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Napirendi javaslat  
 

1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8165. szám) 

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)  

(Általános vita)  

 

3. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 

CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám)  

(Általános vita)  

 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám)  

 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Megkezdenénk a munkát. Köszöntök 
mindenkit, aki megjelent a mai bizottsági ülésünkön! Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi 
javaslathoz kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki az, 
aki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangú támogatással elfogadta 
a napirendi javaslatot. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8165. szám) 

Meg is kezdenénk a T/8165. számú javaslattal, amely a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
módosításáról szól. Államtitkár urat tisztelettel köszöntöm! Meg is adom a szót és a 
lehetőséget államtitkár úrnak az előterjesztésre. 

L. Simon László (EMMI) szóbeli kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenkit 
nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlök a mai ülésünkön! Nagy horderejű törvényjavaslat 
fekszik a tisztelt Ház előtt. Olyan nagy változásoknak leszünk tanúi, amelyek az elmúlt hat 
évtizedben sem voltak tapasztalhatók. Magyarországon az elmúlt 100-120 évben többször 
változott mind a múzeumi, mind a könyvtári rendszer fenntartói struktúrája, de ilyen átfogó, 
koncepcionális váltás, mint amilyennek most leszünk a tanúi, még a rendszerváltozás 
pillanatában sem volt tapasztalható. Az 1997. évi CXL. törvény elfogadása is pusztán csak 
egy meglévő állapot rögzítését szolgálta; az volt a cél, hogy megfelelő jogi kereteket adjanak 
a jogalkotók az egyébként működő intézményrendszernek. Az eltelt 15 évben – azt ne 
tagadjuk le, hogy a törvény egy jó és korszerű törvény volt –, bár számos ponton változott a 
rendszer, számos ponton nem tudta ezt követni a jogalkotás, ezért úgy láttuk, hogy szükséges 
változtatnunk.  

A legfontosabb dolog, amit az elején el kell mondanom, hogy láthatólag a magyar 
múzeumi intézményrendszer többségét fenntartó megyei önkormányzatok az elmúlt húsz 
évben alkalmatlanná váltak a feladatuk ellátására. Ennek elsősorban két oka volt. Az egyik 
oka az, hogy folyamatosan csökkentek a bevételeik, ezért nem volt elegendő forrásuk a 
működtetésre, a másik ok pedig az – ami tulajdonképpen az előzővel összefügg –, hogy 2009-
ben a szocialista kormányzat a kulturális normatívát megszüntette, összevonta a többi 
önkormányzati normatívával, így az ágazatból jelentős forrást vontak ki. Ezt a forráskiesést 
nem tudta pótolni a fenntartó megyei önkormányzat – amennyiben megyei önkormányzat 
tartotta fenn az intézményeket –, hiszen tudjuk jól, hogy 2006-ot követően az önálló 
illetékbeszedési jogot is elvették a szocialista-szabad demokrata kormányok a megyei 
önkormányzatoktól, nem volt ezt miből pótolni, és az az alapvető politikai érdek, hogy 
ellehetetlenítsék a többségében polgári vezetésű megyei önkormányzatokat, valójában a 
kulturális intézményrendszert sújtotta a leginkább. Ezt követően a kormányváltás után 
megtörtént a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációja, amelynek címén a kulturális 
intézmények átkerültek az államhoz, egy átmeneti szervezethez, a megyei intézményfenntartó 
központokhoz, az ingatlanok és a bennük lévő ingóságok pedig állami tulajdonná alakultak át.  

Itt külön kell választanunk a közművelődési és közgyűjteményi intézményrendszer 
néhány elemét. Először engedjék meg képviselőtársaim, hogy két mondatban csak a 
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levéltárakról beszéljek, hiszen ez a valamikor egybefüggő intézményrendszer nem ugyanazon 
az úton lesz átalakítva. (Dr. Hiller István az ülésterembe érkezik.) A megyei levéltárak 
esetében, tudják jól, már túl vagyunk a levéltári törvény megszavazásán, sőt túl vagyunk az 
alapító okirat és az szmsz előkészítésén is, október 1-jével feláll a Magyar Nemzeti Levéltár, 
amely integrálja magába a 19 megyei levéltárat. Ehhez megfelelő finanszírozást is fogunk 
tudni biztosítani abból a 107,6 milliárd forintból, amely rendelkezésre áll az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának költségvetésében a „megyei intézményfenntartó szervek, 
önkormányzattól átvett intézmények” címén, ebből fogjuk tudni finanszírozni a volt megyei 
levéltárakat, amelyek október 1-jétől a Magyar Nemzeti Levéltár részét fogják képezni. 
Önálló főigazgató-helyettes fogja ezeket az intézményeket összefogni, és a munkájukat 
irányítani. Maradtak a múzeumok, a könyvtárak. (Zaj.) Örülnék, ha a sajtó képviselői is 
meghallgatnának itt a balszélen, és figyelnének arra, amit mondok, mert utána majd 
ostromolnak a kérdéseikkel, mint ahogy az szokott lenni, kedves Péter. (A hátsó sorokból 
érkező közbeszólásra:) Szerintem nem adtak szót a sajtó képviselőinek.  

