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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzeti örökségről szóló határozati javaslat (H/6548. szám)  

(Lázár János (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP) és L. Simon László (Fidesz) 

képviselők önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 

2. A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati 

javaslat (H/6213. szám)  

(Dr. Horváth János (Fidesz), Pálffy István (KDNP), dr. Szili Katalin (független), 

Bödecs Barna (Jobbik), Jávor Benedek (LMP) és Pál Béla (MSZP) képviselők 

önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 

2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 

(H/6338. szám)  

(A Kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)  

(Előterjesztőként)  

 

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

szóló törvényjavaslat (T/6474. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. Egyebek 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Karácsony Gergely (LMP), 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)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gyutai Csaba (Fidesz) megérkezéséig dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) megérkezéséig Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Mihályfi László főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Horváth János országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Dr. Somodi Attila főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 14 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel üdvözlök a Kulturális és sajtóbizottság 2012. április 2-ai 
ülésén! Az előzetesen kiküldött napirendi sort képviselőtársaim megkapták. Kérdezem, hogy 
van-e valakinek ettől eltérő vagy kiegészítő javaslata. (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki a 
napirendi sorral egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes, és egyhangú szavazással elfogadta a napirendet. 

A nemzeti örökségről szóló határozati javaslat (H/6548. szám) 

Az 1. napirendi pontunk a nemzeti örökségről szóló, H/6548. számon benyújtott 
határozati javaslat, Lázár János, Semjén Zsolt és L. Simon László fideszes képviselők önálló 
indítványa.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben a napirendi pont tárgyalásához megérkezett 
Mihályfi László főosztályvezető urat! Az előterjesztőket én képviselem. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Megnyitom a napirendi pont vitáját. Átadom az elnöklést Karácsony 
alelnök úrnak, amíg elmondom az előterjesztői összefoglalómat.  

 
(Az elnöklést Karácsony Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Megadom a szót L. Simon képviselőtársamnak. 

L. Simon László (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Sőt ha lehet, akkor javasolom, hogy 
akkor az egész napirendi pont tárgyalását vezényelje le alelnök úr. Nyilvánvalóan két 
szavazás van itt is a tárgysorozatba-vétel és általános vitára való alkalmasság tekintetében. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő javaslat kidolgozását határon túli 
magyar képviselőtársaink megkeresése tette indokolttá. Tőkés László, az Európai Parlament 
alelnöke, korábbi püspök fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy a nemzeti örökségről 
fogadjunk el egy olyan határozatot, amely kifejezi Magyarország azon szándékát, hogy a 
határon túli magyar kulturális épített és szellemi örökség a magyar állam számára milyen 
nagy jelentőséggel bír. Ennek az előttünk fekvő határozatnak az is adja az aktualitását, hogy 
április 20-án bizottsági nyílt nap keretében ünnepeljük meg a 140 éves intézményesített 
magyar örökségvédelmet, amelyre ezúton is meghívom képviselőtársaimat és a sajtó 
munkatársait, valamint minden érdeklődőt a felsőházi terembe, ugyanakkor az 
örökségvédelmi világnapot is megünnepeljük. Mint tudják képviselőtársaim, Horváth János és 
képviselőtársai javaslatára az idei esztendő világörökségi évként való megünneplését is 
tárgyalja a Ház, tehát mindezen javaslatok összeérnek, már csak azért is, mert nem olyan 
régen éppen Románia a csíksomlyói búcsút, mint fontos kulturális örökséget nyújtotta be az 
UNESCO-hoz, hogy a szellemi örökségi listán a magyarság számára oly fontos csíksomlyói 
búcsú egyetemes értékként is legyen nyilvántartva. 

Arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy múlt héten Kelemen Hunor román 
kulturális miniszter úrral folytatott tárgyalásaimon a jelenleg hatályban lévő, 
meghosszabbítandó román–magyar örökségvédelmi egyezmény meghosszabbítása is szóba 
került, hogy minderre nagy szükség lenne. Ez a sok-sok, egymással részben kapcsolatban 
lévő, de mindenképpen összeérő dolog motivált bennünket arra, hogy Tőkés parlamenti 
alelnök úr kérésére és javaslatára, konkrét iránymutatását is figyelembe véve Semjén Zsolt 
képviselőtársammal, miniszterelnök-helyettessel és Lázár János frakcióvezető úrral együtt 
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benyújtsuk az önök előtt fekvő határozatijavaslat-tervezetet. Arra kérem önöket, hogy ezt 
támogassák is képviselőtársaim, hogy még lehetőleg április 20-áig, az előbb említett 
ünnepségig el is tudja fogadni a Magyar Országgyűlés. Abban az esetben, ha most 
képviselőtársaim támogatják, a holnapi napon már tárgyalhatjuk a plenárison. Köszönöm 
szépen, alelnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm elnök úr előterjesztőként elmondott mondatait. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. A tárgysorozatba-vételről, illetve az 
általános vitára való alkalmasságról szóló vitát egyben folytatjuk le.  

Első körben szeretném megkérdezni főosztályvezető urat, hogy mi a kormány 
álláspontja a javaslattal kapcsolatban. 

Mihályfi László (Nefmi) ismerteti a kormány álláspontját 

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Megjelentek! A nemzeti 
örökségről szóló országgyűlési határozattervezet minden tekintetben stratégiai jelentőségű 
területeket érint, hiszen a nemzet kulturális öröksége mindenkor és minden körülmények 
között a nemzeti identitás kifejezője, hordozója és egyben fenntartója.  

