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Napirendi javaslat  
 

1. A világörökségről szóló törvényjavaslat (T/3087. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

a) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3114. szám) 
(L. Simon László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

b) A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló határozati 
javaslat (H/3040. szám)  
(Lezsák Sándor, dr. Nagy Gábor Tamás, Kőszegi Zoltán (Fidesz) és dr. 
Simicskó István (KDNP) képviselők önálló indítványa) 

c) A „Rákóczi-szabadságharc emléknapja” megünnepléséről és a „2013-as év II. 
Rákóczi Ferenc és Rákóczi-szabadságharc emlékévéről” szóló határozati 
javaslat (H/3044. szám)  
(Baráth Zsolt és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

3.  Egyebek 
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Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2011. 
május 16-ai ülésén. 

Köszöntöm tisztelt Képviselőtársaimat, a minisztérium képviselőit, helyettes 
államtitkár asszonyt, a sajtó munkatársait, a hivatal dolgozóit, az érdeklődő 
képviselőtársainkat. Az országgyűlési képviselők, akik nem a bizottság tagjai, kérem, hogy 
asztalnál foglaljanak helyet, ne a közönség soraiban. 

Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki megismerhette. Megkérdezem, hogy 
van-e ezzel kapcsolatban valakinek eltérő javaslata. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor kérem, 
szavazzunk! Aki a napirendi sorral egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

A világörökségről szóló T/3087. számú törvényjavaslat 

Első napirendi pont: a világörökségről szóló törvényjavaslat T/3087. számon nyújtotta 
be a kormány. Általános vita. Képviselőtársaimat tájékoztatom, hogy a törvényjavaslatot már 
egy másik bizottság tárgysorozatba vette, tehát a tárgysorozatba-vételről döntenünk nem kell, 
csak az általános vitát kell lefolytatnunk és az általános vitára való alkalmasságról kell 
döntenünk, mint első helyen kijelölt szakbizottság. 

A javaslatot mindenki megismerhette. Tisztelettel köszöntöm körünkben Hammerstein 
Judit helyettes államtitkár asszonyt, aki a kormány álláspontját ismerteti. Meg is adom neki a 
szót. Parancsoljon, államtitkár asszony! 

Hammerstein Judit helyettes államtitkár szóbeli előterjesztése 

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is nagy tisztelettel köszöntöm 
a képviselő hölgyet és urakat. 

Engedjék meg először is, hogy nagyon röviden tájékoztassam önöket a világörökségi 
törvény tervezett hatálybalépésének a szükségességéről és indokoltságáról, illetve röviden 
arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy milyen előnyöket és pozitívumokat várunk a 
törvény elfogadásától. 

Nem kérdés, hogy kiemelkedő társadalmi érdek az, hogy a világörökségi helyszíneket 
ápoljuk, megóvjuk, megfelelőképpen fejlesszük, és lehetővé tegyük azt, hogy ezek a 
világörökségi helyszínek a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak. Ugyanakkor ez 
nemcsak nemzetpolitikai vagy nemzeti prioritás, hiszen ahogy a nevükben is benne van 
ezeknek a helyszíneknek, világörökségi helyszínekről beszélünk, tehát ezek a helyszínek 
nemcsak nemzeti örökségi értékeket, hanem kiemelt egyetemes örökségi értékeket 
képviselnek.  

Magyarország csatlakozott a világörökségi helyszínekkel foglalkozó UNESCO-
egyezményhez, ebből következően ezeknek a helyszíneknek a megóvása, fenntartása, 
megőrzése nemzetközi kötelezettségünk is. 

Az elmúlt tíz évben ugyanakkor jelentős mértékben megváltozott a nemzetközi jogi, a 
hazai jogi, társadalmi környezet, így az a törvény, a 2001-es kulturális örökségvédelemről 
szóló törvény, amely egyébként nevesíti a világörökségi helyszíneket, nem kínál kellő 
fogódzót ahhoz, hogy ezeket a világörökségi helyszíneket megfelelőképpen kezelni tudjuk, 
meg tudjuk óvni őket. 
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Ezért vált szükségessé az, hogy egy külön jogszabály keretében rendezzük a 
világörökségi helyszínekkel kapcsolatos feladatokat. 

Fontos tudniuk, hogy ha egy picikét megengedik nekem, hogy némi nemzetközi 
kitekintéssel éljek, hogy az UNESCO-n belül is a részes államokat tekintve nemzetközi 
trenddé vált az, hogy az országok nagyjából arra készülnek, hogy egy önálló jogszabály 
keretében igyekeznek megoldani a világörökségi helyszínek kezelését. Mindezzel együtt 
fontos azonban tudni, hogy mind ez idáig mindösszesen négy ország alkotta meg a külön 
világörökségi törvényét, ilyen egyébként a Dél-Afrikai Köztársaság, Olaszország – 
Olaszország esete számunkra nem különösebben meglepő, hiszen Olaszország bővelkedik a 
világörökségi helyszínekben -, de ilyen egyébként meglepő módon Románia is, illetőleg 
Ausztrália. 

Ha Magyarország, tehát a magyar parlament elfogadja ezt a törvénytervezetet, akkor 
Magyarország gyakorlatilag az élbolyba kerül, trendformálóvá válhat, sőt lehetőséget teremt 
arra, hogy egy olyan jogszabályt, egy olyan törvényt alkosson meg, amely mintául szolgálhat 
majd más országok számára is. Hogy ez mennyire így van, mutatja az, hogy maga az 
UNESCO is várja, hogy Magyarország megalkossa az önálló törvényét, de várják egyébként 
az osztrák szakemberek is, hiszen a nyolc világörökségi helyszín közül van egy olyan is, ami 
egyébként osztrák és magyar érdekeltségű, ez a Fertő/Neusiedlersee világörökségi helyszín. 
Tehát az országok is nagy várakozással tekintenek a magyarországi törvény elfogadására, és 
ettől azt remélik, hogy egyébként ez alapul, mintául fog szolgálni ahhoz, hogy adott esetben 
ők maguk is megalkossák a saját világörökségi törvényüket. 

De egyébként a visegrádi négyek országai is jelezték már, hogy várják, hogy 
megszülessen a magyar világörökségi törvény. 

A törvény nemzetközi jelentőségén túl fontos azonban azt is megjegyezni, hogy annak 
előkészítése, szövegezése, valamint az a kezelési rendszer, amelyet a törvény biztosít, széles 
körű társadalmi és kormányközi együttműködésen alapul. Egyáltalán nem kívánjuk elvitatni, 
hogy az előző kormány is komoly lépéseket tett a törvény előkészítése ügyében, tehát ezt az 
előző kormány is rendkívül fontosnak tartotta, tehát ők is felismerték a törvény 
megalkotásának a szükségességét, aztán végül is az utolsó pillanatban valahogy nem sikerült 
célba juttatni ezt a törvénytervezetet. 

A jelenlegi kulturális kormányzat, tehát a mostani kulturális kormányzat áttekintette az 
előző kormány előkészítő lépéseit, az előző kormány által megalkotott jogszabály-javaslatot, 
ezt felülvizsgáltuk. Alapvető elemeit megtartottuk, de néhány ponton mégis jelentős 
módosítást hajtottunk végre. Ebben a tekintetben hadd emeljek ki két fontos változtatást. 

Az egyik fontos változtatás az, hogy a helyi önkormányzatok a törvénytervezet szerint 
kötelesek a területrendezési terveiket és településrendezési eszközeiket a kezelési tervben 
foglaltaknak megfelelően módosítani, illetve azokhoz harmonizálni. Ez rendkívül fontos a 
potenciális fejlesztők, illetőleg az önkormányzatok szempontjából. 

Másrészt egy másik fontos változtatás, hogy a törvénytervezet bevezeti a 
világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációt. Ez egy nagyon fontos garanciális elem. 
Elegendő itt a szerencsi szalmatüzelésű erőmű létesítése kapcsán felmerült problémákra 
gondolni. 

A világörökségi helyszíneket érintő kihívások kezelése érdekében megalkotott 
törvénytervezet alapvető célja, hogy egy átlátható, világos, jól nyomon követhető, tervezhető 
szabályozást hozzon létre, illetve megteremtse azokat az intézményi kereteket és hálózatot, 
amely biztosítja egyrészt a nemzetközi kötelezettségünk teljesítését, másrészt pedig idehaza, 
Magyarország számára ezen világörökségi helyszínek megfelelő megőrzését és fejlesztését. 

Maga a törvénytervezet három nagyon fontos elemet tartalmaz. Igyekszem rövid lenni. 
Az egyik a világörökségi kezelési tervek bevezetése, a második a kezelő szervezetek 
újragondolása és felállítása, és a harmadik nagyon fontos elem, hogy a törvénytervezet előírja, 
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hogy az államnak kötelessége pénzügyi forrásokat biztosítani a világörökségi helyszínekkel 
kapcsolatos feladatok megvalósításához. 

Nagyon fontos tudni, hogy jelen pillanatban nincsen kötelező erejű kezelési terv, ez 
egyébként kulcsmomentuma a törvénytervezetnek. Jóllehet a törvénytervezet maga nem kíván 
új intézményrendszert felállítani, kezelő szervek jelen pillanatban is vannak, vannak kezelési 
tervek is, de ezek önkéntes alapon működnek. Ha valaki be kívánja tartani, akkor betartja, de 
ha valamelyik önkormányzat úgy gondolja, hogy ezt nem kívánja betartani, akkor nem tartja 
be, elegendő itt egyetlen példát kiemelni, a tokaji történelmi borvidék területéről, amikor 
2003-ban 27 települési önkormányzat összeállt, megalkották a maguk kezelési tervét. Ezzel 
mindenki elégedett volt, örült neki, majd amikor egyébként a végrehajtásra került volna sor, 
akkor jó néhány önkormányzat mégis úgy találta, hogy a kezelési terv számukra kedvezőtlen, 
ezért egyszerűen bejelentették, hogy nem tekintik magukra nézve kötelezőnek a kezelési 
tervet. 

Ha az általunk előterjesztett törvényjavaslatot a parlament elfogadja, akkor erre már 
innentől kezdve nem lesz mód, hiszen a kezelési tervet innentől kezdve kormányrendelet 
fogja kihirdetni. Tehát megvan a kötelező erejű jogszabályi háttere, amiből az következik, 
hogy a kezelési tervre mindenkinek tekintettel kell lennie, a magánszemélyektől, kis- és 
nagyközösségektől kezdve egészen a beruházókig és az önkormányzatokig. 

Ahogy említettem, még további nagyon fontos elem, hogy jelen pillanatban nincs 
megfelelő anyagi forrás arra, hogy a világörökségi helyszínekkel kapcsolatos feladatokat 
ellássuk. Ezért fontos az, hogy az állam a megfelelő forrásokat eljuttassa a kezelő szervekhez. 

Még egy nagyon fontos elemet szeretnék kiemelni, hogy természetesen ez a 
törvényjavaslat új védettséget nem keletkeztet, hiszen maga az UNESCO-egyezmény is 
kimondja, hogy világörökségi helyszínné csak az a helyszín válhat, amelynek a védettsége a 
nemzeti jogi környezetben már eleve biztosított. 

A tervezet hatálya nemcsak a világörökségi helyszínekre terjed ki, hanem a 
várományos helyszínekre is. Itt egyetlenegy különbséget hangsúlyoznék, valóban ez az 
egyetlenegy különbség, ami létezik a várományosi helyszínek, illetőleg a világörökségi 
helyszínek között, hogy miközben a világörökségi helyszínek kapcsán az állam forrásokat 
biztosít a kezelő szervek számára, mindaközben a várományosi helyszínekkel kapcsolatosan 
nem. 

Végezetül, már ami a törvénytervezet nagyon fontos célkitűzését illeti, a 
törvénytervezetnek alapvetően az a célja, hogy a magyarországi világörökségi helyszínek 
kapcsán gyakorlatilag minden érintett szereplőt együttműködésre szorítson, legyen az 
magánszemély, vállalkozó, beruházó, önkormányzat, illetőleg legyenek azok a kormányzati 
szereplők akár. Tehát egy széles körű kormányzati és szakmai együttműködést szeretne 
megvalósítani. Elegendő itt arra utalni, hogy ha már csak a kormányzati szintről beszélünk, 
hogy a világörökségi helyszínekkel kapcsolatos feladatokat főszabályként a törvénytervezet a 
kultúráért felelős miniszter hatáskörébe utalja, azonban bármilyen döntést hozna is a 
világörökségi helyszínek kapcsán a kultúráért felelős miniszter, el kell nyernie a jelenlegi 
kormányzati struktúrában gyakorlatilag az összes miniszter egyetértését, csak elegendő a 
foglalkoztatást, a turizmust, a településrendezést, mint területeket megemlíteni, de 
mondhatnám egyébként az építésügyet, illetőleg az agrárpolitikát is akár. 