 
ELNÖK: Kérem, hogy engedjük a bizottság munkáját végezni! Köszönöm szépen. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Maradtak tehát a megyei múzeumi intézményegységek, amelyeknél a 
kormány azt a koncepcionális döntést hozta, hogy a települési önkormányzatokhoz kerüljenek 
ezek az intézmények. Példaként számunkra a kormányfő és a kormány a színházi 
intézményrendszer működését hozta; azt mondta, hogy a színházak sokkal jobban be tudnak 
kapcsolódni a települések értelmiségi életébe, a fenntartó önkormányzatok sokkal inkább a 
magukénak érzik, mint a területükön lévő, de nem saját fenntartású megyei intézményeket, és 
hogy a helyi vállalkozók is szívesebben támogatják azokat az intézményeket, ahol közvetlen a 
kapcsolat a városvezetés és az intézmények között.  

Látjuk jól, hogy ez valóban így van, hiszen végigtekintve a megyeszékhelyeken 
található színházakon, igen jelentős bevételeket tudnak beszedni támogatásból, illetve a helyi 
nagyvállalkozók által nyújtott TAO-kedvezményből, valamint nagyon jelentős az 
önkormányzati finanszírozás is, amely az állami támogatással együttesen alakítja ki azt a 
konstrukciót, amelynek köszönhetően ezek az intézmények fenntarthatók. Az elmúlt húsz 
évben viszont látható volt, hogy még azonos színű politikai vezetés esetén – ha mondjuk a 
városvezetés és a megyei vezetés egyaránt szocialista vagy egyaránt fideszes volt – sem 
érezték magukénak a városok a megyei fenntartású intézményeket, és a legtöbb esetben 
nagyon szerény összeggel támogatták csak. Van olyan megye, ahol egyáltalán nem 
támogatták, egy-két kirívó példa van, ahol jelentős mértékben támogatták ezen intézményeket 
városi forrásokból. Igaz tehát az az alaptétel, hogy abban az esetben, ha saját intézményről 
beszélünk, szívesebben támogatja a városi önkormányzat, szívesebben támogatják a városi 
vezetők ezeket az intézményeket. Ezért döntött tehát úgy a kormány, hogy a megyei múzeumi 
intézményrendszert több részre szedi, a nagy városi múzeumi intézményeket a 
megyeszékhelyeknek adja, a hatókörük viszont továbbra is megyei marad. A területüket érintő 
gyűjtő és régészeti munkát tehát továbbra is ők fogják ellátni, ezzel kellő bevételszerzési 
lehetőséget garantálva, valamint azt a fontos tudományos érdeket is figyelembe véve, hogy a 
megyeszékhelyeken található, az egész megye területére kiterjedő néprajzi, történeti, régészeti 
és egyéb más gyűjteményeket ott gyarapítsák.  

Mindehhez természetesen megfelelő finanszírozási konstrukció is párosulni fog. Azt 
kell elmondanom képviselőtársaimnak, hogy az elmúlt húsz évben nem volt ilyen 
költségvetési beadvány, mint amit nem olyan régen a kormány módosító indítványként, ha jól 
tudom, már a parlamenthez is benyújtott. Annak a 17,6 milliárd forintnak a felosztásáról van 
szó, amely a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását szolgálja. Ennek a 
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17,6 milliárd forintnak 2,4 milliárd forintnyi része fogja szolgálni a megyeszékhelyi 
múzeumok finanszírozását, minden megyeszékhelyi múzeumot önálló sorra felhozva. 
Nemhogy tehát azt az áldatlan állapotot akarjuk valamilyen módon orvosolni, amit a 
normatíva 2009-es összevonása eredményezett, hanem egy ennél egy sokkal differenciáltabb, 
átláthatóbb, ellenőrizhetőbb, számon kérhető és az év elejére már világos feltételrendszert 
biztosító költségvetési modellt valósítunk meg, amely a településvezetők számára 
nyilvánvalóan nagy segítséget fog jelenteni. 

Azt tessék végiggondolni, hogy idén 2,6 milliárd forintot fordítottak a megyei 
intézményfenntartó központok a teljes múzeumi szektor finanszírozására, amelyek náluk 
voltak. Ez nemcsak a 19 megyeszékhelyi múzeumra vonatkozik, hanem annak a 
218 múzeumegységnek az egészére; 218 tagintézménnyel működött ez a 19 megyei múzeum. 
Mi ehhez képest ugyan 200 millió forinttal kevesebbet adunk, de ezt csak és kizárólag a 
megyeszékhelyi múzeumoknak, hiszen a többi múzeumot a települési önkormányzatoknak 
kell átvenniük. Erre 1 milliárd 44 millió forintnyi támogatást fogunk adni „települési 
önkormányzati múzeumi érdekeltségnövelő támogatás” címén, amelyből a megyeszékhelyek 
nem részesedhetnek. A 218 múzeumi egységből néhányat – amelyek léptéküknél, 
gyűjtőkörüknél fogva túlmutatnak egy-egy település lehetőségein, vagy ténylegesen speciális 
feladatot látnak el – nem adunk oda a települési önkormányzatoknak.  

Néhány példát említek képviselőtársaimnak: ilyen A Magyar Nyelv Múzeuma 
Sátoraljaújhelyen, ilyen a gyöngyösi Mátra Múzeum, ilyen a pákozdi 1848-as Emlékmúzeum. 
Ezeket országos múzeumok filiáléiként fogjuk a jövőben működtetni, tehát például a 
gyöngyösi Mátra Múzeum a Természettudományi Múzeumnak lesz a része, a pákozdi 1848-
as Emlékmúzeum a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak lesz a fiókrészlege, az Esztergomi 
Vármúzeum a Magyar Nemzeti Múzeumnak lesz a külső egysége. Ezeknek a száma nem éri 
el a tízet, viszont ezekre többlettámogatásunk lesz 700 millió forint összegben, szintén az 
előbb említett 107 milliárd forintos fejezeti sorból. Ha ezeket összeadják – a 2,4 milliárdot, az 
1 milliárd 44 millió forintot és a 700 millió forintot –, akkor kapnak egy egész szép összeget, 
amit az idei 2,6 milliárd forinttal kell összehasonlítani.  