A magyar kulturális örökség védelme Magyarország határain innen és túl a 
nemzetstratégia kiemelt fontosságú eszköze. A határon túli magyar kulturális örökség 
megmentése és fenntartható fejlesztése nemzeti érdek, annak támogatása, az abban való 
részvétel a magyar állam feladata, amelyhez elvi támaszt nyújthat ez az előterjesztés is, a 
kormány ezért egyértelműen támogatja a javaslatban rögzítetteket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Mivel ilyet nem látok, visszaadnám a szót elnök úrnak 
azzal kapcsolatosan, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Nem, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kormány 

támogatását, és képviselőtársaim hallgatását beleegyezésnek veszem, úgyhogy ezt is 
köszönöm. 

Döntés tárgysorozatba-vételről és általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Akkor első körben a tárgysorozatba-vételről szavazunk. Ki az, aki támogatja, 
hogy a határozati javaslatot tárgysorozatba vegyük? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a 
tárgysorozatba-vételt. 

Most az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Aki támogatja, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ismételten ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 13 igen 
szavazattal támogattuk az általános vitára való alkalmasságot. 

Bizottsági előadót kell állítanunk. Van-e valakinek személyi javaslata?  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Novák képviselő urat javaslom, hogy ne mondja, hogy 

az ellenzéket soha nem javasoljuk. (Novák Előd: Ó!) Ez egy olyan kérdés, amiben gondolom, 
hogy nincs is vita köztünk, úgyhogy Novák képviselő úr nem fog bennünket ütni-vágni. 
(Novák Előd: Köszönöm szépen, elfogadom.) Elfogadja, tehát akkor Novák képviselő úr a 
javasolt személy.  

Aki támogatja, hogy Novák képviselő úr legyen a bizottsági előadó, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Novák Előd felemeli 
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a kezét. – Németh Zoltán: Ne szerénykedj!) A bizottság 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
úgy döntött, hogy Novák Előd képviselőtársam fogja a bizottság álláspontját képviselni.  

Átadom az elnöklést L. Simon elnök úrnak. 
 

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendi pontot ezennel lezártuk. 

A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati javaslat 
(H/6213. szám) 

Vita és szavazás 

A 2. napirendi pont a 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló, 
H/6213. számon benyújtott határozati javaslat, dr. Horváth János és képviselőtársai javaslata, 
módosító javaslatok megvitatása. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Horváth János képviselőtársunkat! Kérem, hogy 
foglaljon helyet az asztalnál! Két ajánlási pont fekszik előttünk, egyesével megyünk végig.  

Kérdezem az előterjesztőt L. Simon László javaslatával kapcsolatban, hogy támogatja-
e. 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS országgyűlési képviselő (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök 

úr. Az előterjesztett módosító javaslat módosítását kérem. A lényege annak, amit mondani 
kívánok, hogy az eredetileg előterjesztett javaslat egy civil kezdeményezés, nem 
kormánykezdeményezés. Az egésznek a lényege az, hogy ezt valóban polgári, 
magánintézmények hozták országgyűlési képviselőkhöz, akik azután beterjesztették, 
beterjesztettük a Házszabály szerint. Ha eltér az Országgyűlés, mint ahogy az elnök úr 
módosító javaslata előhozta, akkor éppen ez a lényege, ez a jellege szűnne meg a javaslatnak, 
hogy ez egy civil kezdeményezés; ez az egésznek az ereje. Ha nincs rá szükség, nem kívánok 
most belemenni a részletekbe. Ez egy igen lényeges dolog hazai és nemzetközi 
összefüggésekben is. Ha a módosítónak az indoka az, hogy a Világörökség Magyar Nemzeti 
Bizottsága, tehát egy kormányintézmény is betársuljon, csatlakozzon, ha ennek az indoka az, 
hogy ilyenképpen súlyt nyerne a szándék, amely súlynyerés kifejeződne költségvetési 
vonatkozásban is, akkor tisztelettel kérem, hogy ne így tekintsük a dolgot. A civil 
kezdeményezés jellege olyan súlyú és olyan tekintélyű, hogy a költségvetési vagy valami más 
szempontok itt nem éri meg, sőt az a tény, hogy ha úgy lenne, hogy a kormányzati részvétel is 
benne van, akkor az egésznek a különlegességét, a vonzását veszítenénk el, ami példaértékű 
lesz a továbbiakra is itthon és szerte a világban. (Pörzse Sándor és Karvalics Ottó az 
ülésterembe érkezik.) 

Elnök úr, örömmel válaszolnék a további kérdésekre, illetve szívesen érvelném ezt, de 
gondolom, ez annyira világos mindenki számára, hogy most talán megkímélem a bizottságot 
ékesszólásom további folytatásától. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Az az igazság, hogy értjük a problémát, és 

javaslom is, hogy akkor ebben a formában az én saját módosítómat ne támogassuk. A 
kollégáim instrukciói alapján van egy olyan változat, hogy akkor minden maradna így, és én 
azért azt kérem, hogy majd ha ezt le is szavazzuk, muszáj ezen továbbmennünk, mert én 
fenntartanám azokat a javításokat, amelyek ezen túlmutatnak, mármint a Világörökség 
Magyar Nemzeti Bizottságán. Akkor úgy írnánk, képviselő úr, hogy a Világörökség Magyar 
Nemzeti Bizottsága ajánlásával összhangban, és akkor így kihúztuk a dolog méregfogát, és 
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nem emeltünk be olyat a civilek közé kezdeményezőként, aki nem kezdeményező. Gondolom, 
ez így elfogadható képviselő úrnak is.  