Ez a törvénytervezet tekinthető gyakorlatilag kerettörvénynek, tehát számos konkrét 
kérdést majd végrehajtási rendeletekben igyekszünk rendezni, ilyen a kezelő szervek 
felállításának a módja, technikája és eljárásrendje, és ugyanilyen kérdéskört jelent az is, hogy 
a kezelési tervnek konkrétan milyen kritériumrendszernek kell majd megfelelnie, tehát milyen 
tartalmi elemeket kell tartalmaznia. 
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Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a nyolc helyszín mindegyike rendkívül 
különböző, mind jellegét tekintve, mind méretét, mind lakosságszámát tekintve, ezért fontos 
az, hogy mindegyik helyszínnek külön kezelési terve legyen.  

Azt gondolom, hogy mivel egy olyan törvénytervezetről van szó, amely teljes 
mértékben bírja a hazai és a nemzetközi szakma támogatását, és külön kiemelendő, hogy itt 
egy olyan kezdeményezésről van szó, amelyet kormányokon átívelőnek lehet tekinteni, arra 
kérem tisztelettel önöket, hogy támogassák az általunk javasolt, beterjesztett 
törvénytervezetet. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak a részletes, kimerítő 

magyarázatot. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy hozzászólásuk, kérdésük van-e. 
Hiller István képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A törvénytervezetet szakmailag korrektnek tartom, 
az a tartalom, ami megjelenik benne, és az az előadás, ahogy az államtitkár asszony a 
helyszínen és a korábbiakban a sajtóban ezt interpretálta, ez a valóságnak megfelelő és így 
rendben van. 

Az a két kiegészítő pont, ami a törvény alapját képező és még általunk elkészített 
szakmai szöveghez hozzájön, ez elfogadható. Természetesen maga a törvény, a törvény 
végrehajtása – és ez is kormányoktól független – konfliktusokat gerjeszt, hiszen egy erős 
pozícióba helyezi az örökségvédelem, a világörökség helyszíneit, amiből a beruházói 
érdekeket képviselő lobbik nyilvánvalóan a saját érdekeikben majd el fognak járni, de ez a 
törvény későbbi története, egyszerűen felhívom erre a figyelmet. 

Az az egyeztetés külföldön és itthon is, ami lezajlódott a szakmával és az UNESCO-
val, a világörökségi főigazgatósággal, amiről több visszajelzést kaptunk, azt hiszem, hogy 
megteremti annak a lehetőségét, hogy ez egy hosszú távon élő törvény legyen. A törvény 
persze akkor él, ha megfelelő financialitás áll mellette, ami nem a törvény része, de 
mindakkor az egész szöveg az papírszöveg marad, ha nincsen mellette pénz. 

A beterjesztett 400 millió forint, vagy a nyilatkozatokban elhangzott majdani 400 
millió forint a kezdéshez elég, ahhoz azonban, hogy a világörökségi várományos 
helyszínekből bármikor is világörökségi helyszín legyen, ahhoz nem. Több ilyen 
kezdeményezés van, kiemelek egyet, mondjuk a magyar-szlovák közös pályázat 
eredményeként benyújtandó komáromi erőd kérdése, és több más olyan kezdeményezés, ami 
az ország különböző pontjain világörökségi helyszínt kíván. Már olyan is, ami vitát váltott ki, 
és olyan, ami talán kevésbé széles körben ismert.  

Ezekre a forrás nem elegendő. Azt én nem kívánom most megvitatni, hogy mennyi 
pénz lesz, majd azt a költségvetésnél megbeszéljük, csak felhívom erre a figyelmet. 

Tehát ha ezt egy szakmai törvénynek tekintjük, én annak tekintem, akkor ezt egy 
korrekt javaslatnak tartom. Részünkről nem leszünk a szavazásnál ellene. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kiss Attila, parancsoljon! 
 
KISS ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár Asszony! Kedves 

Képviselőtársak! A törvénytervezetet már nagyon régen vártuk, és én nagyon örülök, hogy ez 
most itt az asztalon van már. Én egy jó anyagnak tartom, illetve mindenféleképpen jó 
kezdeményezésnek tartom. 

Kiemelném, hogy két fontosabb eleme van hagyományosan a világörökségi 
helyszíneknek, a természeti értékek, illetve az épített értékek védelme. Magyarországon 
különösen fontos, hogy ezt a kettőt, illetve egy törvényben próbáljuk majd hosszú távon 
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védeni ezeket az értékeket, hiszen nagyon sok értékünk már nem maradt fenn az elmúlt 
évszázadok vagy évtizedek után, és nagyon fontos, hogy ami még megmaradt, ezt védeni 
tudjuk, úgy, ahogy itt le van írva a kezelő szervezetekkel vagy kezelési tervekkel, 
gondnokságokkal, egyebekkel. Tehát nagyon fontos, hogy legmagasabb szintű törvényi 
szabályozása legyen ezeknek a területeknek, hiszen tudjuk, hogy az örökségvédelem több 
szintű, tehát a helyi védelemtől fölfelé, a műemlékig, világörökségig, egyebek. Nagyon 
fontos, hogy a legmagasabb szinten, törvényi szinten kezeljük ezt. 

Nyilvánvaló, ahogy Hiller miniszter úr, képviselőtársunk is mondta, az, hogy mennyit 
költünk rá, az a mindenkori büdzsé kérdése, lesznek olyanok, akik próbálják majd emelni a 
tételt, lesz, aki pedig próbálja védeni a meglévőt.  

Ami a lényeg, hogy mindenféleképpen nagyon fontos, én magam támogatásomról 
biztosítom már a mostani állapotában is ezt a javaslatot, és még azt emelném ki, hogy nagyon 
fontos arról is beszélni – most nem nagyon beszéltünk még róla, nyilván az elején vagyunk -, 
tehát azt is látnunk kell, hogy ennek azért nagyon komoly, akár turisztikai oldala is lehet. 
Tehát a valós kulturális értékeken, világörökségi értékeken, nemzeti értékeken kívül egy 
nagyon komoly turisztikai fejleménye is lehet ennek a dolognak, hiszen ha egy terület akár 
európai örökségi - de a világörökség még magasabb - ranggal rendelkezik és ezt egy táblán, 
bármilyen módon jelzik, arra azért mindig felfigyel az ember. Magam is, ha külföldön vagy 
akárhol járok, és egy olyan táblával találkozom, hogy ez világörökség, akkor felcsillan az 
ember szeme, nem azért, mert rangkórságban szenvedünk vagy valami, de mégiscsak, ha 
egyszer egy ilyen rangja van egy területnek, egy épületnek, egy városrésznek, ott azért az 
ember alaposabban körül szokott nézni, jobban meg szokta vizsgálni azt a területet. Tehát 
nagyon fontos eleme lehet akár turisztikai szempontból is ennek a kérdésnek, én kívánom azt, 
hogy ilyen törvénytervezetekkel vagy ilyen anyagokkal találkozzunk a következő időszakban 
is. Köszönöm szépen. (Megérkezik az ülésre Pálffy István.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Karácsony alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Asszony! Az LMP is alapvetően támogatólag áll hozzá ehhez a 
törvényjavaslathoz. Csak szeretném felhívni a figyelmet azokra a módosító indítványokra, 
amelyeket Jávor Benedek képviselőtársam, a Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke 
benyújtott, és az LMP hozzáállását nagymértékben befolyásolni fogja az, hogy a parlamenti 
többség tudja-e ezeket támogatni. Ezek a javaslatok mind arra irányulnak, hogy a civil 
szervezetek, illetve a természetvédelmi szakhatóság szerepét erősítsük a világörökséggel 
kapcsolatos intézményekben, illetve van egy konkrét dolog, amit kiemelnék, hogy a 
világörökség magyar nemzeti bizottságának a felállítását, illetve visszaállítását szeretnénk 
kezdeményezni, amely szintén ezt a konzultatív jelleget, illetve egyfajta horizontális 
megközelítést tud bevinni a folyamatokba. 

Kérem a képviselőtársaimat, hogy fontolják meg ezeknek a javaslatoknak a 
támogatását, ebben az esetben az LMP támogatni tudja a törvény egészét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Parancsoljon, Menczer képviselő asszony! 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Asszony! Tisztelt Bizottság! Én magam is nagyon örülök ennek a törvénynek, 
hiszen számtalan esetben meg is kérdeztük már, hogy mikor várható ennek a beterjesztése. Én 
tisztelettel szeretném megkérdezni államtitkár asszonyt, hogy van-e a kormánynak 
elképzelése arra vonatkozóan, hogy jelölünk-e új helyszíneket a világörökségi várományosi 
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helyszínek jegyzékébe, és ha van, akkor esetleg lehet-e arról tudni, hogy melyek azok a 
helyszínek? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. A Jobbik Magyarországért Mozgalom is 

örömmel fogadta ezt a javaslatot, egy régóta hiányzó törvényről van szó, és általánosságban 
elmondható, hogy a javaslat felépítése világos, áttekinthető, egyértelmű hierarchiát állít fel a 
tárgykörrel kapcsolatos döntésekkel, intézkedésekkel kapcsolatban. Hasonlít a rokon témájú 
kormányrendeletek gondolkodásmódjához, tehát mondjuk a kulturális örökségvédelmi vagy 
építészeti kormányrendeletekhez. Viszont néhány esetben azért a megfogalmazás kissé 
nehezen értelmezhető és magyartalan, pedig egy törvénytől azért ezt is elvárhatnánk. 
(Megérkezik az ülésre Gyutai Csaba.) 

Ami az igazi fenntartásunk azonban a javaslattal, hogy nem látjuk a koncepcióját, 
hogy mire is volna jó ez a konkrét törvény. Egy világörökséget értelmezésünk szerint lehet 
megvédeni, megőrizni, helyreállítani, bemutatni, megismertetni, adott esetben használni is, de 
a fejlesztése, amit talán a leggyakrabban használ ez a törvényjavaslat, azzal szerintünk nagyon 
vigyázni kell. Ezt nem definiálták kellőképpen, úgy, mint számos más kifejezést sem, amit 
hibának érzünk, különösen a fejlesztés szó az, amitől az elmúlt húsz év gyakorlata és a 
kulturális terület SZDSZ-es megszállása óta különösen félünk természetesen. 

Nem tudjuk és nincs kifejtve nyilvánvalóan, hogy mit takarhat konkrétan mondjuk egy 
fennmaradást nem veszélyeztető hasznosítás vagy világörökségi területen létrejövő beruházás, 
és azt gondoljuk, hogy ez a koncepciótlanság következménye.  

Érezhető az, hogy egy létező törvényi hiányosságot kíván a kormányzat most 
formailag letudni, de ugyanakkor gondosan ügyel arra, nehogy véletlenül valamiféle erőteljes 
korlátokat vagy tilalmakat fogalmazzon meg, pedig valójában pontosan erre volna 
meggyőződésünk szerint égető szükség, akár úgy is, és nem kellene attól félni, hogy konkrét, 
tételes felsorolásokat adjon, hogy mik tilalmazottak, mondjuk egy szalmatüzelésű erőmű, 
vagy mondhatnánk más példákat adott területeken.  

Azt gondoljuk, hogy világörökségről lévén szó, tematikus felsorolásoknak is helye 
lenne egy ilyen törvényben, épp azért is, mert eddig az úgynevezett fejlesztők számára szabad 
préda volt a világörökség, és ehhez sajnos, az építészek, az építészi tervtanácsok is társak 
voltak, hogy ahol valami érdek meghúzódott a háttérben, nagyobb lobbiérdek, arra azt 
mondják ezek a tervtanácsok is, hogy az bizony, szép. Pedig tudunk számos olyan esetet, 
amikor nagyon széles társadalmi vita volt, akár csak az úgynevezett toronyház-vitára 
gondolhatnánk vagy egyes Duna-parti szállodákra például. 

Mi azt gondoljuk, hogy a világörökségek esetében szigorúbb szabályokra és akár 
tematikus felsorolásokra is szükség volna, és ezeket még részletesebben a parlamenti vita 
során, a plenáris ülésen fogjuk kifejteni. Köszönöm a figyelmüket. (Megérkezik az ülésre 
Vitányi Iván.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szabó Csaba képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZABÓ CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Valamennyire a helyszíniek 

szemével is nézem nyilván a törvényt, hiszen ilyen szempontból is nézem ezt a jogszabályt, 
illetve ezt a törvényjavaslatot, ami majd megjelenik majd törvényben is a parlament 
elfogadása után, nyilván már maga a címe is mutatja, hogy fontos, hogy van ilyen törvény, 
tehát ez az első, a legfontosabb lesz számunkra. Nyilván a tartalma sem mindegy, és örülök 
annak, ha egy jó tartalmú törvénnyel találkoztunk és pont az a dolog benne van, amit mi 
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szerettünk volna helyszínek is korábban kérni, illetve ezért többször tárgyaltunk a 
minisztériummal. 