A múzeumok esetében egyértelműen jogalkotói szándék, hogy az intézmények ingó és 
ingatlan vagyona állami tulajdonban marad. Jegyezzük meg most rögtön, hogy ez nem 
feltétlenül marad örökké így, viszont úgy gondoljuk, hogy egy lépcsőben nem lehet 
megvalósítani vagyonátadást és fenntartói változást is, ezért első körben csak és kizárólag a 
fenntartói jogok átadása és az új finanszírozási modell kialakítása a feladatunk. A következő 
körben fogunk egyesével tárgyalni minden intézményfenntartó önkormányzattal arról, hogy 
egyébként mit érdemes megtartani a múzeumokból, mit érdemes átstrukturálni, mely 
ingatlanokhoz kell hozzányúlni, milyen újabb ingatlanokra lenne szükségük, milyen 
ingatlanokról mondanának le, és utána a későbbiekben nem zárkózunk el attól, hogy adott 
esetben a vagyon tulajdonba adása is megtörténjen az ingatlanok esetében. A jó gazda 
gondossága ugyanis csak akkor várható el, ha ténylegesen az övé az ingatlan; egyébként is 
elvárjuk természetesen, de a felelősség is megoszlik akkor állam és önkormányzat között. Az 
állam számára az intézményvezető-kinevezésnél egyetértési jogot ír elő a jogszabálytervezet. 
Ez az egyetértési jog természetesen szakmai garanciákat jelenthet az állam, illetve a 
minisztérium részéről. Röviden talán ennyit a múzeumi intézményrendszerről, de szívesen 
válaszolok majd képviselőtársaim kérdéseire és felvetéseire.  

Ha megengedik, akkor áttérek a könyvtári rendszerre. A könyvtári rendszernél sokkal 
bonyolultabb problémát kell megoldanunk, hiszen nem 19 önálló megyei múzeumi egységről, 
azaz nem 19 önálló megyei könyvtári egységről van szó, hanem itt egy vegyes konstrukció 
jellemezte már az országot. Vannak olyan könyvtárak, amelyeket a megyei jogú város 
önkormányzata fenntartott közösen a megyével, vannak olyan könyvtárak, amelyeket 
kizárólagosan a megye tartott fenn, és vele párhuzamosan a megyeszékhely is tartott fenn 
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könyvtárat. Ezeknél egyértelműen azt írja elő a jogszabálytervezet, hogy össze kell őket 
vonni, és minden megyeszékhelyen egy könyvtárnak kell működnie. Miskolc, Székesfehérvár, 
Győr, Debrecen, Szolnok, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg az, ahol ilyen külön 
könyvtári működésről van szó. Vannak olyan megyeszékhelyek is, ez a harmadik típus –
 Csongrád, Heves és Szabolcs-Szatmár megyéről van szó –, ahol nincsen külön megyei 
könyvtár jelenleg sem, hanem a megyeszékhely tartja fenn a könyvtárat, tehát ott nincs mit 
átadni, és a fennmaradó 16 megyében van az, hogy vegyes fenntartásúak a könyvtárak, ott is 
meg kell oldani azt, hogy tisztán városi fenntartásba kerüljenek. Itt is állami tulajdonban 
maradnak az ingatlanok, viszont az ingóságot és a gyűjteményt átadjuk, mert a kellő 
garanciákkal védett állomány biztosítása továbbra is nemzeti cél, nemzeti érdek.  

Ezen intézmények finanszírozása is önálló sorra kerül. Az előbb említett 17,6 milliárd 
forintból 2 milliárd 855 millió forintot szándékozunk fordítani a megyeszékhelyi, szintén 
megyei hatókörű könyvtárak működtetésére, tehát a feladatellátásban maradnak megyei 
feladatok, amelyeket el kell a jövőben is látniuk a könyvtáraknak. Ezeket elég részletesen, a 
korábbi törvénynél sokkal részletesebben tárgyalja az önök előtt fekvő törvényjavaslat. 
Minthogy viszont a kistelepülési feladatellátás egy része is ide fog kerülni, ehhez külön 
forrást fogunk biztosítani 1 milliárd 700 millió forint értékben kistelepülési könyvtár- és 
közművelődési támogatás címén, a megyei könyvtárral kötött megállapodás keretében. Ez egy 
igen jelentős forrás. Ezt azért szeretném kiemelni, mert nagyon sokan aggódtak a 200 millió 
forintos összértékű mozgókönyvtári normatíváért, amely jelen pillanatban még a 
kistérségeknél található. Ezt a 200 millió forintos forrást is magába foglalja az az 1,7 milliárd 
forint, amelyről most beszélek. Ezt a pénzt természetesen nem saját magára költi el a megyei 
könyvtár, hanem valamilyen megállapodás keretében azokra a kistelepülési könyvtárakra, 
amelyeknek bizonyos feladatait most kistérségi keretek között oldották meg.  