 
DR. HORVÁTH JÁNOS országgyűlési képviselő (Fidesz): Elnök úr, igen, ez 

részemről és a beterjesztő, kezdeményező társaim részéről több mint elfogadható: kívánatos. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor én azt javaslom képviselőtársaimnak, hogy ezt most ne 

szavazzuk meg, hanem nyújtsunk be egy ugyanilyen bizottsági módosító indítványt ezzel a 
két szó kiegészítéssel.  

Főosztályvezető úr, mi a minisztérium álláspontja? 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. A 

minisztérium a módosító indítvány szövegpontosító észrevételeit maradéktalanul támogatja. 
Ha egyébként szabad a minisztériumnak annyi pontosítást megtennie, akkor arra szívesen 
vállalkozom, hogy a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága nem egy kormányzati testület, 
nem kormányközeli szervezet, a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága a kultúráért felelős 
miniszter tanácsadó szerve volt, amelyben egyébként szintén volt civil részvétel is, hiszen a 
világörökségi helyszínek képviselői ebben a bizottságban is szerepeltek. Az pedig 
elvitathatatlan tény, hogy a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága január 24-ei legutóbbi 
ülésén tételesen foglalkozott az évforduló megünneplésének kérdésével, tehát az a módosító 
javaslat, amit bizottsági módosító lehetőségként elnök úr felvetett, egyébként valószínűleg 
valóban szövegszerűen pontosabban fejezi ki a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságának 
a részvételét ebben, tehát ha szabad ilyet, akkor az itt elhangzottak alapján én is azt 
támogatnám, hogy egy olyan bizottsági módosító szülessen, amit a civil oldal, az előterjesztők 
is el tudnak fogadni, mert én azt gondolom, hogy a kormányzat és a világörökség ügye 
szempontjából az a legfontosabb, hogy konszenzussal és valóban az egész Országgyűlés 
egyértelmű támogatásával szülessen meg ez a határozati javaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Van-e további hozzászólás 

képviselőtársaim részéről? (Dr. Horváth János jelentkezik.) Parancsoljon! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS országgyűlési képviselő (Fidesz): Elnök úr, megköszönöm a 

kormány részéről elmondott értelmezést. Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk erről az ajánlási pontról! Aki ezt az 

ajánlási pontot támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta az ajánlási pontot. 

A 2. ajánlási pont L. Simon László javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy ezt így 
tudja-e támogatni. 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS országgyűlési képviselő (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kormány? 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, a tárca támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki 
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú 
szavazással támogattuk a javaslatot. 

Képviselőtársaim! Bizottsági módosító javaslat benyújtását kezdeményezem. A 
bizottsági módosító javaslat szövegszerűen megegyezne az 1. ajánlási pontban olvasható 
szöveggel, annyi változtatással, hogy a „nemzeti bizottsága” után beszúrnánk azt a két szót, 
hogy „ajánlásával összhangban”. Felolvasom az egészet: „Az Országgyűlés az UNESCO 
Világörökség Bizottsága felhívása alapján, a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága 
ajánlásával összhangban és a Budapest Világörökségéért Alapítvány kezdeményezése 
nyomán az ez évre eső számos kerek nemzetközi és magyar világörökségi évforduló, illetve a 
világ és Magyarország kulturális és természeti kiemelkedő egyetemes értékei tiszteletére a 
2012-es évet a Világörökség Évének nyilvánítja.”. 

Ez így támogatható-e, képviselő úr? 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS országgyűlési képviselő (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: A minisztérium részéről? (Jelzésre:) Igen. Hozzászólás? Novák képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Megint csak nem akartam vesszőhibák 

miatt hozzászólni az eredeti módosító javaslatnál, de ha már újat nyújtunk be, akkor 
javasolnám, hogy egy kicsit tagoljuk a második beszúrásnál, ahol „természeti kiemelkedő 
egyetemes” értékekről beszélünk. Értelmezés kérdése, de ide javaslom két vessző beszúrását 
is első látásra. (Dr. Hiller István az ülésterembe érkezik.)  

 
ELNÖK: Hova? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): A „természeti” és a „kiemelkedő” után, de a „kiemelkedő” 

után mindenképp.  
 
ELNÖK: Az „egyetemes érték” jelzője a kiemelkedő, oda biztos, hogy nem kell, de a 

„természeti” után elfogadom a vesszőt.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem milyen kiemelkedő, hanem milyen érték a 

„természeti”.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bocsánat, megpróbálok 

magyarázatot adni. A kiemelkedő egyetemes érték, mint ilyen, nemzetközi egyezményben 
foglalt terminológia, tehát gyakorlatilag ez a tárgy, a kiemelkedő egyetemes érték, nem jelzős 
szerkezet, bár a magyar nyelv szabályai szerint valóban az lenne, ez az outstanding universal 
value fogalomszintű fordítása, amit a világörökségről szóló törvény is így tartalmaz. 
Tisztelettel javaslom képviselő úrnak, hogy a kiemelkedő egyetemes értéket mint egy 
kifejezést értelmezze, és ebben az esetben vélhetőleg a „természeti” után sem kell vessző, 
hiszen a „kulturális” és a „természeti” vonatkozik a tárgyra, mint jelzős szerkezet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő úr! 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mondtam is, hogy a másodiktól el tudok tekinteni bizonyos 
értelmezés esetén, de azért az meggyőződésem, hogy a „kulturális” és a „természeti” az 
értékekre vonatkozik, tehát az értékek természeti értékek és nem pedig „természeti 
kiemelkedő”, tehát a kiemelkedőnek semmiképpen sem lehet olyan jelzője, hogy kulturális és 
természeti, ezért én továbbra is indokoltnak tartom.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki egyetért Novák 

képviselő úr módosításával, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 13 tartózkodással nem támogatjuk a kiegészítést. 