Nyilván a legfontosabb dolog az, hogy a kezelési tervek szintjén elhelyezzük a 
rendeletben a mi elképzeléseinket. Ezzel napi szinten van probléma, nagyon sok 
világörökségnél olyan rendeletek vannak kormányszinten, amelyek nyilván felülírják a helyi 
szintű rendeleteket. Például ilyen egy két évvel ezelőtti kormányrendelet, amelyben 
lényegében megengedett az árusítás mindenhol, ha bejelentik előre, tehát nem számít az, hogy 
mit akar valaki árusítani, mondjuk egy kereskedő. Bejelentéssel bármit lehet, nincs határ, 
hiába az önkormányzat ennek ellene szegülne vagy nem engedné ezt, nincs ehhez joga, és 
számos ilyen dolog van, amely nyilván jelenleg nagy probléma, és ebben majd megoldást 
kellene találni. 

Ami nyilván fontos szintén még a támogatási része, hiszen eddig egy forint támogatást 
a helyszínek nem kaptak és azért ez egy új lépés, nagyon sokat számít szerintem, hogy a 
következő években jól tudjunk működni. 

Nekem is a kérdésem az volna, hogy megszűnik ez a bizottság, és helyette fontos 
volna azért egy fórum, amelyben a magyar leendő gondnokságok egyeztetnek majd a 
minisztériummal vagy több minisztériummal. Szerintem ezt mindenképpen valamilyen 
szinten újra kellene gondolni, ha nem bizottságnak hívjuk, az sem baj, nem ez a lényeg ebben, 
de az fontos volna, hogy lehetőség legyen egyeztetni hivatalos szinten is évente egyszer, 
kétszer, mint ahogy korábban a bizottság is működött. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Tisztelettel kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. 
Parancsoljon! 

Hammerstein Judit helyettes államtitkár válaszai a vitában elhangzottakra 

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium): Igyekszem nagyon röviden reagálni. Először is Hiller miniszter úr 
észrevételeire. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez 
a tervezett 400 millió forintos költségvetés, mindez természetesen a következő év 
költségvetési helyzetének a függvénye, önmagában a világörökségi helyszínek hosszú távú 
megóvására nem alkalmas. Tehát ebből a 400 millió forintból nyilván nem lehet nagy 
rekonstrukciókat és egyebeket végrehajtani. Valóban a kezdésre elegendő, arra, hogy ezt az 
intézményhálózatot kiépítsük, megszülessenek a kezelési tervek, és a nagyon fontos 
monitoringozási munka, a folyamatos állapotfelmérés érdemben elkezdődhessen. 

Ugyanakkor mi ezért azt tervezzük, hogy necsak ez a 400 millió álljon a kezelő 
szervek rendelkezésére, mi arra szeretnénk őket ösztönözni, hogy ezekhez a forrásokhoz 
alapvetően pályázati úton jussanak hozzá, és arra szorítsuk vagy ösztönözzük őket, hogy ne 
csak a központi forrásokra támaszkodjanak, hanem próbáljanak uniós forrásokat is felhajtani, 
és magántőkét is bevonni. 

Kiss Attila képviselő úr a turisztikai hatásáról beszélt ennek a törvénytervezetnek. Így 
van, ezzel teljes mértékben egyetértünk. 

Karácsony Gergely alelnök úr a civil szervezetek szerepének fontosságát 
hangsúlyozta, ebben abszolút egyetértünk. 

Ami pedig a bizottságot illeti, ez valóban egy jelentős változás. A bizottságot mi 
magunk is rendkívül fontosnak tartjuk, és azt szeretnénk, hogy egy alacsonyabb szintű 
szabályozás keretében, nyilván a bizottság munkája nevesítve legyen, ugyanis ez a bizottság 
egy komoly tanácsadó testülete adott esetben a miniszternek, amely a döntéshozatal 
szempontjából rendkívül fontos lehet. 
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A bizottságot egyébként azért vettük ki, mert teljesen nyilvánvaló az a központi 
kormányzati szándék, hogy itt a döntés-előkészítő tanácsok és a bizottságok tekintetében egy 
világosabb rendszer jöjjön a jövőben létre. 

Menczer Erzsébet képviselő asszony kérdése a lehetséges új helyszínekre vonatkozott. 
Nem véletlenül említettem, hogy egyrészt vannak a világörökségi helyszínek és a 
várományosi helyszínek, fontos azonban tudni, hogy ilyen jogi kategória, mint várományosi 
helyszín, gyakorlatilag nem létezik. Maga az UNESCO sem tudja igazából a várományosi 
helyszínt, mint olyat körüljárni. Úgyhogy lévén, hogy jelen pillanatban 911 világörökségi 
helyszínről beszélünk, ami meglehetősen nagy szám, azt gondolom, hogy az UNESCO is 
ráébredt arra, hogy ez már egy olyan mennyiséget ért el, hogy egyszerűen jól körbe kell járni 
a várományosi helyszínek kérdéskörét, mert könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy végül 
annyi világörökségi helyszín lesz, ami kezelhetetlenné válik. 

Tehát azt gondolom, hogy az új helyszínekké válás folyamata le fog lassulni. Látva, 
hogy Magyarországon jelen pillanatban nyolc világörökségi helyszín van, fontos tudni, hogy 
nagyon-nagyon jól állunk, hiszen Románia csak 7 helyszínnel rendelkezik, jóllehet Románia 
jóval nagyobb, de Ausztriát is említhetném, amely múltja, illetve mérete okán ténylegesen 
összevethető Magyarországgal, Ausztria is csak 7 helyszínnel rendelkezik. Tehát ha a jövő 
esélyeit elkezdjük latolgatni, akkor azt hiszem, hogy Magyarországnak a jövőt illetően talán 
arra lehet esélye, hogy még három-négy helyszínt – de akkor az nagyon-nagyon nagy 
eredmény – fel tud vinni a világörökségi listára. 

Egy helyszínnek egészen biztosan van esélye, ez a római Limes. Azért van erre 
igazából komoly esélyünk, merthogy ez más országokat is érint, tehát ez gyakorlatilag közös 
előterjesztésként tud megjelenni az UNESCO-nál. 

Jelen pillanatban zajlanak az előkészületek, illetve az EU-s források megkeresése vagy 
megszerzése, ennek egyébként 2013-2014-ben lehet esélye. Azt gondolom, hogy jelen 
pillanatban ez az egyetlen igazán esélyes helyszín Magyarország  számára. 

A Jobbik képviselőjének, Novák Elődnek az észrevételeire szeretnék reagálni. Majd 
tegye meg, hogy megmutatja nekem az ön által magyartalannak minősített megfogalmazást, 
nagyon szívesen megnézem önnel, hogy ha ezeket megmutatja nekem. Szerintem az 
előterjesztés világos, a céljai is világosak. A fejlesztést nem gondolom, hogy ennél 
konkrétabban definiálni kellene. Itt alapvetően az a cél, hogy a világörökségi helyszíneket úgy 
lehessen fejleszteni - tehát ez alapvetően a fejlesztőbarát elképzelést képviseli -, hogy a 
világörökségi helyszínek által képviselt nemzeti és kiemelten egyetemes örökségi értékek 
ugyanakkor fenn tudjanak maradni. 

Szerintem a tilalom, mint olyan teljesen világossá válik azáltal, hogy a kezelési terv 
kormányrendelet keretében kerül kihirdetésre. Ez azért nagyon fontos, mert pontosan az ilyen 
típusú eseteknek kívánja elejét venni, mint amilyet a szerencsi szalmatüzelésű erőmű 
felállítása generált. 

Ami Szabó Csaba képviselő úr kérdését illeti, az konkrétan szintén a bizottság 
fontosságára utalt. Ezzel mi is szakmailag egyetértünk, igyekszünk egyébként a bizottság 
kérdéskörét más módon megfelelően körülbástyázni.  

Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Kérem, hogy döntsünk! 
Aki az előttünk fekvő törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, 
szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás.)  Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm. 

 Bizottsági előadónak javaslom Kiss Attilát. Kérem, hogy döntsünk! Aki elfogadja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor az első napirendi pontot lezártuk. 
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. A 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
módosításáról szóló T/3114. számon benyújtott önálló képviselői javaslat 

A második napirendi pont: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről, általános vita. Itt három javaslat fekszik előttünk. Az első a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/3114. számon 
benyújtott önálló képviselői javaslat, L. Simon László, Fidesz, képviselő önálló indítványa. 
Javaslom, hogy ebben az esetben is és a többi esetben is vonjuk össze a tárgysorozatba-
vételről és az általános vitára való alkalmasságról szóló vitát, és utána külön-külön 
szavazzunk. Elfogadható ez a metódus? (Nincs jelzés.) Ellenvéleményt nem látok. Köszönöm. 

Akkor kezdjük tehát az elsővel. Engedjék meg, hogy röviden, tényleg három-négy 
mondatban összefoglaljam a javaslat lényegét, amelyet az általános indoklásban is 
elolvashatnak képviselőtársaim. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2010. év végén hozta nyilvánosságra a Digitális 
Megújulás Magyarország középtávú IKT cselekvési tervet. Ez a terv ma már rendelkezik 
arról, hogy abban az információs technológiai átállásban, amelynek részesei vagyunk, és 
amelynek eredményeképpen szeretnénk, ha Magyarország, illetve a magyar nemzet egy 
modern európai digitális nemzet is lenne, fontos lenne a szellemi kulturális örökségeink 
digitális rögzítése, az eddig megszületett alkotások digitalizálása, illetve a jelenleg már 
működő, szétszórtan tevékenykedő archívumok összekapcsolása. Ennek érdekében már maga 
ez az előbb említett cselekvési terv is rendelkezik arról, hogy szükséges lenne létrehozni a 
Magyar Nemzeti Digitális Archívumot és Filmintézetet, rövidítve MaNDA-t.  

Az általam benyújtott törvényjavaslat ennek a kérdésnek a kezelésére tesz kísérletet 
olyan módon, hogy a jelenlegi intézményrendszerben a Magyar Nemzeti Filmarchívum 
feladatkörét és intézményi struktúrájának az átalakítását célozza. 

Röviden ennyi a javaslat. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. 
Illetve előtte megkérdezem a minisztérium álláspontját, hogy mi a véleményük az előttünk 
fekvő törvényjavaslatról. Parancsoljon, helyettes államtitkár asszony! 

Hammerstein Judit helyettes államtitkár álláspontja 

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Teljes mértékben támogatjuk a 
módosító javaslatot. Csak néhány mondatban szeretném hangsúlyozni, hogy a már említett 
magyar nemzeti digitális megújulásról szóló cselekvési terv a kulturális kormányzatot 
nevesíti, mint a feladat elvégzőjét. Tehát mi kaptuk, a kulturális kormányzat kapta azt a 
feladatot, hogy ezt a digitalizációs tervet megvalósítsa. Abszolút úgy látjuk, hogy a Magyar 
Filmarchívum alkalmas arra, hogy a magyar digitális archívum létrehozásához bázisként 
szolgáljon. 

A kulturális kormányzat egyébként a jelenleg is folyó magyar uniós elnökség alatt 
több ízben is jelezte, hogy abszolút prioritást élvez a magyar digitális archívum felállítása, és 
hogy erre még az uniós elnökség alatt sort fog keríteni. Tehát ennek a célkitűzésnek a lényege 
gondolom, ismert önök előtt, hogy valóban egy olyan archívumot szeretnénk felállítani, amely 
a magyar kultúrkincset összességében digitalizálni tudja, illetve hosszú távon a nagyközönség 
számára biztosítja tudja a hozzáférést. 

Ennyit szerettem volna mondani. 
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Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
kíván hozzászólni, kérdést feltenni. Gyimesi képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Az egyik szemem sír, a 

másik pedig nevet, mert úgy gondolom, hogy ez a program kis unokája azoknak a 
programoknak, amelyeket közösen elhatároztunk, például az e-levéltár program. Azt 
gondolom, hogy el kell valahol indulni. Tehát mindenképpen támogatandó ez a program, csak 
fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy ez nem helyettesíti a más nagy programoknak a 
szükségszerű és gyors megvalósítását. 

A magam részéről támogatom ezt a programot, de szívesen venném, ha még inkább a 
bizottság figyelemkörébe kerülhetnének azok a nagyobb programok, amelyek pontosan a 
közigazgatás elektronizálása kapcsán sürgetővé váltak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Karácsony alelnök úr, parancsoljon! 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Én is azzal kezdhetném, hogy 

az egyik szemem sír, a másik nevet, mert amikor arról beszélünk, hogy a magyar kulturális 
örökséget digitalizálni kell, megőrizni az utókornak, illetve a lehető legszélesebb körben 
elérhetővé tenni, akkor nyilván ezzel csak egyetérteni tudunk, ebben maximálisan támogatjuk 
a kormány, a kormányzat minden politikai szándékát. 

Viszont úgy látszik, hogy a kormányzaton belül nagyon különböző szándékok vannak 
erre, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez a fajta összevonás valóban a leginkább 
erre alkalmas intézményt hozza helyzetbe. A Nemzeti Filmarchívum esetében ugyanis azt 
látjuk, hogy nemcsak a költségvetését felezték meg az elmúlt időszakban, hanem elvesztette a 
filmjogokat is, és ezek átkerültek a film kormánybiztosság, és ezzel egy másik tárca 
fennhatósága alá, ami ismereteim szerint 160 millió forintos bevételkiesést hozott ennek az 
intézménynek, amely egyébként az eddig leginkább az azt vezető igazgató érdekérvényesítő 
képességével hívta fel magára a figyelmet, nem feltétlenül a teljesítményekkel. 