A megyei könyvtárak esetében is nyitottak vagyunk a későbbi ingatlanrendezésre, de 
ez ebben az első körben szintén nem történhet meg, viszont vannak olyan megyeszékhelyek, 
amelyek már most jelezték, nagyjából majdnem mindegyik megyei jogú város 
polgármesterével tárgyaltam már az utóbbi két hónapban, tehát látjuk azt, hogy milyen 
igények vannak, fogalmazódnak meg, és tudjuk azt, hogy vannak olyan megyeszékhelyek, 
ahol ingatlancsere, más ingatlan bevonása is szükséges lehet. Ebben mi maximálisan 
partnerek leszünk, tehát nyitottak vagyunk. Ez azt is jelenti, hogy jövő évben az első fél év 
tapasztalatai után, amennyiben szükséges, akár még további jogszabályi korrekciókra is 
hajlandóak vagyunk, de egyelőre azt tudom önöknek mondani, hogy egy alaposan kimódolt, 
végiggondolt és széles körű szakmai egyeztetésen túl lévő törvényjavaslat fekszik önök előtt. 
Több körben külön egyeztettünk a szakmai szervezetekkel, a szakszervezettel, külön 
egyeztettünk valamennyi önkormányzati szervezettel, és természetesen az Érdekegyeztető 
Tanács ülésén is megtárgyaltuk a minisztériumban, amelyre a jogszabályban előírtaknak 
megfelelően mindenkit meghívtunk, akit meg kell hívnunk. Egy példaértékű egyeztetésen 
vagyunk tehát túl ennek a jogszabálynak az előkészítése során, és kompromisszumokat is 
kötöttünk számos területen, figyelembe véve a szakmának és a szakszervezeteknek az 
elvárásait. Ezt is szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy jó pár kérdésben engedtünk a 
szakma kérésének. Engedjék meg, hogy arra utaljak még – bár lehet, hogy ezt már mondtam –
, hogy azon megyei könyvtárak esetében, ahol a megyeszékhely és a város külön tartott fenn 
könyvtárat, egyértelműen össze kell vonni a könyvtárakat, és a városi fiókkönyvtári rendszert 
ennek a megyei hatókörű városi könyvtárnak a fiókkönyvtári rendszerévé kell tenni. Ez 
nyilvánvalóan racionalizálást jelent, és ez segítség is azon városok számára, amelyek itt 
többletfeladatot kapnak, bár a többletfeladatokhoz, mint említettem, 2 milliárd 855 millió 
forint értékben forrást is adunk. 

A közművelődésnél a következőt tudom elmondani tisztelt képviselőtársaimnak, hogy 
mi meg kívánjuk erősíteni a megyei feladatellátást, de ez nem azt jelenti, hogy megyei 
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művelődési központokat akarunk fenntartani. Megítélésünk szerint ezeknek a városi 
intézményrendszerbe kell integrálódniuk, ráadásul az elmúlt tíz évben a nagy részüket fel is 
számolták az előbb már bevezetőmben említett finanszírozási okok miatt. Fontosnak tartjuk 
viszont azt, hogy a Magyar Művelődési Intézet átalakítása után a fölálló új, nagy 
háttérintézményünkben megyénként legalább négy fővel ellássuk azokat a feladatokat, 
amelyek egyértelműen megyei feladatok, például a szakfelügyeletet, a felmenő rendszerű 
versenyek szervezését a népművészet területén, népi iparművészet területén, tehát itt bőven 
van mit megoldanunk. Ehhez nemcsak az intézményi hátteret teremtjük meg, nemcsak azt, 
hogy átvesszük azokat a dolgozókat, akik most vagy a MIK-ekben vagy valamelyik megyei 
intézményben dolgoznak – sőt néhány kft.-t is át kell emiatt vennünk, és rendbe kell ezt 
tennünk –, de forrást is biztosítunk. 1,1 milliárd forint lesz a tervünk szerint a „megyei 
intézményfenntartó szervek és átvett intézmények” előirányzatból arra, hogy mi 
19 megyeszékhelyen, megyeszékhelyenként négy fővel a szakfelügyeleti és a felmenő 
rendszeri versenyek ügyét intézzük. Ez a szakfelügyeleti rendszer természetesen nemcsak a 
megyék kistelepüléseire, hanem azok megyeszékhelyére is vonatkozik, hiszen a 
megyeszékhelyek közművelődési feladatellátásának a szakfelügyeletét is nekünk kell 
megoldani, és módszertani szempontból bőven van mit megújítanunk. Ha végig tetszenek 
gondolni azokat a forrásokat, amit eddig elmondtam – és még nem fejeztem be a források 
felsorolását –, megítélésem szerint ez egy óriási előrelépés.  

Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy a további forrásmegosztás lényegéről 
beszéljek, és akkor ezzel össze is foglalom az elmondottakat. Először is rendelkezésünkre fog 
állni 2,4 milliárd forint a megyeszékhelyhez kerülő központi múzeumi egységek 
finanszírozására, minden megyeszékhelyet önálló sorra hozva. Rendelkezésünkre fog állni 
2 milliárd 855 millió forint a megyeszékhelyi, megyei hatókörű könyvtárak finanszírozására, 
természetesen itt is mindegyiket önálló sorra hozva. Rendelkezésünkre fog állni 1,7 milliárd 
forint a kistelepülési könyvtári feladatellátás támogatására a kistelepülésekkel kötött külön 
megállapodás keretében, amelyet a megyei hatókörű könyvtárak fognak porciózni. 
Rendelkezésünkre fog állni – most tessék figyelni – 7 milliárd 547 millió forint a települési 
önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására, normatív alapon, 
1140 forint/fővel számolva. Visszahozzuk tehát azt a kulturális normatívát, amelyet 2009-ben 
botor módon eltöröltek a szocialisták, ráadásul úgy hozzuk vissza, hogy még differenciáljuk 
is, mert ez csak és kizárólag – a megyeszékhelyek kivételével – a települések könyvtár- és 
közművelődési feladatellátását szolgálja. Rendelkezésünkre fog állni a megyeszékhelyek 
számára 710 millió forintos főösszegben közművelődési támogatás, tehát külön kapnak 
normatívát a közművelődési feladatellátásra a megyeszékhelyek 400 forint/fővel, tehát önálló 
soron megkapják a múzeumot és a könyvtárat is, plusz még normatíva jön be nekik a 
közművelődési feladatellátásra. Ezenkívül 1 milliárd 44 millió forint, mint már említettem, a 
települési önkormányzatoknak múzeumi érdekeltségnövelő támogatásra. Most jön még a 
főváros, mert a fővárosban is két normatívát fogunk visszahozni, sőt nem visszahozni, 
bevezetni. Egyrészt 677 millió 800 ezer forint összeg lesz a Fővárosi Önkormányzat 
múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatására – hogy nevesítsük, ez a BTM, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár és egyéb feladatok segítését szolgálja –, 677 millió 700 ezer forint 
összegben pedig normatív alapon szétosztandó forrás a fővárosi kerületi önkormányzatok 
közművelődési támogatására. Nekik nem kell könyvtárat fenntartani, mert a fiókkönyvtárakat 
a főváros tartja fenn, tehát ez csak és kizárólag a művelődési házaik feladatellátására szolgál. 
Ezenfelül van még, amit említettem, terveink szerint 2,2 milliárd forint azon levéltári célokra, 
amelyek a megyei levéltári rendszer integrálása miatt rendelkeznek. A költségvetésben van 
plusz százmillió forintunk ennek az integrációnak a megvalósítására. 700 millió forint az 
államnál maradó kisebb múzeumi egységek finanszírozására – említettem a Magyar Nyelv 
Múzeumát és még egy pár dolgot is –, 1 milliárd 100 millió forint a megyei közművelődési 
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feladatellátásra, már amennyiben tisztelt képviselőtársaim a költségvetési törvényhez 
benyújtott módosító indítványt támogatják és megszavazzák. 

Azt gondolom, hogy mindez egy olyan lehetőség a közművelődési és közgyűjteményi 
intézményrendszernek, amire nem volt példa az elmúlt húsz évben. Hozzá kell tennem, én is 
tudom, hogy ennél nagyságrendekkel több pénzt is el lehetne osztani. Én is tudom, hogy jó 
lenne, ha nem 2,4 milliárddal, hanem 3,5 milliárd forinttal finanszíroznánk ezt a múzeumi 
intézményrendszert; én is tudom, hogy mindez a forrás nem elegendő a jelenlegi rendszer 
fenntartásához, de két dologra szeretném képviselőtársaim figyelmét felhívni. Az egyik, hogy 
soha, amióta a rendszerváltás megtörtént – azóta egymást váltogatták kormányok – ilyen 
differenciált, ilyen világos finanszírozási modellt nem állított fel senki sem. Ez arra lehetőség, 
hogy a későbbiekben már ne ennek a rendszernek a létrejöttéért küzdjünk, hanem azért, hogy 
ezt a rendszert nagyobb forrással töltsük fel, ami egy jóval kisebb és jóval könnyebb feladat, 
főleg akkor, ha egy kicsit jobb helyzetben vagyunk anyagilag. 

A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem fog megtörténni ennek a 
rendszernek a megfelelő átalakítása annak módszertani megújítása nélkül. Önmagában 
pénzért verni az asztalt nem elegendő, az egész magyar múzeumi rendszert újra kell gondolni, 
és ezt mi megfelelő programokkal és jogszabályokkal is segíteni fogjuk. Ha nem lesz 
módszertani megújulás, ha nem lesz erőteljes szakmai változás – és ez alapvetően a szakma 
számára jelent nagyon komoly kihívást –, akkor nem lesz értelme finanszírozni tovább a 
rendszert. Szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy mi megcsináltuk az elmúlt 
évekre nézve az összes fontos mutatóját valamennyi magyar múzeumegységnek; egészen 
döbbenetes. Itt van nálam például a 2011-es teljes látogatói adatsor. Egyetlenegy olyan 
múzeumunk van vidéken, amely 300 ezer fölötti látogatót képes elérni, 321 ezer látogatóval 
az egri Dobó István Vármúzeum, a következő a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum 
161 ezer látogatóval. Összesen kettő múzeumunk van, amely százezer fölötti látogatót ér el, 
illetve Egerrel együtt három: a Janus Pannonius Múzeum Pécsett – a sok-sok egységével, a 
sok-sok osztálykirándulással egyetemben –, a Dobó István Vármúzeum és a Bakonyi 
Természettudományi Múzeum, tehát három múzeumunk van, amely százezer fölötti látogatót 
tud vonzani. Tegyük gyorsan hozzá, hogy ezek nem a fizető látogatók, ennyi az 
összlátogatószám, nem ennyien vettek jegyet. Egyébként mindösszesen kettő múzeumunk van 
még ezen túl, amelyik ötvenezer fölötti látogatót volt képes produkálni, és a múzeumaink 
zöme bőven tízezer alatti látogatót produkál, sőt azt kell mondanom önöknek, hogy nagyon 
sok olyan múzeum van az ezerfős éves látogatószám alatt, amelynek 100-200 látogatója van. 
A dunaújvárosi Intercisa Múzeum Római Kőtára és Romkertje éves szinten 164 látogatót 
vonzott. Ez nem a fizető látogató, ez az összlátogatószám.  