Ezek után aki támogatja, hogy az általam felolvasott előző változat szerint nyújtsunk 
be bizottsági módosító indítványt, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással bizottsági módosító indítvány 
benyújtásáról döntött.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen Horváth 
János képviselőtársamnak, illetve főosztályvezető úrnak is a részvételét. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6338. szám) 

Vita és szavazás 

A 3. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus 
hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló, 
H/6338. számon benyújtott határozati javaslat, kapcsolódó módosító javaslat megvitatása. 

Köszöntöm körünkben az NMHH főosztályvezetőjét, dr. Somodi Attilát, Czinner 
Csaba osztályvezetőt és dr. Báthory Zoltán jogi munkatársat! Egy ajánlási pont van: Novák 
Előd és Pörzse Sándor már az előző bizottsági ülésen is jelzett képviselői kapcsolódó 
módosító indítványának a megvitatása. Kérdezem az NMHH résztvevőit, hogy kívánnak-e 
valamit hozzáfűzni. 

 
DR. SOMODI ATTILA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): A módosítást nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Indokolás nincs?  
 
DR. SOMODI ATTILA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Nagyon szívesen 

válaszolunk a kérdésekre. 
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki 

támogatja a kapcsolódó módosító javaslatot, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazattal és 9 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A napirendi pontot ezennel lezárom. Köszönöm önöknek a részvételt.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6474. szám) 

A 4. napirendi pontunk a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
módosításáról szóló, T/6474. számon benyújtott törvényjavaslat; dr. Réthelyi Miklós nemzeti 
erőforrás miniszter jegyzi a javaslatot. Államtitkár urat várjuk, Szőcs államtitkár úr még nem 
érkezett meg, de ígérte, hogy érkezik. Nem tudjuk megvárni Szőcs államtitkár urat. (Novák 
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Előd: Lehet, hogy elaludt.) Nagyon szépen kérem képviselőtársamat... (Völgyesi Orsolya: 
Háromnegyed 11-re ér ide.) Most mit csináljak a háromnegyeddel? Nem tudok mit csinálni, 
nem fogom addig húzni az időt, mert mindenkinek ezer dolga van.  

Megnyitom a napirendi pont feletti vitát. Kérdezem főosztályvezető urat, hogy 
kívánja-e szóban kiegészíteni az előttünk fekvő remek törvényjavaslatot. A jegyzőkönyvben a 
„remek” idézőjelben legyen! Parancsoljon, főosztályvezető úr! 

Mihályfi László (Nefmi) szóbeli kiegészítése 

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Megjelentek! Nehéz helyzetben vagyok, mert nem tudom (Dr. Hiller 
István: Ne mondjon semmit!), hogy egyáltalán alkalmas vagyok-e arra (Dr. Hiller István: 
Nem.), hogy egy törvényjavaslat bizottsági expozéját megtartsam. Amennyiben a tisztelt 
bizottság úgy ítéli meg, akkor természetesen ismertetni tudom a tárca mint előterjesztő 
vonatkozó álláspontját. 

 
ELNÖK: Bennünket megtisztel az, főosztályvezető úr, hogy időben ideért a bizottsági 

ülésre, úgyhogy ezután kifejezetten alkalmasnak tartom önt az előterjesztői expozé 
megtartására. (Derültség a kormánypárti oldalon.) Parancsoljon! 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény újabb módosítása fekszik a tisztelt bizottság előtt. 
Azért fogalmazok úgy, hogy újabb, mert 2011 novemberében lépett hatályba a 2011. évi 
CXLIX. törvény, amely jelentős módosításokat vezetett be egyfelől a nemzeti és történelmi 
emlékhelyek szabályozása vonatkozásában, másfelől pedig akkor, 2011. november 15-ei 
hatályba lépő hatállyal az egyes beruházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások 
kapcsán. Ugyanakkor a 2011 novemberében hatályba lépett törvény végrehajtásával 
kapcsolatban a gyakorlatban számos nehézség merült fel. A tavaly novemberi módosító 
indítványok által eszközölt törvénymódosítás egyes fogalmainak pontosítása, további 
értelmezési nehézségek feloldása, illetve bizonyos fogalmak törvényi szintre történő 
felemelése vált a gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé. Ezek a tavaly novemberi 
hatálybalépéssel bevezetett új fogalmak: például a nagyberuházás törvényi fogalma, például 
az elfedés fogalma, amelyek olyan alapvető joghatállyal rendelkeznek a törvény ereje által, 
amelyekhez nélkülözhetetlen az, hogy ezek a fogalmak a törvényben legyenek meghatározva.  