Szeretnék hivatkozni egy 2009 áprilisi állami számvevőszéki jelentésre, amely ha 
finoman is, de egyértelművé teszi, hogy a nemzeti audiovizuális vagyon működtetésével 
kapcsolatosan ennek az intézménynek a tevékenysége volt a legkevésbé hatékony. 

Tehát nem tudom máshogy értelmezni ezt a javaslatot, mint egyfelől egyfajta jó 
szándék, hogy lépjünk előre ebben az ügyben. Az is elképzelhető, hogy hosszú távon ez 
tényleg jó megoldás lesz, rövid távon azonban azt lehet látni, hogy a különböző, egymással 
rivalizáló érdekcsoportok harcának az áldozata most a magyar nemzeti digitális örökség, 
hiszen vannak más, a Médiaszolgáltatási Alap alá sorolt archívumok is, amelyek szintén 
szereplők lehetnének egy ilyen típusú összevonásban. 

Tehát azt remélem, tudom, hogy a Fidesz egy nagyon nagy párt, amiben sokfajta 
érdekcsoport van, de ha a nemzeti kulturális örökség kárára szolgál ez a fajta belső háború, 
akkor ebben mi nem szívesen szeretnénk részt venni az LMP részéről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiller István képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A mi megítélésünk szerint ez a javaslat a kulturális 

érdekeket gyengíti, áttelepít lehetőségként egészen más területre, és úgy gondolom - ez persze 
az önök ügye -, hogy a kulturális államtitkárság erejét is gyengíti. Olyan érdekek fognak 
belépni, amelyek sem az államtitkárság, sem a kultúráért felelős minisztérium keretei között 
nem láthatók. 
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A digitalizálás jelentős összeg, és Gyimesi képviselő úrral egyet kell értsek, hogy itt 
szakmailag kidolgozott programok léteznek. Tehát itt nem a koncepciótlanság a kérdés. Itt az 
egyes szakmák, a levéltárostól a könyvtáros szakmáig nagyon világosan letette az asztalra az 
elmúlt tíz évben mindazt, amit érdemes, és sokan, például a levéltárosok, gondoljunk csak 
arra, hogy nincsen ma olyan középkori magyar oklevél, amely ne lenne digitalizálva, ami egy 
nagyon komoly szakmai teljesítmény. Egy ilyen keretet most egy bizonytalanért felváltani, az 
nagyon nagy rizikó. 

A Filmarchívum struktúrájának szétverését nem támogatom. Nem látom, hogy ami 
létrejön, az akár azt a joggal kritizált hatásfokot el tudja érni, mint amiről a korábbiakban 
beszéltünk. 

Tehát akkor, amikor valamit nem megfelelőnek, gyengének, nem kellő hatásfokúnak 
látunk, akkor el kell gondolkodni, hogy a struktúra szétverése-e a legjobb út, vagy pedig a 
más eszközökkel való megerősítés. Hogy ez kulturális érdekeket gyengít, az számomra és a 
tapasztalataim szerint teljesen napnál világosabb. 

Ezért mi ezt nem fogjuk támogatni, és megfontolásra ajánlom mindazt, ami elhangzott. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok. Helyettes államtitkár 

asszony szeretett volna valamit mondani? Parancsoljon! Bizonytalannak láttam a jelzését. 

Hammerstein Judit helyettes államtitkár reagálása az elhangzottakra 

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium): Pedig igyekeztem határozott lenni, lehet, hogy nem így sikerült. Én 
csak két megjegyzésre szeretnék reagálni. 

Az egyik Karácsony Gergely alelnök úré volt. Itt kiemelte azt a lehetőséget, hogy a 
filmjogokat akár a kulturális ágazat elveszítheti, vagyis konkrétan majd a leendő 
Filmarchívum. E körül valóban vannak viták, de itt nem általában a filmjogokról beszélünk, 
hanem a filmterjesztési jogokról. Amennyiben ez elkerül tőlünk, akkor gyakorlatilag ennek az 
összegnek a visszapótlása meg fog történni. Csak egy ilyen lehetőség mentén képzelhető ez 
el. Tehát ilyen értelemben ennek financiális hátránya nem lesz. 

Ami pedig a Hiller miniszter úr által emlegetett, már a digitalizáció területén elvégzett 
jelentős munkákat illeti, ez valóban így van, nagyon komoly előrelépések történtek itt számos 
területen. Ugyanakkor ezek a digitalizációs munkálatok nem voltak összehangolva. Tehát 
nem egy átjárható rendszerről beszélünk, tehát a magyar digitális archívumnak alapvetően az 
lenne a feladata, hogy ezeket az eddig elvégzett munkákat összehangolja, és egy olyan 
rendszert hozzon létre, hogy a digitalizált adatok valóban mindenki számára hozzáférhetőek 
legyenek és átjárhatóak legyenek. Jelen pillanatban a digitalizációs metódusok, amelyekkel 
találkozni lehet az országban, rendkívül különbözőek és nem kompatibilisek. Ez egy nagyon 
fontos háttérinformáció. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként hadd mondjak annyit, hogy egyrészt 

köszönöm szépen a minisztérium, illetve helyettes államtitkár asszony támogató szavait, és 
Hiller miniszter urat szeretném megnyugtatni, hogy éppen az a cél, hogy a kulturális területet 
erősítsük, és hogy azok a valóban fontos archívumok, amelyeket Gyimesi Endre 
képviselőtársam is kiemelt, azok egy központi rendszeren keresztül is elérhetőek legyenek. 

Tehát az, amit mondott a levéltárakkal kapcsolatban, az így van, de én akkor csak 
halkan jegyzem meg, hogy a nyilvánosság számára egyáltalán nem ismert, hogy mondjuk 
milyen kéziratos térképeket dolgoztak fel az elmúlt években digitálisan. De mást mondok, a 
digitális irodalmi akadémia látogatottsága ma egészen katasztrofális méretű. Tehát egyszerűen 
a nyilvánosság előtt sem ismertek ezek a különféle elektronikus platformokat használó 
adatbázisok, amelyeknek az egységesítése szerintem éppen a kulturális területnek és 
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kifejezetten az ágazati politikának az erősítését is szolgálja az én megközelítésemben. Hogy 
ez sikerülni fog-e, az egy másik kérdés. Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról 

Képviselőtársaimat kérem, hogy szavazzunk. Aki a tárgysorozatba-vétellel egyetért, 
kérem, szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 1 ellenszavazattal és 16 igen szavazattal a bizottság 
tárgysorozatba vette az indítványt. 

Kérem, hogy az általános vitára alkalmasságról is szavazzunk. Aki egyetért vele, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal és 4 ellenszavazattal a bizottság általános 
vitára alkalmasnak tartotta a javaslatot. Köszönöm szépen. 

Megköszönöm helyettes államtitkár asszony és főosztályvezető úr jelenlétét. 

A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló H/3040. számú 
határozati javaslat 

A következő előterjesztésünk a nándorfehérvári diadal emléknapjának 
megünnepléséről szóló H/3040. számon benyújtott határozati javaslat, Lezsák Sándor, dr. 
Nagy Gábor Tamás, Kőszegi Zoltán fideszes és dr. Simicskó István KDNP-s képviselők 
önálló indítványa. 

Megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről itt van-e valaki a teremben. (Nincs 
jelzés.) Képviselőt nem látok. Az előterjesztést mindenki megismerhette.  

Annyi megjegyzésem van, amit én már egy reggeli beszélgetésben is elmondtam, hogy 
ennek az egész előterjesztésnek a megszületésében szakmai és szellemi értelemben nagy 
szerepe volt Visy Zsoltnak, korábbi államtitkár úrnak, akit szeretettel köszöntök a teremben, 
hiszen az ő publikációi és közéleti megszólalásai nagyon nagy mértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a nándorfehérvári diadal emlékét őrizzük, amely egyébként nemcsak a magyar 
nemzet szempontjából, hanem az egész egyetemes keresztény kultúra szempontjából komoly 
jelentőséggel bír. 

Képviselőtársaim, ugyanúgy, ahogy az előbb tettük, egyben tartjuk a tárgysorozatba-
vételről és az általános vitára való alkalmasságról a vitát, és utána két szavazással, de 
egyszerre szavazunk. Ki szeretne hozzászólni? (Dr. Visy Zsolt: Ha szabad.) Én azt gondolom, 
hogy szavazzunk róla. Nem szokás, de mivel az előterjesztők nincsenek jelen, én egy kivételt 
el tudok képzelni, hogy szót adjunk Visy Zsoltnak. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy aki 
támogatja, hogy szót adjunk a napirendnél egy vendégnek, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú szavazással támogattuk. 

Kérem, hogy foglaljon helyet az asztalnál, és örömmel vesszük, ha az ügy jelentőségét 
egy pár szóban méltatja. 

Dr. Visy Zsolt hozzászólása 

DR. VISY ZSOLT (Pécsi Tudományegyetem, régészeti tanszék): Nagyon szépen 
köszönöm a kivételes lehetőséget, hogy néhány szóban szót kaphatok. Hoztam is egy-két 
dolgot, amit tisztelettel itt hagynék. Én tavaly nyáron tettem ezt a kezdeményezést, és 
januárban pedig ezt egy ilyen formában és interneten is megjelentettem, mint egy felhívást, 
amire szavazni is lehet, és majdnem 180-an szavaztak is. Nemrégiben megjelent egy riport, 
ahol az egész programot elmondtam. A lényege pedig az, ami mindenki számára közismert és 
nem kell sokat beszélni róla, hogy a déli harangszó és a győzelem egy kivételes esemény volt 
Magyarország életében, mintegy 70 évre biztosította a törökmentességet, és Mátyás 
uralkodása nem lehetett volna, ha ez a győzelem nincs. 
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Büszkék lehetünk mi is, nemcsak magyarok, hanem szerbek, románok és az összes 
nép, aki részt vett ebben a harcban, és szeretném az internacionális jellegét az akkori 
vonatkozásban kiemelni, ugyanakkor a keresztes hadjáratra való felhívás miatt az akkori 
Európa nemzetközi vállalkozásává is kinőtte magát ez a dolog. 

Az, hogy a korábban elrendelt, de a három héttel utána bekövetkezett győzelem 
hatására a felhívást jelző harangszó nem szűnt meg, hanem éppen a pápa ráerősített arra, hogy 
akkor ennek emlékére is folytassuk és legyen, majd pedig VI. Sándor 1500-ban még egyszer 
rögzítette ezt, teljesen egyértelmű, hogy a déli harangszó, ahol csak megszólal, erre 
emlékeztet, és ezt kellene tudatosítani.  

Erre szolgál részben ez a füzet, egyet hoztam belőle, ami decemberben jelent meg, és 
különböző cikkek ezzel kapcsolatban, és ezt a célt szolgálja az a könyvecske, amit a 
Honvédelmi Minisztérium támogatásával sikerült kiadni, ami hasonló, de nem pontosan 
ugyanaz, képekkel, több szerzővel mutatja be ennek minden részletét, történelmi, vallási, 
egyházi, harang, néprajz, továbbélés és minden. Egyelőre ez magyar-angol bilingvis módon 
fog megjelenni, reméljük, hogy a Külügyminisztérium és esetlegesen más szervek 
támogatásával német, francia és egyéb fordítások is elkészülhetnek, és időben ezek is 
napvilágot látnak. 

Ezen kívül javasoltam még azt, hogy július 22-e előtt vagy azontájt, amikor ennek a 
napja van, és még a parlament nem ment el nyári szabadságra, kerüljön sor egy ünnepi ülésre 
a parlamentben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem, hogy van-e 

valakinek az előterjesztéshez hozzászólása. Parancsoljon, Pörzse képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. Üdvözöljük az egész ügyet, 
különösen annak tekintetében, hogy a különböző kereskedelmi médiumokban elképesztő 
támadás indult be az elmúlt rövid időszakban, eleve megkérdőjelezve az egész ügy egyetemes 
keresztény kultúrára gyakorolt, illetve a kereszténység megmaradására gyakorolt hatását. 
Odáig mentek el egy komoly tévéműsor keretében, hogy nemcsak a déli harangszót, hanem a 
történelmi személyiségek létét is kétségbe vonták. Nem tudom, hogy látta-e az ominózus 
tévéműsort. 

Tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom minden ilyen jellegű ügyet, különösen ezt 
nagy szeretettel üdvözöl. Már csak azért is, hogy legalább identitást erősítően is, legalább a 
közbeszédbe újra bekerül, nemcsak az általános iskolai történelemkönyvek lapjain marad ez 
az esemény. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Valószínűleg akkor az nem is komoly 

tévéműsor, ahol az ilyen történelmi személyiségek létét megkérdőjelezték, úgyhogy 
egyetértek azzal, amit elmondott. Az ügy fontos, köszönöm, hogy támogatják. További 
hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nem látok. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról 

Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy megtisztelt bennünket, hogy eljött és fontos 
információkkal egészítette ki az előterjesztést. Kérem, hogy szavazzunk! Aki a 
tárgysorozatba-vételt támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 

Aki az általános vitára való alkalmasságot támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 

Képviselőtársaim, az előzőnél elfelejtettünk - vagyis én felejtettem el - bizottsági 
előadót állítani, tehát most visszatérek egy pillanatra a mozgóképes előterjesztésre. Bizottsági 
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előadónak javaslom Kiss Attila képviselőtársunkat. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 

Kisebbségi véleményt kívánnak-e megfogalmazni, képviselőtársaim? (Nincs jelzés.) 
Nem. 

A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló előterjesztésnél 
javaslom bizottsági előadónak Gyimesi Endre képviselőtársunkat. Kérem, aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

A „Rákóczi-szabadságharc emléknapja” megünnepléséről és a „2013-as év II. 
Rákóczi Ferenc és Rákóczi-szabadságharc emlékévéről” szóló H/3044. számú határozati 
javaslat 

A következő előttünk fekvő anyag a „Rákóczi-szabadságharc emléknapja” 
megünnepléséről és a „2013-as év II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi-szabadságharc emlékévéről” 
szóló H/3044. számon benyújtott határozati javaslat. Baráth Zsolt és Farkas Gergely jobbikos 
képviselők önálló indítványa. 

Tisztelettel köszöntöm képviselő urat körünkben. Az előterjesztésnél ugyanaz a 
metódus, mint az előzőeknél. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Baráth Zsolt (Jobbik) szóbeli előterjesztése 

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Elnök Úr! Ez a határozati javaslat tulajdonképpen két dologról szól, mint ahogy ez az 
előterjesztésben is rögtön az első sorban érzékelhető, egy emléknapról, május 6-áról, ami a 
Rákóczi-szabadságharc zászlóbontásának az emléknapja. A másik része pedig egy 
emlékévről, amire 2013-ban kerülne sor. 

Az indoklási rész elég hosszúra sikerült, éppen ezért vettük igénybe a türelmüket 
Farkas Gergely képviselőtársammal, akivel beadtuk ezt a határozati javaslatot, és nem is 
szánnék erre sokkal több szót, csak annyit szeretnék még mondani - úgyis az indoklásban 
nagyon részletesen le van írva minden -, két adalékot, mielőtt szavazásra kerülne sor. 

Legújabb információink szerint a Magyar Hadtörténeti Múzeumban a részletes magyar 
történelem és a hadtörténelem 1848-tól van feldolgozva, tehát az 1848 előtti idők témái és 
tárgyai tudomásom szerint pincékben vannak eltéve, többek között a Rákóczi-
szabadságharccal kapcsolatos dolgok, tárgyak is. 

A másik pedig, hogy ha Károlyi Mihálynak lehet köztéri szobra, akkor 2011-13-ban 
kötelességünk ezt a közoktatásban és országszerte II. Rákóczi Ferencet és az ő harcait, aki 
megítélésünk szerint az egyik leghitelesebb magyar ember volt, 1848 előtt, de most ennek 
ilyen szempontból már nincs jelentősége, kötelességünk ezt a köztudatban, az emlékekben, a 
fiatalokban és idősekben egyaránt megtartani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm az előterjesztő felvezetését. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy 

kíván-e valaki az előterjesztéshez hozzászólni. Gyimesi képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások  

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Csak nagyon röviden. Tudom azt, hogy megfelelő 
apropók és érvek kellenek ahhoz, hogy egy-egy ilyen előterjesztés elénk kerüljön. De azért azt 
valamennyien tudjuk, hogy sem a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója, sem pedig a 
Rákóczi-szabadságharc 310. évfordulója nem kerek évforduló, amit ünnepelni kiemelten 
szoktunk, vagy ha nem kereket, akkor 25, 50, 75 és 100 éves évfordulókat. Ettől függetlenül 
érzékelve azt, hogy a két előterjesztés között azért az egy jelentős különbség, hogy a 
nándorfehérvári diadal, mint amiről szó is esett, az az egész keresztény Európa számára 
rendkívül fontos és meghatározó küzdelem volt, a Rákóczi-szabadságharc pedig elsősorban a 
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mi saját nagy nemzeti ünnepünk, tehát a kettő között ilyen szempontból jelentős különbség 
van. 

Ennek ellenére én magam is nagyon támogatom azt, hogy emlékezzünk meg erről. Az 
egy más kérdés, hogy volt 300. évforduló, és akkor ünnepség, hogy a 310. évfordulóra majd 
az elkövetkezendő két évben hogyan készül fel az ország, az megint egy más kérdés, de 
támogatom az előterjesztést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Minthogy magam is hozzá kívántam szólni, ezért átadom 

az elnöklést Pálffy képviselő úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót az elnök úrnak. Parancsoljon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Csatlakozom ahhoz, 

amit Gyimesi képviselő úr elmondott. Magát az előterjesztést több szempontból indokoltnak 
tartom, ugyanakkor a 3. ponton szerintem majd változtatnunk kell, tehát amennyiben tárgyalni 
fogja a parlament, akkor mindenképpen módosító indítvány szükséges. A magyar 
kormányzati munkában komoly gyakorlata van annak, hogy melyik év lesz emlékév. Minden 
évben megjelennek az évfordulókat összefoglaló kiadványok, abban minden bizonnyal a 
kormányzat is be fogja emelni a Rákóczi-szabadságharc 310. évfordulóját, ugyanakkor az 
egész évet a Rákóczi-szabadságharc emlékévének nyilvánítani, azt abból a megfontolásból 
tartom túlzónak, amit Gyimesi képviselő úr elmondott, hogy nem kerek évforduló. De minden 
bizonnyal számos olyan megemlékezés lesz, amely ennek a magyar történelem szempontjából 
kimagasló jelentőségű forradalom és szabadságharc kitörésének az évfordulójáról meg fog 
emlékezni. 

Ugyanakkor bár néha az az érzésem, hogy túl sok már az emléknapunk, az előző 
előterjesztéssel is ezt kívánjuk erősíteni, nem biztos, hogy ez baj, legfeljebb nehezen 
igazodunk ki az évfordulók és emléknapok rendszerében. Ugyanakkor én is azt gondolom, 
hogy II. Rákóczi Ferenc személye és az emléknappá nyilvánítandó évforduló megérdemel 
annyit, hogy ezzel a kérdéssel a Kulturális és sajtóbizottság és a magyar parlament is 
foglalkozzék.  

Tehát a magam részéről én is támogatom az előterjesztést, ezzel a lábjegyzettel - még 
egyszer -, hogy szerintem a 3. pontot érdemes lenne kihagynunk vagy átgondolnunk, 
átfogalmaznunk, mert az évfordulós titkárság úgyis nagyon jól működik, és egy sor dolognak 
lesz kerek, századik, ötvenedik vagy ötvennel osztható évfordulója 2013-ban is. Látjuk azt, 
hogy egy-egy mondjuk 200 éves évfordulóra is nagyon nehezen tudjuk a társadalom 
figyelmét felhívni, úgyhogy nem biztos, hogy a 310. évforduló ebből a szempontból 
megfelelő. 

Köszönöm szépen, alelnök úr, és ha gondolja, visszaadhatja az elnöklést. 
 
ELNÖK: Gondolom. Tehát az elnöklést visszaadom elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy Lukács képviselő úr jelentkezik. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
LUKÁCS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Képviselőtársaim! 

Én egy dologra szeretném felhívni mindazok mellett, hogy szimpatikus az előterjesztés, és 
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vélhetően támogatni is fogom, május 6-a nemcsak az előterjesztésben szereplő emléknapot 
jeleníti meg, számomra a jász-kun redemptio, önmegváltás ugyanolyan szimpatikus, már csak 
azért is, mert egyúttal a város napja is Kiskunhalasnak és több más városnak is. Tehát örülök 
annak, hogy több emléknapot zsúfolunk esetenként egy napra is, de azért ezzel számolni kell. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Javaslom képviselőtársamnak majd egy ilyen irányú módosítás benyújtását. 

(Baráth Zsolt jelentkezik.) Én javaslom az előterjesztőnek, hogy a végén összegezze az 
elhangzottakat. Köszönöm szépen. Novák képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Mint a kuruc ellenállás nagy tisztelője 

kértem szót, hiszen természetesen támogatom ezt a javaslatot, mely egy napon került 
benyújtásra a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló határozati 
javaslattal. Melyhez csak annyit fűznék még hozzá, elnök úr zárszavával kapcsolatban, hogy 
sajnos, komolynak kell és komolynak lehet nevezni azt a tévéműsort vagy azt a csatornát, 
amelyik Dugonics Titusz nándorfehérvári hősünk létét is megkérdőjelezte. Ugyanis az RTL 
Klub egyik legfőbb műsoráról van szó. Tehát lehet, hogy azt gondolta, hogy csak valami helyi 
televízióban fordulhat elő ilyen, nem, sajnos, az egyik legnagyobb televíziós csatornán is 
előfordulhat ilyen. Ezért szükség van efféle javaslatokra meggyőződésem szerint. 

A hosszú indokolás mellett valóban én sem kívánom az idejüket rabolni, egyetlenegy 
adósságunkra hívnám fel a figyelmet, ami mint országgyűlésnek is, vagy inkább úgy 
mondanám, hogy mint parlamentnek is adóssága, hiszen az Országház kupolacsarnokában a 
leginkább hiányolt szobor - a korábbi viták szerint is nyilvánvalóan - II. Rákóczi Ferencé, 
akinek végül utólag, pont a hiányosságot pótolva, a kupolacsarnokban egy emléktáblát 
avattak, ha már szobra nem állhatott ott, különböző Habsburg-uralkodók helyettesítik őt 
úgymond, foglalják el azt gondolom, az ő méltó helyét, tehát egy ilyen adósságunk 
mindenképpen van. 

Az, hogy túl sok emléknapunk lenne, nem gondolom, hogy ez probléma. Már csak 
azért sem, mert láthatjuk, hogy az ilyen televíziós csatornáknak ez egyáltalán nem terheli le a 
napi működésüket, sokkal inkább azzal vannak elfoglalva, hogy a nemzeti hőseinket 
megkérdőjelezzék. Persze, lehet néhány olyan terület, ahol esetleg túl sok emléknap van, és 
lehet, hogy úgy érezzük, hogy néha már a csapból is valamilyen emléknap folyik az év 
minden napjában, de ez szerintem nem az a terület. Éppen a parlamenti adósságunk miatt is 
javaslom, hogy az előzőhöz hasonlóan ezt a javaslatot is vegyük tárgysorozatba. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megmondom önnek őszintén, hogy ezt a 

műsort nem láttam, és félreértettem Pörzse képviselő úrnak az utalását. Azt hittem, hogy 
mondjuk a legfontosabb történelmi személyiségek létét kérdőjelezték meg. Dugonicsnak a 
léte már egy régóta vitatott kérdés a történelemtudományban, talán Hiller István erre tud 
valamit mondani, hiszen kiváló történész, és jelezte is, hogy hozzá akar szólni. 

Tehát vannak olyan dolgok, amelyek a történelmi emlékezetben elhomályosodnak, és 
maga a legenda bizonyos szempontból fontosabb, mint a történelmi tény egy nemzettudat 
szempontjából, de ebbe a vitába én nagyon nem mernék belefolyni, mert ugyan elvégeztem a 
történelem szakot, de már régen volt és kopik a tudásom. 

Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Csak a jegyzőkönyv miatt, mert mégiscsak az 

Országgyűlés kulturális bizottságában vagyunk. Nándorfehérvár és Dugonics között csak 
annyi az összefüggés, hogy mind a két várat a török ostromolta, de ez az egyébként minden 
valószínűség szerint és a történelmi források döntő többségének állítása szerint létező, 
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ráadásul a hőstettet el is végző személy nem tudott Nándorfehérvárnál hőstettet végrehajtani, 
tudniillik akkor még egy kéjes gondolat sem volt és meg sem született. 

Viszonylag fiatal emberként Kőszeg ostrománál hajtotta végre ezt a nemzeti hőstettet, 
ami viszont már a XVI. században, történetesen az 1529-es ostromnál történt, a 
nándorfehérvári győzelem és diadal pedig 1456-ban volt, az 1453-as konstantinápolyi 
elfoglalás után. 

Természetesen az időt történelmi tények sorolásával most ne töltsük. Én nem láttam 
ezt a tévéműsort, valóban ostoba lehetett, akkor erre a szintre ne sikerüljön eljutni egy ilyen 
napirendi pont tárgyalásakor. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok. Az előterjesztőnek 

adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottság 

megelőlegezett bizalmát így, a szavazás előtt. Külön köszönöm Lukács László 
képviselőtársamnak a jász-kun redemptio-val kapcsolatos hozzászólását, mert csak 
engedjenek meg egy személyes megjegyzést, mivel magam is jászberényi származású 
vagyok. Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy szavazzunk! Aki a tárgysorozatba-vétellel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 15 igen. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 3 tartózkodással és 15 igennel a bizottság tárgysorozatba vette a 
határozatijavaslat-tervezetet. 