Ha valaki ezek után azt meri mondani, hogy ezt a rendszert így kell konzerválnunk, 
hogy ennek a rendszernek a megőrzése ebben a formában nemzeti érdek, az téved. Ezt azért is 
mondtam el önöknek, mert önök joggal kérhetnék egy politikai vitában számon rajtam azt, 
hogy a korábbi álláspontomat miért változtattam meg. (Karácsony Gergely: Meg is tesszük.) 
Meg is fogják tenni – hallom az LMP-s képviselőktől. Azért változtattam meg a korábbi 
álláspontomat, mert a rendszernek olyan elemét ismertem meg, amelyet korábban nem 
ismertem. Azt látom, hogy ugyan valóban érvként hangozhatott el az a politikai vitában, hogy 
ezeket a kisebb múzeumegységeket képes volt fenntartani a központi múzeumegység, de két 
dolog mellett ne menjünk el; az egyik, hogy van-e értelme úgy fenntartanunk 
múzeumegységeket, hogy senki nem nézi meg őket. A múzeum egyik alapvető célja a 
tudományos feltáró munkán túl, hogy látogassák, hogy nézzék meg az emberek az ott 
kiállított dolgokat. Van-e értelme így fenntartanunk? Erre nem az a megoldás, hogy ezeket az 
intézményeket bezárjuk, hanem élettel töltjük meg őket. A korábbi bizottsági üléseken is 
elmondtam, hogy a nyaramat azzal töltöttem el, hogy végigjártam számos kis múzeumi 
intézményegységet – amelyeknek az lesz a sorsuk, hogy a településekhez kerülnek –, hogy 
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ezek hogyan működnek. Azt láttam, hogy azok a múzeumi intézményegységek, amelyeket a 
megyei intézményfenntartó központok bérbe adtak helyi alapítványoknak, helyi civil 
szervezeteknek, képesek voltak egy nyár alatt megsokszorozni a látogatószámukat, és képesek 
voltak egy nyári bevételből kitermelni az ott teremőrködő kolléga fizetését. Évi 164 
látogatóból nem lehet még egyhavi teremőri díjat sem kigazdálkodni. (Mandur László az 
ülésterembe érkezik.), de ők képesek voltak ezt kigazdálkodni. 

Most arra gondolok, hogy tegnapelőtt Sárszentlőrincen én avattam fel a Lázár Ervin-
emlékházat, amelyhez négymillió forintot adtunk az Alfa-programból a településnek. A 
település ugyanannyit hozzátett, bár csak 400 ezer forintot kellett volna hozzátennie. Egy 
kistelepülésről beszélünk, egy ráadásul szegény sorban lévő, mezőföldi, Tolna megyei 
településről, úgy, hogy mellette van egy állandó Petőfi Emlékházuk. Saját erőből, saját 
kezdeményezésre, a Petőfi Irodalmi Múzeum közreműködésével létrehoztak egy saját 
fenntartású közgyűjteményt. Ez arra példa, hogy amennyiben a helyi civil erő, a helyi akarat 
és a helyi polgármester szándéka megvan, akkor hatékonyan, jól, látogatókat odacsalogatva 
lehet intézményt fenntartani. Tisztában vagyunk azzal is, hogy nem mindenhol van 
elkötelezett ember; ott abban kell segítenünk őket az érdekeltségnövelő támogatással, hogy 
kialakuljon az a közönség, az a közeg, amely képes ezeket az intézményeket működtetni. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Én bizakodással tekintek a jövőbe. Nagy előrelépésnek 
tartom az önök előtt fekvő jogszabály-javaslatot. Arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy 
szíveskedjenek támogatni ennek a jogszabálytervezetnek az általános vitára való 
alkalmasságát, és jó módosító indítványokkal a jobbításához hozzájárulni. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a részletes bevezetőt, államtitkár úr. Megnyitom a vitát, 

amit – tekintettel arra is, hogy több fontos napirendi pont is van – kérem, hogy egykörösre 
tervezzünk. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Novák Előd képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Szomorúan látjuk, hogy a sorozatos 
megszorítások minden benyújtott átfogó törvénymódosításnál is jelentkeznek. Most is 
szomorú tény, hogy a leginkább átalakuló paragrafusok a muzeális intézmények 
megszüntetéséről szólnak, tehát nem lesz elég pénz a megyei múzeumok fenntartására sem, 
nemhogy a kisebb területi települési múzeumokra. A lényeg, hogy az új önkormányzati 
törvény szerinti feladatfinanszírozás, azaz a központi költségvetés ad valami kis pénzt, 
támogatást a múzeumok fenntartására, ez azonban nyilvánvalóan nem lesz elegendő, és azt 
nem is tudják majd mivel kiegészíteni a települések. Mit tehetnek tehát? Vagy bezárják az 
intézményt, vagy átadják a megyei múzeumhoz, megpróbálják hozzácsapni, már ha a megyei 
fenntartó átveszi. Ha átveszi a megye, és nem tudná fenntartani, akkor megint csak jön a 
megszüntetés, ha pedig küzdene is a település az erején felül, hogy megtartsa az intézményt, 
akkor is a szakminiszter hivatalból kezdeményezheti a megszüntetést a szakfelügyelőn 
keresztül. Ez persze nagyjából eddig is így volt, de most – ha lehet – még szigorúbb lesz ez a 
rendszer.  