Jelen törvénymódosítás a fogalmak törvényi meghatározásának pótlásán túl tovább 
rövidít egyes eljárási határidőket a régészeti feltárások határidőben történő lebonyolítása 
érdekében a nagyberuházók esetén, valamint egyértelműen rögzíti, hogy a tavaly őszi 
törvénymódosítással bevezetett abszolút költségkorlát a megelőző régészeti feltárások 
vonatkozásában, illetve különösen is ez alól a költségkorlát alól a kormány egyedi döntésével 
eltérést engedélyező szabály tekintetében azt a bizonyos kormánydöntést kezdeményezni a 
feltáró intézménynek van lehetősége, hiszen a feltárásra ő jogosult, a feltárással kapcsolatos 
mindenféle szakmai információ az ő birtokában van. Ez a törvénymódosítási javaslat tehát 
rögzíti, hogy a feltárást végző intézmény köteles megindítani a kormány döntésére irányuló 
eljárást, és a hatóság javasolja a kultúráért felelős miniszternek az értékhatárra vonatkozó 
eltérés tekintetében a kormány-előterjesztés elkészítését és a kormány képviseletét. 

A módosítás egyértelművé teszi, taxatíve kimondja azt is, hogy a tavalyi módosítással 
bevezetett 200 millió forintos abszolút értékhatár az bruttó értékben számít, illetve a jelenlegi 
törvénymódosítási javaslat egységesíti a nagyberuházás és az állami nagyberuházás fogalmát 
a tekintetben, hogy a tavaly őszi törvénymódosítás nem tette világossá, hogy ezek a bizonyos 
eltérő szabályok általában véve az addig külön jogszabályban létező nagyberuházások körére 
vagy az állami nagyberuházásokra vonatkoznak-e, illetve hogy ezek az állami beruházások 
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pontosan, taxatíve kimondva mit jelentenek, mi ennek a köre. Ez a mostani törvényjavaslat 
ezt az egyszerű nagyberuházás és állami nagyberuházás közötti fogalmi különbségtételt 
megszünteti, lévén hogy nemzetgazdasági érdekek szempontjából nem állapítható meg érdemi 
különbség közöttük.  

A törvényjavaslat további eleme pedig, hogy eleddig a kulturális örökség védelméről 
szóló törvény a beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások részletszabályaira a kultúráért 
felelős miniszternek adott felhatalmazást, hogy ezt végrehajtási rendeletben szabályozza. Ez a 
törvényjavaslat – tekintve a nagyberuházások nemzetgazdaságilag kiemelt szerepét és e 
tekintetben a kormányon belül több tárca érintettségét – a kormánynak ad immár 
felhatalmazást arra, hogy a régészeti feltárásokkal kapcsolatos részletszabályokat végrehajtási 
rendeletben szabályozza. E felhatalmazó rendelkezést tartalmazza még a tárgyi módosítás. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Megnyitom a vitát. Ki kíván 

hozzászólni? (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Főosztályvezető Úr! 
Elég botrányos ez a javaslat, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Igazából azt nem értem, 
hogy a törvénynek miért a nemzeti kulturális örökség védelme a címe; inkább az örökség 
felszámolása lenne az adekvát cím ennél a javaslatnál. Itt van a kezemben több szakmai 
szervezet, többek között a Magyar Régész Szövetség állásfoglalása a javaslattal 
kapcsolatosan: a végső kétségbeesés hangjai ezek, amiket itt olvasok. 

 
ELNÖK: Végső kétségbeesésükben fordultak az LMP-hez?  
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Nem, én kértem az ő véleményüket. Egyébként 

megjegyezték, hogy más párttól nem érkezett hozzájuk ilyen típusú véleménykérés, és 
megemlítik a levelükben, hogy L. Simon bizottsági elnök úrral is tárgyaltak azzal 
kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne valahogy a régészeti szempontokat visszacsempészni 
ebbe a törvénybe, hiszen úgy látszik, hogy csak a beruházói szempontok érvényesülnek. 
Elnök úr metakommunikációjából azért levettem, hogy ő sem igazából lelkes ettől a 
javaslattól. Azt hozzá kell tennünk egyébként, hogy a nagyberuházások kapcsán – amelyek 
persze nyilván munkahelyet teremtenek, és ezért mindannyiunk számára nagyon fontosak –
 nemcsak a régészeti feltárásokat mint egyfajta akadályt száműzi a törvényhozás a 
törvényekből, vagy készül ezeket kiebrudalni, hanem éppen azt hiszem, hogy a múlt héten a 
Mezőgazdasági bizottság valamelyik térképészeti törvényhez benyújtott egy módosító 
indítványt, ami gyakorlatilag olyan mértékben korlátozza a nagyberuházásokkal kapcsolatos 
átláthatósági szabályokat, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy állampolgárok adatokat 
kérjenek ki nagyberuházásokkal kapcsolatosan. Úgy tűnik tehát, hogy ez egy összehangolt 
támadás, ami részben a természeti örökségünk felélésével kapcsolatos, hiszen például láttuk, 
hogy legutóbb az egyik nagyberuházást éppen egy Natura 2000-es területen sikerült 
megvalósítani – az Audi-beruházásra gondolok –, a kulturális örökségünket is sikerült a 
nagyberuházások által felszámolni, hiszen az a javaslat olyan irreális határidőket és 
összegeket határoz meg, hogy ezért gyakorlatilag nem lesz régészeti feltárás a 
nagyberuházásoknál, és a kekeckedő állampolgárokat is egy olyan törvénymódosításukkal 
akarják kivonni az engedélyezési eljárásokból, amely például szakirányú diplomához köti, 
hogy valaki közérdekű adatokat kérjen ki a nagyberuházásokkal kapcsolatosan. Ez teljesen 
abszurd; teljesen abszurd, ami történik. Úgy tűnik, hogy amikor a Transparency International 
arról beszél, hogy a magyar államot rabul ejtették a beruházói csoportok, akkor ilyenekre kell 
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gondolnunk, hogy minden egyes területen – a kulturális területen is – az összes lehetséges 
akadályt kiveszik, hogy átláthatatlan módon történjenek Magyarországon a nagyberuházások. 
Pontosan lehet tudni, hogy az elmúlt nyolc évben is milyen nagyberuházások voltak, amelyek 
a kiemelt beruházási törvény alapján megvalósultak, lásd Sukoró. Olyan korrupciós nyomás 
van a magyar államon e nagyberuházások kapcsán, hogy teljes joggal merül fel az, hogy 
valóban jól fordítja-e az adófizetők pénzét például az ilyen beruházások támogatására az 
állam, de most már az van, hogy gyakorlatilag a nemzeti kulturális örökségünket is odadobjuk 
koncnak az ilyen beruházók elé. 

