg 
készültem, hogy majd ezt a kérdést tárgyaljuk. Ezek a pontosítások azt szolgálják, hogy azt a 
nyelvhasználatot, és azt a nyelvezetet vegye át az országgyűlési határozat, amit az UNESCO 
részes államainak közgyűlése és a Világörökség Bizottság is a világörökség egyezmény 
40. évfordulójával kapcsolatban használ. Mindössze erre szorítkoznak a javaslatok.  

Van még egy harmadik pont, egy kiegészítő harmadik pont, amely arról szól, hogy a 
világörökség év megünneplésével kapcsolatos rendezvények koordinációját az UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottság Világörökségi Szakbizottsága útján lássa el a kultúráért felelős 
miniszter. Mindössze erre vonatkozna a módosító, ezeket írásban megküldtük, nem tudom, 
hogy bizottsági ülés során vagy a plenáris ülés során lesz alkalom ezeket érdemben 
érvényesíteni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Majd a plenáris során, mert ez már egy benyújtott határozati javaslat, tehát 

ehhez érdemben itt már a parlamenti tárgyalás előtt nem tudunk hozzányúlni. Amennyiben az 
előterjesztők visszavonják és egy új javaslattal elő nem állnak, de ezt majd az ő döntésük 
függvényében lehet mérlegelésre bocsátani. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a határozati javaslathoz van-e észrevételük, 
véleményük, esetleg kérdésük? (Jelzésre.) Alelnök úr, Zakó Lászlóé a szó. 

Bizottsági hozzászólások, vélemények 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Természetesen támogatom a határozati javaslat 
elfogadását, két apró észrevétel. Egyik, hogy egy hét múlva már áprilist írunk, egy kicsit 
elegánsabb lett volna, ha ezt az évet mint a világörökség évét akkor határozzuk annak, amikor 
még 2011-et írunk. Ez csak egy ilyen apró észrevétel, belecsöppentünk most már, negyedév 
elmúlt, akkor legyen ez az ominózus év. 

A másik, még egyszer mondom, támogatom, de a nők napjához, a víz világnapjához és 
a tej napja, és mindennek a napjával kapcsolatban mindig az az érzés jut eszembe, mint 
hogyha lelkiismeretfurdalásunk lenne, és akkor találjunk egy évet, vagy napot, alkalmat, 
amikor valamit megünneplünk. Én csak szeretném, hogyha mindenki úgy élné az életét, hogy 
minden, ami fontos és érték a környezetünkben, azt óvnánk, és ne kelljen valamilyen alkalom 
ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet annak a valaminek a védelmére.  

Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani,  
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ELNÖK: Köszönöm, szépen, alelnök úr. (Jelzésre.) Hadházy Sándor képviselő úr, öné 

a szó. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!  
A magam részéről rendkívül fontosnak tartom, hogy a kulturális értékeink védelme 

megfelelő hátteret kapjon. Ez nyilvánvaló elsősorban a kormányzatnak a kötelessége és 
felelőssége, de azt gondolom, minden magyar embernek kötelessége a nemzeti értékek 
védelme. Nagyon szimpatikus ez a kezdeményezés, bár azokat a kritikai gondolatokat én is 
meg tudom fogalmazni, hogy jobb lett volna, ha ez tavaly jutott volna eszünkbe, hogy 2012 
legyen a világörökség védelmének az éve, de nem késő. 

Minden eszközt meg kell adni ahhoz, hogy a nagyon nagy károkat szenvedett magyar 
örökség meglévő értékei megmaradjanak, és rendkívül fontos az is, hogy megfelelő szakmai 
segítséggel történjen, és meg kell találni a kényes egyensúlyt, hogy a világörökség helyszínek 
fejlesztése milyen módon történhet, és a konzerválás és fejlesztés egyensúlya megvalósuljon.  