Fájlaljuk, hogy eltűnik a törvényből az egyházi múzeumok, valamint leginkább a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal finanszírozása, pedig a nemzeti ellenzék szerint nagyon is 
szükség van egy, az örökségvédelmet országosan irányító szakmai szervezetre, intézményre. 
Kétségtelen, hogy a hivatal életét eddig is számtalan, sok esetben megalapozott kritika, 
polémia kísérte, de azért az is tény, hogy mind a hatósági, mind pedig a tudományos vagy 
akár a határon túli, külhoni magyar kulturális értékek védelme tekintetében elvégzett munka 
azért kiemelkedő eredményességű volt. Az is kétségtelen, hogy negatív hatással volt az 
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örökségvédelem ügyére az örökségvédelmi törvény többszöri módosítása, csak úgy, mint az 
építéshatósági jogkör elvonása a KÖH-től, ez azonban megítélésünk szerint a bennfentes 
oligarchák által táplált korrupció megerősödését segítette csak elő. 

Ezen erősen vitatható politikai döntések megkoronázása végül is az intézményesített 
műemlékvédelem szétverése a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetésével. Persze a 
törvényben sok szép szót olvashatunk, de még ezek is lehetnének szebbek, tehát még a körítés 
is lehetne szebb; ezzel kapcsolatban is lesz természetesen módosító javaslatunk. Például, hogy 
csak az elejéről idézzek, ha megnézzük a 3. §-ban a muzeális intézményről szóló részt, „a 
társadalom szolgálatában áll” a kor kihívásainak megfelelő megfogalmazásban, azt gondolom, 
sokkal méltóbb lenne, ha „a magyar nemzet” szolgálatában állónak titulálnánk a muzeális 
intézményeket, és így tovább. Számos nyelvi átalakításra is szorul véleményem szerint ez a 
törvényjavaslat, de a legfőbb kritikánk természetesen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
megszüntetésére, illetve a jövendőbeli, várható újabb és újabb intézménybezárásokra 
vonatkozik, amit sajnos kódol ez az új rendszer. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mielőtt továbbmennénk, csak azt szeretném jelezni, hogy kérem, hogy a 

napirendi pontnál maradjunk, abból fakadóan is, hiszen a múltkori bizottsági ülésen, múlt 
héten hétfőn – éppen Hiller miniszter úr kérésére – a bizottság az „egyebek” napirendi ponton 
belül elfogadta azt, hogy fog foglalkozni az Örökségvédelmi Hivatal kérdésével. Így adom 
tovább a szót Karácsony Gergely alelnök úrnak. 

 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr! Tisztelt Bizottság! Államtitkár úr felhívott keringőre, hogy korábbi álláspontjával 
szembesítsük. Nem akarok ezen túlzottan hosszasan lovagolni, de az kétségtelen, hogy az 
LMP hozzáállását ehhez a törvényjavaslathoz azért mégis meghatározza az, hogy mi 
alapvetően nem értünk egyet azzal a koncepcióval, ami a múzeumi hálózat szétdarabolásáról 
szól, éppen ezért ennek tükrében vagyunk kénytelenek nézni a javaslatot, ami egyébként 
szerintünk egy koncepcionálisan nem helyes döntést megpróbál a lehető legjobban 
végrehajtani. 

Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a könyvtári, illetve a közművelődési 
intézmények esetében tulajdonképpen magával a koncepcióval sincs különösebb problémánk, 
és azt gondolom, hogy maga a törvényjavaslat viszonylag differenciáltan kezeli azokat a 
kérdéseket, amelyeket kezelnie kell, a múzeumok kapcsán azonban itt azért érdekes volt 
hallgatni államtitkár urat, hogy milyen új érveket talált a településeknek való átadás mellett. 
Ezek az érvek korábban nem jutottak még az eszébe, de nyilván az elmúlt időszakban szerzett 
tapasztalatai megerősítették abban, hogy a kormány döntése helyes volt, és mióta a kormány 
államtitkára lett, azt gondolom, hogy ez végül is emberileg egy érthető folyamat. Azonban a 
színházak esetében amellett érvelni, hogy a településen vannak, és emiatt nagyon sok 
adókedvezményt kapnak? Államtitkár úr pontosan tudja, hogy a színházak esetében van 
lehetőség a társaságiadó-kedvezmény lehívására, de múzeumok esetében nincs, tehát azt 
gondolom, hogy nem azon áll vagy bukik a különbség a színházak és a múzeumok között, 
hogy azok éppen települési vagy nem települési fenntartásban vannak.  

Egyetértek államtitkár úrral abban is, hogy módszertani értelemben a magyar 
múzeumhálózatnak meg kell újulnia, bár azzal erősen vitatkoznék, hogy a látogatószám 
önmagában erről nagyon sokat elmond-e. Vannak ugyanis olyan kistelepülések, ahol egy 
adott kiállítóhely is nagyon fontos szerepet játszhat az adott település helyi identitásának 
kialakításában, és nem biztos, hogy el tudják érni azt, hogy azt tömegek látogassák, de ezzel 
együtt is nekik az nagyon fontos lehet. De nem vitatkozom, sőt aláhúzom azt a szándékot, 
hogy szükség van arra, hogy egy módszertani megújuláson átmenjen a magyar 
múzeumhálózat, és ennek szerencsére vannak nagyon pozitív jelei. Éppen az államtitkár úr 
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által is emlegetett programnál, például az írók-költők életművét bemutató 
kiállítássorozatoknál például nagyon szép, pozitív példák vannak, hogy viszonylag kis 
pénzből hogyan tudott úgy módszertanilag megújulni egy kiállítóhely, hogy aztán az sokakat 
tudjon vonzani. 