Az 1. napirendi pontunk volt a nemzeti örökségről szóló határozati javaslat. Persze egy 
ilyen határozati javaslatot nem lehet nem támogatni, és a főosztályvezető úr is elmondta, hogy 
a kormánynak kiemelt prioritása a nemzeti kulturális örökség, de ebből a javaslatból ennek az 
ellenkezőjét lehet kiolvasni. Én rendkívül el vagyok keseredve, és nagyon bízom abban, hogy 
a kormánypárti képviselőtársaim azért nem fogják hagyni azt, hogy ez simán átmenjen a 
magyar parlamenten. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gyimesi képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tulajdonképpen majdnem 

okafogyott a hozzászólásom, de mégiscsak megkérdezném a minisztérium jelen lévő 
munkatársától, hogy milyen előzetes egyeztetések történtek a régészeti szakmával, ugyanis 
alapvetően valamennyien tudjuk azt, hogy lehetnek érdekellentétek, amikor egy-egy 
kiemelkedő akár állami, akár önkormányzati beruházást lassítja a régészeti feltárás mint 
olyan. Ugyanakkor nekünk alapvető kötelességünk az, hogy a föld mélyében rejlő 
kultúrkincs, amely pótolhatatlan, és valóban a múltunk pontosabb megismerésére szolgálna, 
semmiféle hátráltatást ne szenvedjen, tehát meg kell találni azt a keskeny pallót, ami jó a 
beruházás számára is és elfogadható a szakszerű régészeti kutatások számára is. Tudomásom 
szerint az elmúlt években régészeti ásatások miatt nem hiúsult meg kiemelkedő 
nagyberuházás, tehát a sietséget nem tartom ez esetben helyénvalónak. Igazából azt szeretném 
megkérdezni, hogy milyen egyeztetések folytak és folynak jelen pillanatban a törvény 
előkészítése kapcsán. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én a tisztelt képviselőtársak együttműködését kérem. 

Tudom, hogy ez kormánypárti pozícióból nem egyszerű, mert nyilván van egy frakciótöbbség 
és van egy kormány. Arra kérem önöket, nem arra, hogy fontolják meg, hanem hogy ezt 
valóban nem engedhetik a plenáris ülés elé. A magyar régészet azt gondolom, hogy ma élő 
három legjelentősebb személyiségének véleménye van itt előttem nyolc oldalban. 

 
ELNÖK: Kik azok? 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem gondolom, hogy ezt név szerint meg kellene 

neveznem. Valaki, aki most tanszékvezető, valaki, aki a mostani tanszékvezetőnek volt a 
tanszékvezetője; részben koncepcionális, részben paragrafus szerint. Engedjék meg, hogy ezt 
ne ismertessem, de ha valaki rákérdez, akkor szívesen megteszem. Amiről az alelnök úr 
beszélt korrupció vagy korrupció lehetősége címén, feltételezem, hogy ez kisebb 
beruházásoknál elképzelhető. Meg kell mondanom, hogy nekem volt dolgom nagyobb 
beruházásokkal, a múlt héten átadott Mercedes-ügyben sokszor tárgyaltunk a Mercedesszel. 
Hogy ma nem lenne Mercedes-gyár Kecskemétnél e törvény alapján, arra mérget vehetnek, 
ezt egészen biztosan mondhatom; a magyar jogrend kizárja e szerint a törvény szerint, hogy 
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ilyen horderejű beruházás megépüljön. Egyébként ez nem így merül fel a valóságban. Ilyen 
horderejű beruházásnál, ilyen feltételek mellett ott nem kellene egyébként régészeti feltárás, 
mert úgy elmenne a nagyberuházó innen, hogy egy kapavágást nem kellene tenni, semmit, 
meg se kezdődött volna a Mercedes-beruházás. Olyan feltételeket támasztanak, amelyek 
valóban teljesen szembeállítják a kulturális értékeket és szembeállítják a beruházói érdekeket 
az utóbbi javára, de a gyakorlatban ez nem fog így előfordulni, arra mérget vehetnek –
 mondom még egyszer –, hogy ilyen konfliktusuk nem lesz, mert beruházás nem lesz.  