Kérdezem, hogy az általános alkalmasságról mi a bizottság véleménye. Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 15 igen. Ellene? (Szavazás.) 3 nem. 

Megállapítom, hogy 3 nemmel és 15 igennel a bizottság általános vitára alkalmasnak 
tartotta a javaslatot. Köszönöm szépen. 

Bizottsági előadónak javaslom Gyimesi Endre képviselőtársunkat. Kérem, hogy 
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A második napirendi pontot lezártuk, köszönöm az 
előterjesztőknek a részvételt. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezen napirendi 
pontnál szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy az elmúlt hetekben hivatalos levélben 
megkerestem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnök asszonyát, Szalai Annamáriát. 
Több állampolgári panaszra hivatkozva, arról kértem tájékoztatását elnök asszonynak, hogy 
az elfogadott médiatörvénynek megfelelően milyen tapasztalataik vannak a televíziókban és a 
rádiókban a reklámhangerővel kapcsolatban, illetve a bűnügyi tematikájú híranyagok 
arányával kapcsolatban. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik, akkor ismertetem a levelet, amelyet elnök 
asszonytól kaptam válaszképpen a 2011. április 14-én küldött levelemre. 

„Tisztelt Elnök Úr! A fenti tárgyú levelével kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztathatom: 

Amint az az Ön számára is ismert, a 2011. január 1-jével hatályba lépett médiatörvény 
a hazai szabályozásban újdonságnak számító módon először szabályozza a reklámhangerő 
kérdését. Eszerint, amint elnök úr is idézte levelében, az Mttv. 33. § (4) bekezdése kimondja, 
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hogy a reklám, a televíziós vásárlás és a reklámszignál nem lehet hangosabb, mint a környező 
műsorszámok hangereje. 

A Hatóság Monitoring Szolgálata már 2010. év végén hozzálátott egy megfelelő 
műszaki mérési módszer kifejlesztésének. E munka eredménye egyrészt a „Humanoid” nevű 
magyar fejlesztésű hangerőt mérő szoftver, amelynek fejlesztése 2010 decemberében 
fejeződött be, így az Mttv. hatályba lépése óta pontos adatok állnak a Hatóság rendelkezésére 
a reklámok hangerősségével kapcsolatban. Az új szabályozás keltette társadalmi érdeklődés 
hatására a szoftver sikeres tesztelése után a Médiatanács 2010. április 20-án közleményében 
ismertette a nyilvánossággal a „Humanoid” működési elveit. A mérést végző szoftver virtuális 
hangosságmérő műszerekkel pásztázza a kijelölt médiaszolgáltatók teljes műsorfolyamát, a 
mért eredményeket fájlokba rendezi, majd a megadott paramétereket túlszárnyaló szegmensek 
esetében a táblázatokban megjelöli az adott műsorrészeket, időpontokat. A program azt is 
lehetővé teszi, hogy az adott „ugrásokról” teljes bizonyossággal megállapítsák, hogy azok 
reklámblokkokhoz, kereskedelmi üzenetekhez kapcsolhatóak-e. 

A „Humanoid” szoftver által készített adattáblák a Médiatanács weboldalán találhatók 
meg, képviselőtársaimnak ajánlom figyelmébe. 

„A közzétett adatbázisban bárki könnyedén rákereshet a szolgáltató és az időszak 
beállításával a feldolgozott adatbázisban tárolt szpotokra. 

Az Mttv. reklámhangerőre vonatkozó előírásainak a médiaszolgáltatók általi betartását 
vizsgáló hatósági ellenőrzések azonban még nem kezdődtek meg. Mivel az idézett tiltó 
rendelkezés a korábbi törvényhez képest újdonságnak számít, a Médiatanács arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy türelmi időszakot biztosít a médiaszolgáltatók számára. Első 
lépésként egyfelől maga az információ közzététele elősegítheti a jogkövető magatartást, 
hiszen a közvélemény nyomása is ösztönözheti a szolgáltatókat, hogy a túlzottan hangos 
reklámokat kerüljék. Másfelől a Hatóság a jogkövető magatartás előmozdítása érdekében 
konzultációt kezdeményezett a médiaszolgáltatókkal, hogy a hatékony és minden érintett 
számára kielégítő megoldás minél előbb meghonosodjon a gyakorlatban. Ezekre az 
egyeztetésekre várhatóan az év első felében sor kerül. 

A Médiatanács tervei szerint 2011 őszétől kezdi meg a fenti rendelkezés rendszeres 
hatósági ellenőrzését. 

Az Mttv. 38. § (1) bekezdésében megtalálható előírás időbeliségének vonatkozásában 
a törvény egyetlen rendelkezést tartalmaz, miszerint éves átlagban kell érvényesülnie a 
kötelezettségnek. Mivel a bűnügyi tematikájú hírekre vonatkozó kötelezettség csak a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók körére vonatkozik, ezért bár a Hatóságnak 
rendelkezésére áll az ellenőrzéshez szükséges technológia, az erre vonatkozó adatgyűjtés és a 
szükséges vizsgálatok csak azután kezdődhetnek meg, hogy a Médiatanács megállapította a 
jelentős befolyásoló erőnek minősülő médiaszolgáltatók körét. 

A jelentős befolyásoló erővel bíró médiaszolgáltatók meghatározására és 
kötelezettségeik megállapítására vonatkozóan az Mttv. 70. § (11) bekezdése minden év 
szeptember 30-át jelöli meg. Ezen médiaszolgáltatók pedig a törvényben előírt 
kötelezettségeiknek a Médiatanács döntését követő év január 1-jétől kell megfelelniük. 

Az Mttv. 70. § (11) bekezdését idézem: „A médiapiaci koncentráció megelőzésére, 
illetve a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárását – a (6) bekezdésben 
foglalt eltéréssel – a Médiatanács minden év szeptember 30. napjáig lefolytatja. A jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározásánál az előző naptári év 
átlagos közönségarányát kell figyelembe venni. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatót terhelő kötelezettségeknek – rövidítve mondom a továbbiakban - a JBE 
médiaszolgáltató a Médiatanács döntését követő év január 1-jétől köteles eleget tenni. A 
Médiatanács médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve a JBE médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárásában hozott határozata, illetve a megkötött hatósági 
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szerződés mindaddig hatályban marad, amíg ugyanezen tárgyban a következő évben folytatott 
eljárás eredményeként meghozott következő határozat, illetve hatósági szerződés hatályba 
nem lép.” 

A Hatóság részéről folyamatban van ennek az eljárásnak az előkészítése, azonban a 
jelentős befolyásoló erővel bíró médiaszolgáltatók első alkalommal való meghatározására 
várhatóan 2011 szeptemberében fog sor kerülni, így az Mttv. 38. § (1) bekezdésében előírt 
kötelezettség a 2011. év vonatkozásában sem visszamenőlegesen, sem az év hátralevő részére 
nézve nem érvényesíthető a Médiatanács által jelentős befolyásoló erőként azonosított 
médiaszolgáltatókra nézve. E kötelezettség leghamarabb 2012. január 1-jétől kérhető számon 
a jelentős befolyásoló erővel bíró médiaszolgáltatókon. 

Az Mttv. 38. § (1) bekezdése szerinti politikai hír- és magazinműsorok figyelése 
azonban már jelen pillanatban is alkalmas a szükséges paraméterek vizsgálatára, sőt a 
Monitoring Szolgálata a közeljövőben rendszeres jelleggel tervez adatokat közölni a Hatóság 
honlapján a kérdéssel összefüggésben. A mellékelt táblázatok – amelyeket a levélhez csatolt 
elnök asszony - tartalmazzák a 2010. évi bűnügyi hírek arányszámait a jelentősebb 
médiaszolgáltatóknál és a 2011. január és március között regisztrált bűncselekményekkel 
foglalkozó híradások gyakoriságát és a hírműsorok műsoridejére vetített megoszlását a 
lehetségesen jelentős befolyásoló erőként „érintett” médiaszolgáltatók programjaiban. 

Budapest, 2011. május 4. Tisztelettel: Szalai Annamária elnök.” 
Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, hogy akiket részletesebben érdekelnek a 

statisztikák, azok bizottsági titkárunktól kérjék el. Egy elég tanulságos táblázatot mellékelt 
elnök asszony, a bűncselekményekkel foglalkozó hírek előfordulása a lehetségesen jelentős 
befolyásoló erőként érintett műsorszolgáltatóknál 2011 január és március között, 
műsoregységszám és a műsorhossz arányában. A táblázatok külön foglalkoznak azzal, hogy 
megjelenik-e bűncselekmény vagy nem jelenik meg bűncselekmény, a TV2 Tények, az RTL 
Klub Híradó, a Class FM, illetve a Neo FM híreknek a vizsgálata történt meg. Aztán mindezt 
szűkebb értelemben vett bűncselekményekre és tágabb értelemben vett bűncselekményekre 
vetítve is megcsinálták. A tágabb értelemben vett bűncselekmények esetében a politikusok 
büntetőügyei és a rendőrséget érintő ügyek is bekerültek. 

Aztán van egy másik táblázat, a bűncselekményekkel foglalkozó hírek előfordulása a 
jelentősebb műsorszolgáltatóknál 2010-ben. A Class és a Neo adatait a Szonda Ipsos 2010 
februártól mérte, ezt is jelzi elnök asszony. Tehát javaslom, hogy ezeket is nézzék meg. Aztán 
utána még van egy mérés az összes televíziós csatornára vonatkozóan. 

Erről szerettem volna képviselőtársaimat tájékoztatni, jelezve azt, hogy az általunk 
elfogadott médiatörvénynek ezeket a kényes passzusait egyrészt tényleg valóban állampolgári 
kérésekre, és egyébként is engem személy szerint is érdekelve, kértem és fogok a jövőben is 
kérni folyamatos tájékoztatást elnök asszonytól. 

Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, és köszönöm az erről a levélről való 

tájékoztatást, majd el is kérném, hogy alaposabban tudjam tanulmányozni. De annyit már 
most tudok ajánlani, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását 
figyelemmel kísérő albizottság napirendjére javaslom mindkét területet. A reklámok ügyében 
felháborítónak tartom azt, hogy valamiféle türelmi időt ad önmagában, önhatalmúlag ez a 
fideszes testület. Láttunk már türelmi időket jogszabályban biztosított módon, akár a 
nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorítása kapcsán, de az, hogy önhatalmúlag a 
Médiatanács így jár a kereskedelmi médiumok kedvében, ez számomra elfogadhatatlan. 
Hiszen persze az bár érthető, hogy egyik napról a másikra ismerte meg ezt a nagyon hosszú 
törvényt a széles közvélemény, azonban itt nem az állampolgári jogokról van szó, hanem egy 
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szűk körnek, a kereskedelmi médiumoknak az érdekeiről, akiktől viszont elvárható lett volna, 
hogy igen, már január 1-jétől alkalmazzák ezeket a szabályokat. 

A másik ügyben pedig nagyon sajnálom, hogy az eredeti jobbikos javaslatot így 
felvizezték, hiszen ahogy a levél is mutatja, sajnos, nem érvényesíthető a bűnügyi hírek 
korlátozása jelenleg, és záros határidőn belül nem is lesz erre megoldás, pont az éves kvóta 
miatt, illetve azért is, mert javaslatunkkal ellentétben önök a politikusbűnözést belevették 
ebbe a kvótába, hogy korlátozzák a politikusbűnözés esetleges bemutatását. 

Mi azt kivettük volna, és beletettük volna a baleseti híreket, ami viszont nincs benne a 
törvényben egyértelműen. Tehát sajnos, továbbra is ilyen bulvárhírek szintjére süllyesztett 
híradásokkal bújnak ki az egyébként törvényben teljesen jogosan előírt híradási 
kötelezettségük alól. Nagyon fájlalom ezt, és ezt is javaslom az albizottság napirendjére. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Karácsony Gergely jelentkezik.) Igen, látom, hogy 

alelnök úr is jelentkezik. Én képviselőtársamat arról szeretném tájékoztatni, hogy minthogy 
jogos az, hogy ilyen kérdéseket vizsgálnia kell vagy vizsgálhat a Karácsony alelnök úr által 
vezetett albizottság, de látva azt, hogy egyrészt vannak átmeneti rendelkezések az általunk 
elfogadott törvényben, látva azt, hogy bizonyos dolgok még nincsenek abban a szakaszban, 
hiszen mint a válasz is jelezte, a törvény értelmében sincsen még meghatározva, hogy kik a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiumok, ezért az albizottságnak ténylegesen nincs 
mit vizsgálnia. Tehát tájékoztatást kérhetünk, és ezért kértem én bizottsági elnökként az elnök 
asszonytól tájékoztatást, aki úgy érzem, hogy egy elég tisztességes tájékoztatást adott. 
Kifejezetten fontosnak tartom, hogy ilyen kötelezettség nincs a Médiahatóság felé, mégiscsak 
elvégzi a lehetséges jelentős befolyásoló erővel bíró elektronikus médiumok vizsgálatát.  