Azt gondolom, hogy Magyarországnak persze törekedni kell arra, hogy minél több 
értéke világörökségi helyszínné válhasson, azonban szeretném arra is felhívni a figyelmet, 
hogy a meglévő világörökségi helyszíneink intézkedési, kezelési tervei kapják meg a 
szükséges forrásokat annak érdekében, hogy ezek a kezelési tervek végrehajthatók legyenek, 
és azt gondolom, hogy a világörökség éve is felhívhatja erre a figyelmet, hogy ez egy 
rendkívül fontos kérdés. Szívesen támogatom, nyilvánvaló azzal a kiegészítéssel, amelyet 
főosztályvezető úr elmondott, hiszen ezt az ünnepségsorozatot koordinálni kell, szakmailag 
ezt messzemenően tudom támogatni. 

Köszönöm szépen. 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról, bizottsági előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, szavazunk arról, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a bizottság ezt 
az országgyűlési határozati javaslatot. Aki igen akkor kézfelemeléssel, jelezzék. (Szavazás.) 
Igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, 16 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Előadót is állítson a bizottság, azt javaslom, Hadházy Sándor képviselő úr vállalja. 
Arról kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e vagy támogatja-e Hadházy Sándor személyét 
előadónak. (Szavazás.) Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangú döntésével 
állított előadót ehhez az országgyűlési határozati javaslathoz. 

Főosztályvezető úr, köszönöm az együttműködését, képviselő úrnak mint 
előterjesztőnek a hozzájárulását az értékes vitához.  

Beszámoló a Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság tevékenységéről 

Áttérünk a harmadik napirendünkhöz, beszámoló kastélyok, várak, falusi turizmus 
albizottság tevékenységéről. Előadó Kovács Ferenc képviselő úr mint örökös albizottsági 
elnök, öné a szó, képviselő úr. 

Kovács Ferenc albizottsági elnök beszámolója 

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 
A kastélyok, kúriák, várak, falusi turizmus albizottság két alkalommal ülésezett ebben az 
évben. Én úgy gondolom, hogy érdekes információkhoz jutottunk, és érdekes területeket 
tekinthettünk át. Első ülésünkön a Falusi Turizmus Országos Szövetségének főtitkára adott 
beszámolót. Célirányosan megkérdeztük, hogy milyen módon és milyen eszközzel sikerül 
alkalmazniuk az új cafeteria rendszereket, illetve a Széchenyi Pihenő Kártyát a Falusi 
Turizmus Szövetség működő egységein belül. 
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Beszámolóban elmondták, hogy gyakorlatilag kérik a főbizottságnak is a segítségét, 
ugyanis a bankok az új kártyáknak elfogadó terminálokat nem telepítenek olyan helyekre, 
ahol nincs meg az egymillió forint forgalom/év. És hát a falusi turizmusban részt vevőknél, 
elsősorban kisebb volumenű szálláshely kiadók többségénél turizmusból ekkora bevétel 
sosincs, tehát ide egy alternatív megoldást kellene kitalálni. 

Személyesen azt tudnám javasolni, illetve ott is elmondtam bizottsági ülésen is, azt 
javaslom, hogy a régi bankkártya-leolvasó rendszert kellene visszahozni, amikor papíralapon 
lehetett a dombornyomású bankkártyákat lenyomatni és aláírással oda-vissza hitelesíttetni. 
Kvázi ez valamilyen szinten az üdülési csekk elszámoltatási rendszerének az utódja lenne, és 
ezt egy központi helyre vinnék be a szolgáltatók megyei szövetségeikhez, vagy pedig a 
megyében olyan irodához, ahol központilag el tudnák fogadni ezeket a jegyeket, mert valóban 
egy elektromos terminál kihelyezése, és ezt tudomásul kell vennünk, a bankok szempontjából 
komoly költséggel jár. 