Modelleztettem az esetlegesen megvalósuló Nabucco-vezeték régészeti feltárásának 
költségeit azzal, hogy ez itt bruttó 200 millió forint, ami nettó 160 millió forintot és több 
százezer négyzetméternyi feltárandó területet jelent. Viszonylag jól ismerve azokat a terveket 
és elképzeléseket, hogy egy ilyen vezeték az országban hol húzódhat, azt mondhatom 
önöknek, hogy ahhoz, hogy ez a jelenlegi szabályozás szerint megépülhessék, körülbelül 2,5-
2,8 milliárd forintot igényelne, körülbelül a tizennégyszeresét annak, mint amit ez a törvény 
megenged, persze azzal, hogy ilyen esetben a kormány majd külön dönt, de akkor meg 
fölösleges törvényt módosítani, mert a kormány majd külön dönt.  

Azt mondhatom önöknek, hogy kulturális ügyekben jártas és a kultúráért valóban 
elkötelezett országgyűlési képviselőkként ilyen színvonalú törvényt arcpirulás nélkül nem 
engedhetnek a parlament elé; a szakmai színvonala egyszerűen elképesztő, a céljaira pedig 
csak azért nem mondok minősítést, mert kérem, higgyék el nekem, hogy a gyakorlatban nem 
fognak ezzel a problémával találkozni, ez egy leírt papír marad, mert nem lesz, aki itt ilyen 
feltételek mellett vállalja. Ha pedig a magánberuházásokat– mert azért valljuk meg, 
viszonylag kevés lehetőség van jelentősebb önkormányzati beruházásra, bár lenne ez 
probléma, de magánberuházás lehet – ilyen helyzetbe hozzák, akkor nem lesz itt 
magánbefektető, aki ezt vállalja. 

Összességében – elnök úr, tisztelt bizottság – azt javaslom, hogy fontolja meg a 
bizottsági többség, hogy az előterjesztőt ne kérje fel egy, a valóság alaposabb ismeretét 
nélkülöző előterjesztésre, és ne mondja azt a kulturális bizottság, hogy ez itt nem részleteiben 
nincsen rendben. Nem sorolom fel itt az egyes paragrafusokat, amik például elmondják, hogy 
van olyan hely, van olyan rész, a régészeti lelőhely elfedésének fogalma, amelyre azt írja 
nekem az ezt a részt véleményező régész, hogy még indoklást sem sikerül gyártani, 
egyszerűen nem tudják megmagyarázni, hogy miért van benne. Nem akarok a részletekbe 
belemenni, a véleményemet elmondtam. Valóban tisztelettel kérem, hogy fontolják meg 
ennek az engedélyezését, hogy továbbmenjen. (Szőcs Géza az ülésterembe érkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm körünkben Szőcs Géza államtitkár 

urat! Államtitkár úr, már az aktuális napirendi pont tárgyalásánál tartunk. Főosztályvezető úr 
elmondta röviden a törvényjavaslat indoklását, a vita zajlik. Csak azért, hogy összefoglaljam, 
hogy tudja, hogy miről van szó: Karácsony alelnök úr erős hangnemben kritizálta az előttünk 
fekvő törvényjavaslatot, utána a kormánypártok részéről Gyimesi képviselő úr kérdezte meg, 
hogy milyen szakmai egyeztetés előzte meg, mert szerinte erre szükség lett volna – tehát ha 
értékelhetem képviselő úr hozzászólását, akkor a bizonytalanságának és az aggályainak adott 
hangot –, majd Hiller képviselőtársunk, korábbi miniszter úr hosszabb hozzászólásában több 
kiváló régész szakember véleményére hivatkozva erősen bírálta az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot. 

Kérdezem, tisztelt államtitkár úr, hogy kíván-e még valamit elmondani, vagy inkább a 
vita végén. 

 
SZŐCS GÉZA kultúráért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Inkább a vita végén, de ha megengedik, akkor egy percben most 
hozzászólnék, hogy nehogy olyan érzés keletkezzen, hogy nem vagyok eléggé érdekelt vagy 
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figyelmes. A helyzet az, hogy amikor kiderült, hogy nekem ma délelőtt itt kell lennem, én már 
elköteleztem magam amellett, hogy Kolozsvárott Fodor Sándor temetésén – most egy fél óra 
múlva – ott leszek. Lóhalálában jöttem vissza, és miután már rögzítettük ezt a tényt, hogy ma 
reggeltől ismét itt leszek Pesten, egy előzőleg elvállalt programot, egy díjátadást is 
beiktattunk azzal a kéréssel és abban a reményben, hogy ennek a tárgyalása, amiről most 
beszélünk, háromnegyed 11-re esik, ugyanis kiszámítottuk, hogy háromnegyed 11-re érek 
vissza. Annyira váratlan, előre nem látható fordulatokkal teli volt ez az elmúlt néhány nap, 
hogy miközben tisztelettel elnézést kérek azért, hogy késtem, jelzem, hogy ez igazából vis 
maiorok mentén való sodródás volt. A kérdés érdemi részét érintve valóban egy picit 
hallgatnám még az itt elhangzott érveket és ellenérveket, ha vannak, és akkor a végén 
reagálnék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. További hozzászólás képviselőtársaim 

részéről? (Nincs jelzés.) Akkor úgy nézem, hogy nincs is. Mindenesetre azt szeretném jelezni 
képviselőtársaimnak, hogy én bizonyosan fogok benyújtani módosító indítványt az előttünk 
fekvő törvényjavaslathoz, mert én is problematikusnak érzem több pontját.  

Államtitkár úr, visszaadom a szót. Azt gondoltam, nagyobb vita lesz, de akkor egy 
rövid, de velős zárszót várunk. 

