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Napirendi javaslat

1.  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/3486. szám)

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

2. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke

Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Gyutai Csaba (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Lukács László (Fidesz)
Menczer Erzsébet (Fidesz)
Németh Zoltán (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Szabó Csaba (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Mandur László (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Novák Előd (Jobbik)
Pörzse Sándor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Gyutai Csaba (Fidesz) megérkezéséig dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) megérkezéséig Gulyás Dénesnek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Mihályfi László, a kulturális örökségvédelmi főosztály vezetője (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság
2011. szeptember 27-ei ülésén! Megállapítom, hogy a Kulturális és sajtóbizottság
határozatképes.

Köszöntöm képviselőtársaimat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium munkatársait, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársát, a sajtó képviselőjét - amennyiben van -, a
szakértőket és a hivatal dolgozóit!

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki
megismerhette. Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata ezzel kapcsolatban. (Nincs jelzés.)
Nincs. Akkor szavazzunk! Aki a napirendi sorral egyetért, az kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Aki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadtuk a napirendi
sort.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/3486. szám)
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

1. napirendi pontunk a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló, T/3486. számon benyújtott törvényjavaslat, döntés bizottsági módosító
javaslat benyújtásáról.

Tisztelettel köszöntöm körünkben Mihályfi László főosztályvezető urat, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkárságának főosztályvezetőjét!

Tisztelt Képviselőtársaim! Önök előtt fekszik egy előterjesztés, amellyel kapcsolatban
néhány megjegyzést szeretnék tenni. Korábbi bizottsági ülésünkön a kulturális örökség
védelméről szóló törvényhez már benyújtottunk olyan bizottsági módosító javaslatot, amely
azt a célt szolgálta, hogy a régészeti feltárásokat egyszerűsítsük a tekintetben, hogy a
gazdasági élet szereplői elvárásainak is megfeleljen, nevezetesen, hogy minél egyszerűbben,
minél gyorsabban, minél kisebb adminisztrációs terhet jelentve valósuljanak meg azok a
régészeti feltárások, amelyek időben késleltethetik egy-egy nagyberuházás megkezdését.
(Gyutai Csaba az ülésterembe érkezik.)

Akkor a vita során is elmondtam már, hogy egy olyan bizottsági módosító indítvány
benyújtását javaslom, amely egyébként tekintetbe veszi a régészet szakmai érdekeit és azt,
hogy a nagyberuházások esetében is a földben olyan leletanyag található, amely nemzeti
kulturális örökségünk szempontjából meghatározó értékű lehet. Ezt a javaslatot a bizottság
benyújtotta, ugyanakkor a közben a sajtóban megindult polémiának is köszönhetően olyan
kérés érkezett felénk, hogy ha lehet, akkor még tovább egyszerűsítsük ezt a folyamatot, ha
lehet, akkor olyan jogszabályi hátteret teremtsünk az örökségvédelmi törvény módosításával,
amely a nagyberuházások esetében további könnyítéseket és gyorsítási lehetőségeket
tartalmaz. Ezt végiggondoltam, végiggondoltuk, és ezt akceptálandó az eredeti javaslat
mentén, amelyet már elfogadott a bizottság, még tovább dolgoztunk a javaslaton, és ez a
javaslat fekszik most képviselőtársaim előtt.

Talán csak annyit, hogy a javaslat lehetőséget tesz a jövőben arra, hogy lelőhelyeket
elfedjünk abban az esetben, ha a hatóság ezt a döntésében lehetővé teszi, mindezt úgy, hogy a
régészeti lelőhely elfedése ne eredményezze a lelőhely fizikai állapotromlását. Ami még
fontos, hogy 1 százalékban rögzítjük a teljes próbafeltárás, az azt megelőző feltárás és elfedés
költségeit, amely a beruházás teljes bekerülési költségének 1 százaléka lehet, és természetesen
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ezt a beruházó vállalja. Az előzetes régészeti dokumentáció fogalmát - amelyet már az előző
bizottsági módosító indítványban is megfogalmaztunk - itt is rögzítjük az önök előtt fekvő
javaslat 3. §-ában, és rögzítjük a nagyberuházás esetén folytatott próbafeltárásra és megelőző
feltárásra vonatkozó részletszabályokat is. Ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani. (Kiss
Attila az ülésterembe érkezik.)