Műemlékvédelemmel kapcsolatos területekkel foglalkoztunk a többi napirendi 
pontokban. Többek között a múlt heti legutolsó ülésünkön, foglalkoztunk a Várkert bazárnak, 
illetve Ybl által tervezett bazársornak a helyzetével, amely része a világörökségnek. Ezért 
örülök az előző napirend kapcsán, hogy Magyarországon kiemelt ünnepnek vagy ünnepévnek, 
emlékévnek tekintjük az idei évet, ugyanis Magyarországon számos olyan helyszínünk van, 
amely egyetemes világörökség része, így az Andrássy út és a Duna-part is része ennek, és a 
Duna-parton az a torzó, amely gyakorlatilag az Ybl várbazár képével ott áll immár évtizedek 
óta mindenféle anyagi ráfordítás, felújítás nélkül, valóban megérdemli, hogy szebb jövője 
legyen. 

A részletes anyagokat erről is és mindenféle témakörről képviselőtársaim megkapták 
online formában. Akit érdekel, feltétlenül nézze meg és olvassa el részletesen a beszámolót, 
mert például itt a várkert bazárnál nemcsak a várkert bazár újul meg, hanem az egész Budai 
Vár megközelítési rendszere kap teljesen új dimenziót. Gyakorlatilag a Várkert bazárból 
mozgólépcsőn lehet majd feljutni a középkori várba, és onnan pedig a királyi várpalotába, és 
azon keresztül a vár egyéb területeire is.  

Képviselőtársaim elmondták, Zakó képviselő úr elmondta, hogy a közelmúltban sétált 
itt a várban, és tragikus állapotok vannak. Elsősorban a higiéniás feltételek nem kellően 
biztosítottak egy világörökség helyszínéhez. Ezt reméljük, hogy részben orvosolni fogja 
ennek az épületegyüttesnek a felújítása, amelyben többféle szolgáltatóegység fog nyílni, és 
ezekben az egységekben többféle lehetőség lesz arra is, hogy a higiéniás, illetve egyéb 
problémákat meg tudják oldani az idelátogató látogatók. Valóban lesz egy nagyon komoly 
látogatóközpont, nagyon érdekes funkciók lettek kitalálva a várbazárban, és remény van arra, 
hogy maga a kastélynak a függőkertje, a kerti része is olyan funkciókat fog kapni, amely 
együttesen és magával is vonzó lehet az idelátogató turisták részére. 

Itt kardinális kérdésnek tűnik a közlekedés rendezése. Többféle alternatíva hangzott el, 
illetve lett leírva a tájékoztató anyagban. Részben az a legolcsóbb megvalósítási lehetőség, 
hogy a Dunán kishajójárattal kötik össze a pesti és a budai partot. Elhangzott, illetve voltak 
tervek egy gyalogoshíd építésének a rendszere, és én kezdeményeztem, illetve kértem, hogy 
ha mód és lehetőség nyílik rá, mivel roppant ügyes metróépítők vagyunk, az 1-es számú 
kismetrót át lehetne vinni akár a budavári sikló feljáratáig, tehát ez lenne a legpraktikusabb és 
a tájat legkevésbé befolyásoló beruházás, illetve közlekedési eszköz is egyben, amelyik a 
várkertet, illetve a várat magát könnyebben megközelíthetővé tenné. 

Áttekintettük Magyarország legjelentősebb műemlékeinek a helyzetét is, amely a 
Műemlékek Nemzeti Gondnokságának kezelésében van, és azokról kaptunk tájékoztatást, 
beszámolót, amelyek az európai uniós forrásokból lettek felújítva, illetve kezdődött el egy 
olyan rekonstrukciós munka, amely reményt ad rá, hogy ezek az épületek megmaradnak. A 
listát önök is láthatják, gyakorlatilag anélkül, hogy kiemelnék különösebben közülük egyet-
kettőt, azért, hogy én fontosabbnak tartom, azért egyet-kettőt megemlítek. A fertődi 
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Eszterházy-kastély az első és talán a legnagyobb beruházása volt a Műemlékek Nemzeti 
Gondnokságának, de ugyanilyen nagy fontosságú és nagy léptékű beruházásnak tekinthető az 
egri érseki palota felújítása, és számos kisebb-nagyobb, ezekhez az épületekhez képest 
kisebb-nagyobb épület megújítása és funkcióváltása is megtörtént. 