Szőcs Géza (Nefmi) reflexiói 

SZŐCS GÉZA kultúráért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Magam is nehéz helyzetben vagyok, mert az államtitkárság és az általa 
konzultált szakemberek álláspontja egyértelműen negatív volt a módosításokkal kapcsolatban. 
(Gulyás Dénes: Akkor vissza kell vonni.) 

 
ELNÖK: Akkor miért nyújtják be, államtitkár úr?  
 
SZŐCS GÉZA kultúráért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Elmondom mindjárt, hogy miért, és írásban meg is fogalmaztuk a fenntartásainkat. Elnök úr is 
tudja, hogy itt most nem egy olyan módosításról van szó, amely a szakma érdekei alapján 
fogalmazódott meg, hanem a nemzetgazdasági szempontok, érdekek és logikák alapján 
voltunk kénytelenek felülírni a saját jobb meggyőződésünket, vagy mondjuk úgy, hogy 
szakmai meggyőződésünket. Amennyiben akarják, hogy őszintén beszélgessünk, erről van 
szó. Itt most lehetne mondvacsinált szakmai érveket gyártani meg előkeresni, a pőre igazság 
azonban az, hogy itt most a régészet, a tudomány, az archeológia és a közgyűjtemények 
szempontjait az a tény írta felül, hogy nagyberuházások álltak le vagy váltak bizonytalanná. 
Folyamatos ostromállapot alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a most módosítandó törvény 
mérhetetlen korrupciót tesz lehetségessé, de ha nem is korrupciót, akkor lelassítja a 
folyamatokat, kezelhetetlenné tesz olyan, az egész nemzetgazdaság szempontjából fontos 
projekteket, amelyre való tekintettel tudomásul kellett vennünk, hogy ha nem akarunk abban a 
színben feltűnni, hogy kerékkötői vagyunk nem tudom, hány ezer munkahely és nem tudom, 
hány ezermilliárd sorsának, illetve annak, hogy ezt értelmesen lehessen felhasználni a 
nemzetgazdaságban, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy itt most nem a nagybetűs 
tudomány, nem a muzeológusok vagy nem a régészek viszonylag szűk kasztjának az érdekei, 
hanem makroszempontok érvényesülnek. Mindannyian megéltük azt, hogy erről van 
személyes véleményünk és van olyan véleményünk, amely abból a pozícióból fakad, amelyet 
éppen betöltünk. Nem a nagy nyilvánosságnak, hanem ennek a szűk nyilvánosságnak azt 
mondom, hogy megértem minden egyes régész és minden egyes közgyűjteményi szakember 
aggodalmát, megértem és osztom is, de ha tudomásul vesszük azt, hogy ez az életnek csak 
egy szegmense, egy szelete, amely mellett érvényesülnie kell az egész nemzet sorsát 
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meghatározó szempontrendszereknek és folyamatoknak is, akkor nem ajánlhatok mást, mint 
azt, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Természetesen ha olyan újabb módosítások 
keletkeznek menet közben, mint amilyenekről elnök úr beszélt, azokat mi nagy örömmel 
fogadjuk, és ha lehetséges, támogatni fogjuk és melléállunk. Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadók állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Már kezdtem megijedni; még jó, hogy a végén 
egyértelmű volt államtitkár úrnak az összefoglalója, hogy arra kéri képviselőtársainkat, hogy 
támogassák a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát, mert azt hittem, hogy más 
jön ki belőle, de így megnyugodtam. Köszönöm szépen.  

Van-e további zárógondolat? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás. – Karácsony Gergely: Magasabbra!) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással 
átcsúszott a javaslat, a bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Köszönöm szépen államtitkár úr és főosztályvezető úr megtisztelő jelenlétét. A 
napirendi pont lezárása előtt bizottsági előadónak javaslom Gulyás Dénes képviselőtársunkat, 
aki a két nem után ezt boldogan vállalja. (Derültség. – Németh Zoltán: Dalban mondod el 
majd.) Akkor szavazzunk! Aki egyetért a javaslattal, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ellene? (Gulyás Dénes szavaz. – Derültség.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Ez azt jelenti, hogy 
13 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül bizottsági előadónak Gulyás 
Dénest választottuk meg. Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom. (Karácsony 
Gergely: Kisebbségi előadó!) Szeretnél jelentkezni? (Karácsony Gergely: Nem, csak legyen.) 
Akkor jelentkezzetek! Ne haragudjatok, én nem fogom azt mondani, hogy legyen kisebbségi 
előadó. (Karácsony Gergely: Javasolom Hiller miniszter urat kisebbségi előadónak. – Dr. 
Hiller István: Én pártvéleményt fogok mondani.) 

 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Akkor én szeretném elmondani, elnök úr. 
 
ELNÖK: Alelnök úr jelezte, hogy kisebbségi véleményt szeretne a parlamentben 

megfogalmazni, amire lehetősége van, tehát Karácsony Gergely képviselőtársunk lesz a 
kisebbségi előadó. Novák képviselő úr most ezt boldogan átengedi, hiszen ő egy többségi 
véleményt is mondhat, ráadásul az én javaslatomra. (Dr. Hiller Istvánhoz:) Nagy dolgokról 
maradtál le, miniszter úr! (Pörzse Sándor: Gyanús ez az egész.) Tényleg, amióta találkoztunk 
múzeumban, azóta teljesen jó itt a helyzet. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Az 5. napirendi pont az „egyebek”. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Köszönöm. A 
bizottsági ülést berekesztem. A plenárisra mindenkinek jó munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 05 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 
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