Megnyitom a vitát. Megkérdezem, hogy képviselőtársaim közül van-e valakinek
hozzászólása a javaslathoz. (Nincs jelzés.) Kérdés? (Nincs jelzés.) Akkor megkérdezem a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumát képviselő főosztályvezető urat, hogy a minisztérium
támogatni tudja-e az előttünk fekvő javaslatot, amelyet ők is ismernek.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok
mondani, elnök úr: a tárca támogatja a javaslatot. Ha szabad, még felhívnám a figyelmet arra,
hogy úgy látom, hogy ebben a módosító indítványban a hatálybalépésre vonatkozó
rendelkezések is szerepelnek, amivel kapcsolatban a tárca korábban, ha jól emlékszem, talán a
/7. számú módosító indítványt is támogatta, de a hatálybalépés a tárca álláspontja szerint is az
ebben foglaltaknak megfelelően volna jó, ha megtörténne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmemet főosztályvezető úr erre a
részre, hiszen való igaz, hogy azért, hogy ezek a rendelkezések mielőbb érvényesülhessenek,
a hatálybalépés szabályait is meg kívánjuk változtatni; ez olvasható az előttünk fekvő javaslat
11. §-ánál.

Döntés a T/3486/10. számú bizottsági módosító javaslat visszavonásáról

További hozzászólást nem látok. Akkor először is javaslom képviselőtársaimnak, hogy
a korábbi, T/3486/10. számon benyújtott kulturális és sajtóbizottsági módosító indítványt
vonjuk vissza. Aki ezzel a javaslatommal egyetért, az kérem, szíveskedjék kézfeltartással
jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik?
(Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal és 4 tartózkodással a bizottság az előbb
említett bizottsági módosító indítványt visszavonta.

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy aki egyetért azzal, hogy az előttünk fekvő
bizottsági módosító javaslatot a bizottság benyújtsa, az szíveskedjék kézfeltartással jelezni!
(Szavazás.) Köszönöm. Aki nem ért egyet ezzel? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 4 tartózkodással a bizottsági
módosító javaslatot benyújtotta.

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a részvételét. A napirendi pontot lezárom.

Egyebek

A 2. napirendi pont az „egyebek”. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e
valakinek bejelentenivalója. (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt hiszem, megint egy kicsit
kellemetlenkednem kell. Egyrészt elég rég tettem szóvá, de azért most, egy új ülésszak
kezdetén hadd jelezzem megint, hogy nem tartom szerencsésnek azt, ha bizottsági üléseket
mindenféle rendkívüli helyzetre való tekintet nélkül is most már megint úgy néz ki, hogy
rendszeresen plenáris üléssel együtt tartunk. Tekintettel arra, hogy a Házszabályt továbbra
sem módosították - megtehetik, ha nem értenek vele egyet -, azt írja elő, hogy minden plenáris
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ülésen részt kellene venni. Ráadásul önök fogadják el ezeket a sokszor teljesíthetetlen
napirendeket, tehát ez egyébként az önök felelőssége, és elsősorban önöknek kellene ezek
után részt venni rajta, de hogy ezzel ellehetetlenítik a munkát, ezt nem tartom szerencsésnek,
különös tekintettel arra, hogy házelnök úr kártyán is kiosztotta azt, hogy hogyan osszuk be az
időnket a következő fél évre, és szeptember 27-ére is csak plenáris ülést ír elő. Lilával van
jelezve a bizottsági nap, és ez bizony, csak a szerda és a csütörtök, sőt olyan is van, hogy
egyszerre van plenáris és bizottsági ülésnap, de a mai nap még csak ilyennek sem
minősíthető, tehát a mai nap csak plenáris napnak lett előirányozva. Én nem érzem azt, hogy
indokolt lenne egy ilyen helyzetben ilyen hirtelen ülésezni; szeretném, ha egy kicsit előrébb
gondolkoznának.

Úgyszintén sajnos csak tartózkodni tudtunk az előbbi kérdésben, hiszen egy ilyen
5 oldalas javaslatról való szavazásnál - még ha most elnök úr kivételesen relatíve hosszan,
néhány mondatban meg is indokolta ezt a javaslatot -, sajnos, nincs olyan szintű bizalmunk a
kormánypártok iránt, hogy egy 5 oldalas, helyben kiosztott javaslatot csak így el tudjunk
fogadni. Arra szeretném kérni, hogy legközelebb legalább e-mailen küldjék ki ezt a javaslatot,
ha ilyen rendkívüli módon szeretnének még valamit benyújtani.