Személy szerint úgy gondolom, hogy sokkal többre kellene lehetőséget teremteni, 
hogy sokkal több épület tudjon megmenekülni, ugyanis mint a várkert bazár esetében is 
rengeteg épített örökségünket képező épületnél már 30-40, sőt lehet, hogy már 60 éve 
elmaradtak azok a karbantartási, felújítási munkálatok, amelyek ezeknek az épületeknek a 
hosszú távú életben tartását jelentené. Reménykedünk abban, hogy 2013 után kezdődő 
európai uniós támogatási rendszerben az épített örökség mint prioritás megmaradhat, és ezen 
keresztül további műemlék, műemlék jellegű, illetve olyan, örökség részét képező épületek 
kerülhetnének megújulásra, amelyek hosszú távon is a turizmus számára vonzó helyszínek 
lehetnek. Ebben a körben biztos mindenki előtt közismert és tiszta sor, hogy az épített örökség 
általában, az egyetemes épített örökség a turisztikailag legfontosabb célterületek közé 
tartozik, és ezek közül nagy-nagy öröm, hogy számos van Magyarországon és itt a Kárpát-
medencében. Roppant büszkék lehetünk rá, kérem a képviselő hölgy és urak segítségét abban, 
hogy minél több épület menekülhessen meg az enyészettől, illetve az épületekhez tartozó 
parkok, kertek is meg tudjanak újulni, ezáltal vonzó látványosságot jelentsenek a magyar 
turisztikai piacon. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, elnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e az elhangzott beszámolóval, tájékoztatóval kapcsolatban kérdésük, esetleg 
véleményük? (Jelzésre:) Igen, képviselő úr, öné a szó, Szilágyi György. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Inkább örömömet 

szeretném kifejezni, hogy a Sport- és turizmusbizottságnak van egy olyan albizottsága, 
amelyik működik, hiszen van két másik albizottsága, az elmúlt nyolc év kormányzati 
visszaélési albizottság, ez utoljára 2011.06.21-én ült össze nagyon fontos kérdéseket 
tárgyalva, és most már lassan egy fél éve félbe hagyva, amelyiket Törő Gábor vezet. És van 
egy másik albizottság, a sportlétesítmények fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó 
albizottság, amelyet Kovács Péter vezet, amely 2010.10.19-én megalakult és azóta nem tudott 
még összeülni egyetlenegy ülésre sem egy olyan időszakban, amikor a TAO-törvénynek 
köszönhetően sportlétesítmények fejlesztéséről vitázunk folyamatosan és hasonlókat, 
úgyhogy én is csak gratulálni tudok Kovács Ferencnek, hogy legalább ez az albizottság 
működik és legalább üléseket tart.  

Köszönöm szépen. 

Szavazás a albizottsági tagfelvételről 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény? (Nincs jelzés.) 
amennyiben nincs, akkor megköszönve elnök úr tájékoztatását, a bizottság tudomásul veszi a 
tájékoztatót, és további sikeres, eredményes munkát kíván az albizottság részére. 

Ezzel a napirenddel kapcsolatban van egy jelzés, miszerint Horváth András képviselő 
úr jelezte, hogy szeretne belépni és ebben az albizottságban dolgozni. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja képviselő úrnak ezt a kezdeményezését, tehát 
beválasztjuk az albizottságba? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? Tartózkodás 
nem volt, a bizottság egyhangú döntésével a kastélyok, várak, falusi turizmus albizottságba 
felvette Horváth András képviselőtársunkat. 

Ezzel a harmadik napirendi pontot is lezárjuk, Egyebek napirend. Következő az 
Egyebek. Kérdezem, van-e valakinek bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
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megköszönöm a részvételt, a mai bizottsági ülést bezárom, mindenkinek eredményes, szép 
napot kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc)  
  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