A politikusbűnözést én továbbra sem tudom egzakt fogalomként értelmezni, bizonyára 
jobb lett volna, ha kevesebbszer szerepel a médiumokban mondjuk Samu Tamás Gergelynek 
az elítélése, de azért szeretném jelezni képviselő úrnak, hogy e tekintetben az általam 
ismertetett levél is elég következetes. Ezért javasoltam képviselőtársaimnak, hogy 
szíveskedjenek megnézni a statisztikát, mert a szűkebb értelemben vett bűncselekményekkel 
foglalkozó híreket és a tágabb értelemben vett bűncselekményekkel foglalkozó híreket külön 
méri. 

Tehát ahogy jeleztem: a politikus büntetőügyeit is mérik, arról is van adatunk, hogy ez 
hányszor jelenik meg. Képviselő úr össze tudja hasonlítani az adatokat a szűkebb és a tágabb 
értelemben vett bűncselekmények esetében. 

Azt gondolom, hogy erre a kérdésre érdemben akkor térjünk vissza, képviselő úr, ha 
valóban megtörténik a jelentős befolyásoló erővel bíró médiumok kiválasztása vagy 
megjelölése. Nézzük meg egy év múlva, és ezt akár albizottsági formában, akár a főbizottság 
esetében is, hogy ténylegesen 2012. január 1-jétől mondjuk június 30-áig, egy félév 
számainak a tükrében érvényesül-e - mert akkor már látunk, láthatunk átlagot, egy féléves 
átlagból azért nagyon sok mindent megtudunk - az a jogalkotói szándék, hogy a hírműsorokat 
ne lehessen kitölteni bűncselekményekről közvetített hírekkel. E tekintetben, képviselő úr, ha 
emlékszik, nem volt közöttünk véleménykülönbség. A megoldás más lett, mint amit ön 
javasolt, de abban teljesen egyetértettünk önökkel, hogy ne lehessen nagy nézettségű 
hírműsorokat bűnügyi hírekkel felduzzasztani. 

Karácsony alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az albizottság nagyon 

szívesen foglalkozik ezekkel a kérdésekkel is, de mint láttuk, az első próbálkozásunk olyan 
szempontból nem volt éppen nagyon sikeres, hogy a közszolgálati média átalakulásával 
kapcsolatos ülésre csak a közszolgálati média vezetői nem jöttek el tulajdonképpen, úgyhogy 
ezzel van némi szkepszis bennem. 
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Ettől függetlenül is, hogy most terítékre került ez a téma, szerettem volna elnök urat 
két dologban kérdezni, részben az albizottság munkájának a tervezése szempontjából. Az 
egyik az, hogy ezen a bizonyos albizottsági ülésen Balogh László kuratóriumi elnök úr azt 
javasolta, hogy nem az albizottság, hanem a bizottság egésze tegyen egy látogatást a 
kuratóriumnál, ahol a közszolgálati átalakulással kapcsolatosan kaphatunk személyes 
tájékoztatást. 

Szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan történt-e bármilyen fejlemény. Illetve 
egy másik dolog: ez pedig a filmtámogatási, filmgyártási rendszer átalakulása, ott is felmerült 
az, hogy a bizottságba meghívjuk az ezzel kapcsolatos döntéshozókat, hogy ezzel 
kapcsolatosan mi a helyzet. Csak azért kérdezem, mert jobban szeretném, ha a főbizottság 
tárgyalna erről, hiszen akkor nagyobb eséllyel eljönnek egyfelől a meghívottak, másfelől 
pedig nagyobb súlyt is kap a téma. De ha ez nem történne meg, akkor albizottsági témaként 
szeretném ezt felvetni. 

Ha megengedi, akkor még egy dolgot hadd kérdezzek. Az előadó-művészeti törvény 
módosításával kapcsolatosan tudjuk azt, hogy voltak szakmai szervezetekkel megbeszélések, 
amelyeket mi nagyon támogatunk, azt szeretném kérdezni, hogy készült-e ezekről 
jegyzőkönyv, illetve hogy ezeket a bizottság tagjai megkaphatják-e. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszolok mindegyik kérdésére. Az első kérdésében 

felvetett javaslatot én maximálisan támogatom. Hozzám hivatalosan még ilyen kérés nem 
érkezett, de ezt most akkor annak tekintem. Képviselőtársaimnak azt javaslom, hogy tartsunk 
egy kihelyezett bizottsági ülést valamikor júniusban, ha lehet, azt javaslom, hogy tartsuk 
inkább valamelyik közmédiumnál, mondjuk a televízióban, oda hívjuk meg a kuratóriumi 
elnök urat is. Ez a kihelyezett ülés alkalmas lesz arra, hogy egyáltalán a közmédium-rendszer 
átalakításának problémáit áttekintsük, ha ez így elfogadható, akkor én ezt a metódust 
javaslom. 

A filmmel kapcsolatban valóban volt egy ígéretem. Az ígéretemet nem felejtettem el. 
A múlt héten tárgyaltam Andy Vajna kormánybiztos úrral, akinek személyesen jeleztem azt, 
hogy van egy ilyen képviselői igény, és azt mondta, hogy készséggel áll elé. Én magam azt 
javasoltam neki, hogy ugyan ezt már tavaszra terveztem, de számos gyakorlati ok miatt 
csúszott, hogy ezt is januárban tartsuk meg itt, tehát egy rendes bizottsági ülés formájában. Az 
egyik bizottsági ülésünknek június második felében legyen egy fő napirendi pontja a filmes 
támogatások alakulása, illetve a magyar filmjátszás helyzetének áttekintése. Gondolom, hogy 
ez így megfelel. 

Az előadó-művészeti törvénnyel kapcsolatosan folytak szakmai egyeztetések. Ezen a 
szakmai egyeztetésen a kormánypárti képviselők vettek részt. Azok a kormánypárti 
képviselők, akik ennek az előadó-művészeti törvénymódosításnak a kidolgozásában aktív 
szerepet vállaltak, illetve a törvényjavaslat benyújtói lesznek. Ezeken az üléseken 
jegyzőkönyv valóban készült, de ezek nem bizottsági jegyzőkönyvek, hanem szakpolitikai 
egyeztetési jegyzőkönyvek, tehát nem azzal a céllal készültek, hogy a bizottság tagjainak 
odaadjuk, hanem ez egy belső szakmai egyeztetés, amelyet a kormánypárti képviselők 
végeztek szakmai szervezetekkel, egyfajta jogi előkészítési folyamat részeként. Nincs benne 
semmi titok, de nem a nyilvánosság számára készült anyagok. Önök is, hogy ha leülnek 
ellenzéki képviselőként szakértőikkel, színházi vezetőkkel, akkor az ott született anyagokat 
nem a nyilvánosságnak szánják. Ha Novák képviselő úrék egy törvényjavaslatuk 
előkészítésénél ugyanilyen szakmai előkészítő munkát folytatnak, rendszeresen értesülünk 
erről a háttérmunkáról képviselő úr hozzászólásaiból, akkor az szintén nem a nyilvánosságnak 
szól. 

Tehát azt gondolom, hogy ez így tisztességes. A törvényjavaslatot terveim szerint a 
jövő héten két képviselőtársammal együtt be fogjuk nyújtani, és utána lehetőségünk lesz arra, 
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hogy ezt a bizottságban megvitassuk, és ha szükséges, módosító indítványokkal változtassunk 
rajta. 

Ha már szóba hozta, azért arról tájékoztatom a bizottságot, hogy valóban egy széles 
körű egyeztetés zajlott a háttérben. Ezen mind a táncos, mind a zenész, zenekari, mind a 
színházi érdekképviseleti szervezetek részt vettek, külön egyeztetés volt a fenntartói 
szervezetekkel, valamennyi önkormányzati szövetség képviseltette magát, a Faluszövetségtől 
a Megyei Jogú Városok Szövetségén át a Megyei Önkormányzatok Szövetségéig, és még egy 
külön egyeztetést folytattunk az alternatív színházak szakmai szervezetével is. Tehát teljes 
körű, széles körű politikai, szakpolitikai egyeztetés zajlott, aminek az eredménye beépült abba 
a törvényjavaslatba, amelyet még egyszer jelzem: valószínűleg a jövő héten fogunk 
benyújtani, és a bizottság elé fog hamarosan kerülni, és reményeink szerint még nyáron el is 
fogadjuk. 

Gyutai képviselő úr, majd Hiller képviselő úr! Parancsoljon, képviselő úr! 
 
GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Valóban meg tudom erősíteni elnök 

urat, a szükséges egyeztetések lezajlottak. A témához visszatérve: én úgy vélem, hogy az 
elnök úr által feltett kérdésekre megnyugtató választ kaptunk a Médiahatóságtól. Ha lesz egy 
ilyen kihelyezett ülés majd a közmédiumoknál, azt javaslom, hogy egy másik kérdést is 
tekintsünk át, nevezetesen azt, hogy a műsortovábbítók és a műsorelosztók a magyar piacon 
megfelelő, korrekt magatartást tanúsítanak-e. Elnök úr is vitába keveredett az Echo TV-n az 
egyik ilyen vállalattal. Látható, hogy itt elsősorban a magyar tulajdonú televíziós társaságok, 
mint a Hálózat TV vagy az Echo TV kerülnek ki programcsomagokból. Javaslom, hogy ezt a 
helyzetet is tekintsük át, mert úgy tűnik, hogy itt nincs teljesen rend. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kihelyezett ülés, amivel láthatólag 

mindenki egyetértett, egyik témája lehet ez is, hogy a magyar tulajdonú műsorgyártóknak 
milyen a helyzetük a külföldi tulajdonú műsorszolgáltatóknál. Jól értettem, hogy ez a 
probléma? (Gyutai Csaba: A továbbítóknál.) Igen, a műsortovábbítóknál. Köszönöm. 

Hiller képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én egy más témakörben szeretnék szólni. Lehet? 
 
ELNÖK: Persze. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mióta az egy évvel 

ezelőtt megalakult kormány a kultúra területét több részre osztotta, a magyar kultúra külföldi 
intézményrendszere és programjai gyakorlatilag teljesen kikerültek a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium, illetve a kulturális államtitkárság, ebben az értelemben az Országgyűlés 
kulturális bizottságának látóköréből is. A miniszter sem a beszámolóban, jövőbeli 
beszámolóiban nem kell, hogy erre kitérjen, hiszen ezért a területért nem felelős. 

Az Igazságügyi Minisztérium, illetve a közigazgatási és igazságügyi miniszter felelős 
jelen pillanatban a magyar nemzeti vagyon külföldön lévő részének igen nagy hányadát 
kitevő ingatlanegyüttes, más tekintetben a magyar kultúra külföldi megjelenítését koordináló 
szervezet egészéért. 

Azt szeretném javasolni, látva, hogy a külföldi magyar kulturális intézeteket összefogó 
intézet, amely szintén nem a kulturális államtitkárság alá tartozik, sorban pályázatokat ír ki. 
Azt akarom javasolni a tisztelt bizottságnak, hogy a külügyi bizottsághoz hasonlóan, ha valaki 
jelölt vagy kinevezést nyer egy adott külföldi magyar kulturális intézetbe, a döntés és ilyen 
értelemben a kinevezésbe való beleszólás joga nélkül ezt a személyt a kulturális bizottság 
hallgassa meg. 
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Nem akarok elvitatni jogokat, hiszen nyilvánvaló, hogy a kinevezés az adott 
főigazgató és az őt felügyelő miniszter jogköre. Ebbe egy parlamenti bizottság ne szóljon 
bele. De az, hogy New York-tól Rómáig és Párizstól Delhiig szolgálják a magyar kultúrát 
láthatóan kultúrából érkezett, feltételezésem szerint hozzáértő emberek, mégiscsak 
tisztességes, jó dolog lenne, ha erről a kulturális bizottság tudna. 

Tehát azt javaslom, hogy ha valaki kinevezést nyer, de állomáshelyét még nem 
foglalta el, jelenjen meg az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága előtt. Minthogy ez a 
minisztériumhoz, mármint a NEFMI-hez és a kulturális államtitkársághoz nem tartozik, mi itt, 
a kulturális bizottságban úgy tölthetünk el egy ciklust, hogy a miniszter beszámolója ezt a 
területet nem kell hogy érintse, következésképpen mi erre nem kérdezhetünk rá, miközben 
hadd ne bizonygassam, hogy ez mégiscsak a kulturális bizottság kompetenciájába tartozik. 