A másik, amire szintén szeretném kérni elnök urat, hogy emelje fel a szavát, ha esetleg
egyetért vele - félek, hogy nem -, hogy már eleve elfogadhatatlan az, hogy a Házszabályt
kijátszva, zárószavazás előtti módosító javaslatként terjesztenek be úgynevezett
koherenciazavarra hivatkozva, tehát a jogalkotást teljesen megcsúfolva minden olyat, ami
valójában nem az. Ez most már azért a bizottságunkat is érinti, ugyanis nem először fordult
elő a tegnapi napon, hogy akár a médiatörvényt módosították egészen nem oda csatlakozó
kérdésekben. Én azt gondolom, hogy ez a bizottságunk hatáskörébe tartozna.

Legyen szíves szót emelni például a bizottsági elnöki értekezleten, ne csináljunk újabb
ilyen eseteket, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó törvények esetében - különösen, mondjuk,
a médiatörvény esetében, mert így is elég nagy nemzetközi és hazai botrányt váltott ki - a
bizottság teljes megkerülésével, utolsó pillanatban nyújtanak be konkrétan a mi
bizottságunkat érintő javaslatokat, tehát legyenek szívesek ez ellen tiltakozni. Túl azon, hogy
nem házszabályszerű, amit művelnek, hiszen nyilvánvalóan szó sincs koherenciazavarról,
csak az utolsó pillanatban keverték oda a médiatörvényt, ami meg kifejezetten a bizottságunk
hatáskörébe tartozik, hogy a minket érintő kérdésekben ne kerüljenek meg minket, a
szakbizottságban legyen lehetőség ezeket megvitatni. Legyenek szívesek tehát mind a
bizottsági ülések időpontjának tekintetében, főleg a zárószavazás előtti módosító javaslatok
tekintetében a Házszabályt betartani, és egy jóhiszemű eljárást folytatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azt gondolom, hogy a javaslatai közül sok
megfontolásra méltó; igyekszem átgondolni őket, és amennyiben szükséges, intézkedéseket
tenni.

Van-e más javaslat? (Jelzésre:) Parancsoljon, Gyimesi képviselő úr!

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Eltelt egy esztendő, és az anyakönyvi példányok
kutathatóságának ügyét nem vettük napirendre, úgyhogy csak jelezni kívánom, hogy akkor
ismét benyújtom a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr; mindenképpen oda fogok rá figyelni. Más
javaslat? (Nincs jelzés.) Hozzászólás? (Nincs jelzés.)

Annyit szeretnék jelezni képviselőtársaimnak, ugyan ez már e-mailben is megtörtént,
ha jól emlékszem - (Jelzésre:) csak a felkérők -, hogy Andrew Vajna kormánybiztos úr tegnap
arról tájékoztatott személyesen, hogy abban az időpontban Amerikában lesz valamilyen
fontos nemzetközi programon, ezért arra kért, hogy november 3-ára toljuk el a meghallgatást,
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amit időközben az összes meghívott vendéggel írásban közöltük is. Képviselőtársaimat
szeretném tehát tájékoztatni, hogy a film témájú bizottsági ülés november 3-án, csütörtökön,
13 órakor lesz az I. emeleti II. tárgyalóban, ugyanazzal a meghívotti körrel, amelyet legutóbbi
ülésünkön már ismertettem. Minthogy fontosnak tartottam, hogy kormánybiztos úr
személyesen részt vegyen ezen az ülésen, ezért kénytelen voltam az időpontot megváltoztatni.

(Jelzésre:) Parancsoljon, Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Úgy látszik, nem sok foganatja volt
annak, amit az előbb kértem. Egyrészt nem tartom jónak, hogy a vendégeink előbb értesülnek
egy bizottsági ülés időpontjáról, mint magának a bizottságnak a tagjai, de ez még egészen
normális, hogy ilyen jó előre tudunk egy bizottsági ülésről, tehát elsősorban nem is ezért
kértem szót.

A másik, amit egy kicsit sérelmezek, hogy megint valami nemzetközi dolog fontosabb,
mint egy lassan fél éve húzódó bizottsági meghallgatás. Azt gondolom, hogy ez megint nem
vet jó fényt a Magyar Országgyűlés tekintélyére.

Harmadrészt: megint egy plenáris ülésről beszélünk, amikor várhatóan költségvetési
vita lesz, tehát nem tartom szerencsésnek egy ilyen hosszú bizottsági ülést kitűzni. Javasolok
egy másik időpontot, amikor nincsen plenáris ülés, például akár ennek a másnapját.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatát, képviselő úr; megfontolom, és amennyiben
szükséges, akkor intézkedéseket teszek. Van-e más javaslat? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm
szépen. A napirendi pontot lezárom. Az ülést berekesztem. Mindenkinek jó munkát kívánok!
Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 53 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