A javaslatomról szeretnék szavazást kérni. Azt javaslom tehát, hogy a kinevezési jogot 
nem érintő módon, hogy ha bárki kinevezést nyer pályázat útján vagy nem pályázat útján, 
mert ez egy másik vita kérdése, mielőtt elfoglalná az állomáshelyét, a 19 külföldi kulturális 
intézet élén bárhol, a kulturális bizottság előtt jelenjen meg, hogy itt a terveiről, az 
elképzeléseiről beszámoljon, mi pedig kérdéseket intézhessünk hozzá. Kérek szépen erről 
szavazást. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Én alapvetően azzal, amit elmondott, egyetértek. Én 

egyébként személy szerint, mint bizottsági elnök, elég gyakran konzultálok Hatos Pállal, a 
Balassi Intézet igazgatójával, aki a kinevezésekért felelős. Folyamatosan tájékoztat arról 
bizottsági elnökként, hogy a külföldi kulturális intézeteknek hogyan alakul a sorsa, kik a 
domináltak és ki az, aki egy pozíciót elnyer. 

Akceptálom mindazt, amit elmondott, és valóban a külföldön megjelenő magyar 
kulturális kép szempontjából stratégiai jelentőséggel bíró külföldi kulturális intézeteknek a 
sorsa a kulturális bizottságnak is az ügye, fogalmazzunk így, én mégiscsak azt mondom, hogy 
ne szavazzunk, hanem inkább azt javaslom, hogy hívjuk meg ide Hatos Pál igazgató urat, 
kérjük a bizottságban a tájékoztatását. Ezt a meghívót továbbítsuk az összes külföldi kulturális 
intézet igazgatójának is, őket is invitáljuk meg, tehát legyen egy ilyen tárgyú bizottsági 
ülésünk, ugyanakkor ahogyan miniszter úr is jelezte, amiben nincsen hatáskörünk, tehát 
kötelező érvénnyel ezt nem tudjuk elérni, mert ha most meg is szavaznánk ezt, hogy hívjuk 
meg őket, hallgassuk meg őket, ez elég furcsán venné ki magát.  

Tehát azt javaslom, hogy első körben hívjuk meg az igazgató urat, legyen egy 
napirend, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, kérjük ki az ő véleményét arról, hogy mit 
javasol, hogyan lehetne sokkal erőteljesebben a bizottság látóterébe bevonni a külföldi 
magyar kulturális intézeteket. De azt szeretném elkerülni, mintha olyan íze lenne a dolognak, 
hogy a kulturális bizottság, amelyiknek nincsen hatásköre, az behívná a kulturális intézeti 
igazgatókat, csak azért, hogy meghallgassa őket még az állomáshelyük elfoglalása előtt. Ezen 
az alapon behívhatnánk a nagy állami intézmények vezetőit, tehát behívhatnánk mondjuk a 
Nemzeti Múzeum igazgatójelöltjét is, ha van ilyen, behívhatnánk a nagy megyei levéltárak 
igazgatóit, behívhatnánk a Hungarofest vezetőjét is - ami egyébként nem ide tartozik, nem 
ehhez a minisztériumhoz -, tehát egy sor olyan dologban járhatnánk el, amelyben egyébként 
nincsen jogkörünk. 

Tehát ha ezt elfogadja a miniszter úr javaslatként, hogy egy önálló napirend legyen 
még ebben a félévben a külföldi kulturális intézetek helyzetének az áttekintése a főigazgató úr 
meghívásával, akkor én inkább ebbe az irányba mennék. Parancsoljon! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Értem, amit az elnök úr mond, ez más. Nem. Tehát 

az ajánlatot értem, de nem fogadom el. Abban a pillanatban, hogy egy magyar művészeti 
csoport fellép Párizsban, Londonban, New York-ban vagy Delhiben, az természetesen a 
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magyar kultúra ügye. Én nem a főigazgató úr beszámolójára vagyok kíváncsi, azt nyilván 
megejthetjük, de az egy teljesen más téma. Engem az érdekel, ahogy a magyar külügyi 
struktúrában, ha egy nagykövet elfoglalja az állomáshelyét, a kormány kinevezni 
szándékozik, akkor a külügyi bizottság meghallgatja, most van egy olyan időszak, amikor öt 
évre nyernek el kinevezéseket 4+1 évre külföldi intézetek igazgatói. Tessék megnézni a 
pályázati felhívásokat, jövőre ennek különösebb értelme nincsen, feltéve, hogy nem váltják le 
őket egy év múlva. 

Aki kinevezést nyer, ott nekünk nincsen beleszólásunk, tehát ez nem sérti a 
kormányzati jogköröket. A kormányzat kinevezi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 
Kulturális és sajtóbizottsága pedig kíváncsi, hogy a magyar kultúrát ki képviseli a londoni 
magyar kulturális központ élén. 

Amit elnök úr mondott, azt egy megfontolandó javaslatnak tartom, csak ez nem 
alternatívája, nem kiváltó javaslata annak, amit én mondok. Értem, amit az elnök úr mond, a 
javaslatomat pedig most már tovább részletezem, mert mindenki érti. 

 
ELNÖK: Világos, képviselő úr. Köszönöm. Szavaztatni fogok róla. Jelzem, hogy soha 

a korábbi években nem volt ilyen meghallgatás. Én értem azt a szempontot, hogy korábban a 
miniszter a maga beszámolójában erről be tudott számolni, erre én éppen azt mondom, hogy 
minthogy a bizottságot joggal érdekli ez a téma, ezért ne egyesével az intézményvezető-
jelölteket, hanem magát az egész területért felelős vezetőt hívjuk meg. Ez olyan, mint amikor 
korábban a miniszter beszélt a beszámolójában, volt öt mondata a külföldi kulturális 
intézetekről, és akkor ennél részletesebben tudunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Semmilyen 
más területen nem tartom indokoltnak. Tehát amikor a film kérdését felvetjük és meghívjuk 
ide azt a kormánybiztost, aki a statútum-rendelet értelmében nem a kulturális 
minisztériumhoz tartozik, tehát Andy Vajnára gondolok, de meg fogjuk ide hívni, akkor őt 
meghívjuk, de nem hívjuk meg az összes filmstúdió vezetőjét, hogy számoljon be arról, hogy 
mi történik. Illetve ha meghívjuk őket, akkor az egy meghallgatás, amit már más szakmai 
kérdéseknél is megtettünk. 

Tehát még egyszer: ezért javaslom, hogy ne abba az irányba menjünk, amit 
képviselőtársam javasolt. A szempontjaival egyetértve, és egyébként a terület fontosságát 
magam is hangsúlyozva, hozzáteszem, hogy vannak kulturális diplomaták, akiket önök 
neveztek ki még az előző időszakban, ezek a kulturális diplomaták nem az intézetek alá 
tartoznak, mondjuk Végvári Tamás a madridi nagykövetség kulturális diplomatája a 
nagykövetség állományába tartozik. Végvári úr kiváló szakdiplomata, aki remek munkát 
végez a magyar kultúra érdekében Madridban, és még lehetne sorolni más kollégákat is. Őket 
ugyanúgy meghívhatnánk a kulturális bizottságba vagy az ő esetleges utódaikat. Én abban 
bízom egyébként, hogy ez a kulturális diplomata rendszer, amelyet önök bevezettek, ez 
megmarad, ennek én sok előnyét, sok érdemét látom, főleg az olyan világvárosokban, ahol 
nincsen magyar kulturális intézet, tehát ahol a kulturális diplomata, a szakdiplomata tudja 
pótolni azt a feladatot, amit el kellene látnia egy kulturális intézetnek. Őket sem hívjuk be a 
bizottság elé, bár azt el tudom képzelni, hogy egy ilyen, Magyarország külföldi kulturális 
jelenlétét áttekintő napirendhez nemcsak a Balassi Intézet igazgatóját, nemcsak az egyes 
intézetek igazgatóit, hanem adott esetben a kulturális diplomatáinkat is meghívjuk. De ez más, 
mint amit ön javasol, úgyhogy ezt azért mérlegelésre méltó szempontnak tartom. 

Képviselőtársaim, kérem, hogy akkor szavazzunk. Aki Hiller képviselő úr javaslatával 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) 1 nem. Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 11 tartózkodás. 

Tehát megállapítom, hogy 5 igennel, 1 nemmel és 11 tartózkodás mellett ezt a 
javaslatot nem támogattuk. 
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Ugyanakkor én ígéretet teszek arra, hogy a kérdés mentén meghívjuk a Balassi Intézet 
igazgatóját, és még ebben a félévben egy ilyen napirendi pontot beiktatunk, és erre az ülésre 
meg fogom hívni az összes külföldi kulturális intézet igazgatóját is, azokat is, akik még nem 
foglalták el az állomáshelyüket, azokat is, akik már elfoglalták. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Szavazás után, nem a vita kedvéért. Elnök úr, nem 

fognak tudni eljönni a külföldi kulturális intézetek igazgatói a Magyar Országgyűlés kulturális 
bizottságának meghívására. Tessék felmérni, hogy Delhiből, New York-ból, Berlinből, 
Párizsból ezért haza fognak repülni és ezt a magyar állam fogja fizetni? 

Tehát értem a szándékot, csak ezt nem lehet megszervezni. Ezért mondtam, hogy 
mielőtt kimegy valaki, még itthon van, szeptember 15-én elfoglalja a helyét, szeptember 9-én 
eljön ide. Leszavaztak, értem, szerintem gondjuk lesz, de ez nyilván a saját kormányuknak a 
kérdése. Amit az intézményrendszerről mondott elismerésként, azt jó néven veszem, mert 
szeretném, ha folytatódna. Spanyol nyelvterületen a magyar kultúra korábban nem volt 
képviselve, most legalább van, aki összefogja. Erről azonban mi nem tudunk beszélni, mert 
nem tartozik a NEFMI hatáskörébe. Ha az ön egyik írótársa elmegy a moszkvai Magyar 
Kulturális Intézetbe, és ott van egy nagyszerű program, gondolom, senki nem vonja kétségbe, 
hogy ez a magyar kultúra számára egy fontos esemény, mint ahogy ilyen volt. 

A jelenlegi kormányzati felosztás szerint nekünk, mint kulturális bizottságnak ehhez 
nincsen közünk. Nekem mindegy, hogy hogyan módosítják a javaslatomat, nekem teljesen 
mindegy, hogy most én teszem vagy más teszi ezt a javaslatot, próbáljanak gondolkodni azon, 
hogy ha már ilyen a kormányzati struktúra, akkor legalább azt lássuk, hogy ha valaki kimegy 
most New York-ba, a 19 állomáshely közül bárhová, Stuttgartba, akkor legalább a kulturális 
bizottság tagjai lássák, tudják, hogy mit akar, hogyan beszéli azt a nyelvet és mi a célja. Ennyi 
volt. 

Értettem a szavazást, nem akarom tovább fűzni, kérem, hogy gondolkodjanak el ezen. 
Elnök úr, én is szívesen felajánlom, hogy nem bizottsági keretek között erről beszéljünk. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, köszönöm. Én is értettem a javaslatát, csak nem szeretnék még 

csak gesztusszinten sem olyan helyzetbe kerülni, hogy egy olyan kérdésben, amiben nincsen 
hatáskörünk, olyan kérdésben a meghallgatás látszatát keltjük. Én értem a szempontjait, 
ugyanakkor ön is fogadja el ezt, nem hiszem, hogy örült volna annak, hogy ha mondjuk ön, 
miniszterként intézményvezetőnek kinevezett valakit, azt ugyan nem megkérdőjelezve az ön 
jogát és gyakorlatát, de mégiscsak, mielőtt elfoglalja valaki azt az intézményt, amelyhez ön 
vezetőnek kinevezte, meghallgatná a bizottság. Tehát mégiscsak lenne egy ilyen előzetes 
meghallgatási íze, és én ezt nem szeretném, mert úgy érzem, hogy nekünk ehhez nincsen 
hatáskörünk. Illetve tudom, hogy nincs hatáskörünk, én azt is értem, hogy ön nem is ezzel a 
szándékkal akarja, de még a gesztussal is problémám van.  

Én inkább azt javaslom, egyeztetek a Balassi Intézet főigazgatójával, kikérem a 
véleményét ebben a tárgykörben, és ha ő azt mondja, hogy ennek ő nem látja akadályát, ő 
nem érzi azt, hogy akár gesztus szintjén ez az ő jogosítványait vagy a saját miniszterének a 
jogosítványait sérti, akkor meghívhatjuk. De nem lenne jó szerintem, nem zárkózom el tőle, 
csak nem lenne jó. 

Van-e más javaslat az egyebek napirendnél? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen 
mindenkinek a részvételét. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Most több javaslatunk is napirenden lesz a parlament előtt, 
várhatóan egy héten belül újra lesz bizottsági ülésünk, hiszen már Karácsony alelnök úr 
jelezte is, hogy a világörökségi törvényhez módosító indítványok érkeznek. Tehát bizonyára 
kell egy héten belül vagy másfél héten belül újra tárgyalnunk. Majd kérem 
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képviselőtársaimat, hogy figyeljék a parlament honlapját és az e-mailjüket. Köszönöm szépen. 
Viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc)  
  

L. Simon László 
a bizottság elnöke 
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