Azért felhívnám a figyelmet egy olyan problémára, amit államtitkár úr lelkesedése 
nem biztos, hogy meg fog tudni oldani. Nagyon szép számok vannak a költségvetésben – bár 
megmondom őszintén, én még azt a költségvetési módosító indítványt nem tudtam részletesen 
megnézni, amit itt ismertetett, hiszen ez néhány napja lett csak benyújtva –, csak az a baj a 
jövő évi költségvetéssel, hogy szerintem senki nem veszi komolyan, hogy ez a költségvetés 
meg fog valósulni abban a formában, hogy a parlament erről szavazni fog. Nagyon remélem, 
hogy amikor majd ennek a költségvetésnek a zárszámadását fogjuk megnézni, akkor tényleg 
nagyságrendileg hasonló számok szerepelnek majd a kulturális rovatoknál, mint amiket most 
államtitkár úr elmondott nekünk, és amely valóban, ha nem is kielégítő, de mondjuk a korábbi 
évek megszorításaihoz képest azért stabilizálná például a múzeumhálózat helyzetét. 

Megmondom őszintén, nagyon aggódom amiatt, hogy ez a megyei múzeumhálózati 
rendszer ketté fog szakadni a megyei jogú városok által fenntartott intézményekre és a kisebb 
települések intézményeire. Nagyon félek attól, hogy akár a könyvtárellátásnál is bekövetkezik 
az a probléma, hogy a kulturális esélyegyenlőség tovább fog sérülni Magyarországon, és 
megmondom őszintén, nem nagyon látom azt a fajta erős kormányzati filozófiát abban, hogy 
mondjuk az általános iskolákat államosítjuk, de például a könyvtárak vagy a múzeumhálózat 
esetében meg éppen ennek az ellenkezője történik. Nyilván minden szempontból nem is 
biztos, hogy elvárható vagy el kell várnunk egy kormánytól, hogy mindenben következetes 
legyen, csak ha az általános iskolák esetében amellett érvelünk, hogy a szegény települések 
iskolái ne legyenek szegény iskolák, és a gazdag települések iskolái gazdag iskolák, akkor 
nem tudom, hogy ez a könyvtárra miért vonatkozik kevésbé. Értem, hogy lesznek mindenféle 
normatívák, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ebben az LMP – vagy talán a teljes 
ellenzék nevében is mondhatom – a kormánynak minden olyan lépését támogatni foga, ami a 
kulturális esélyegyenlőség megteremtését szolgálja. Összességében nem gondolom azt, hogy 
ez egy rossz törvényjavaslat, de azt gondolom, hogy maga a koncepció a múzeumhálózat 
esetében nem helyes, éppen ezért én most tartózkodni fogok az általános vitára való 
alkalmasság kapcsán. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiller miniszter úrnak adom meg a szót. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azért is, mert más napirendi pontok is szerepelnek, 

amelyek nem lényegtelenek a bizottság ülésén, a vita politikai részét a parlament plenáris 
ülésén fogom elmondani, ugyanakkor a témáját jelzem. Legutóbb államtitkár úrral az oktatási 
bizottság ülésén találkozva beszéltük meg ezt az előterjesztést. Külön bizottságok üléseznek 
különböző szaktémában, de mégiscsak egy országban élünk, és bár bizottsági üléstermek 
egymástól elkülönülnek, a valóságban az, ami kultúrában, közművelődésben egy adott 
településen folyik, természetesen nem válik el, ahogy egy család életében sem válik el, hogy 
iskola, múzeum, színház van-e, és milyen módon működik a környékén. Ha ezt az egészet 
nézzük – amit tehát most csak jelezni szeretnék, és nem fogom kifejteni –, akkor az országunk 
teljesen kaotikus képet mutat. Önök elemi erővel szervezik az államosítást a magyar 
oktatásügyben, de már olyan szinten, ami nemcsak szakmai értelemben követésre nem méltó, 
hanem aki egy kicsit is ért ennek a részletéhez, az tudja, hogy ebből nagyon komoly 
bonyodalmak lesznek a megvalósítás pillanatától kezdődően. Amíg papíron vannak leírva, 
addig azok, akik ezt következményeivel látják, nyilván képesek képet alkotni róla, de a 
tömeg, az ország akkor fog ezzel szembesülni, amikor ez elindul. Ehhez képest, amelyet 
milliónyi módon, érvvel támasztanak alá – számomra elfogadhatatlan szakmai érveléssel –, 
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hallunk itt egy másik érvelést, szakmailag hasonlóképpen alátámasztva, a teljesen másik 
irányba. Ráadásul mégiscsak az történt, azért mondjuk ki, hogy itt született egy döntés 
valamivel több mint egy évvel ezelőtt az intézmények államosításáról, valóban kellő 
tapasztalat okán, és elismerem, önök között nem egy ember van, aki ehhez a területhez értve 
felemelte a szavát. Eltelt egy év, valamivel több, és most az államosítást megfordítva, sőt a 
decentralizációt további ágakra bontva hoznak ide egy előterjesztést; lehet, de ez az egészet 
nézve teljesen ellentétes irányok megvalósulását jelenti az országban. 

A második kérdés, amit szintén felületesen kívánok csak érinteni, hogy szerintem 
fontos dolgot vetett fel az alelnök úr, Karácsony képviselő úr. Ahhoz kívánok jó erőt és sok 
idegsejtet, amikor majd nem azt a költségvetést tárgyaljuk, ami most éppen napirendi ponton 
van, hanem aki egy kicsit is látja, hogy mi folyik, az tudja, hogy miközben mi itt napirendi 
pontokat tárgyalunk, azért roppant csekély valószínűsége van annak, hogy a 2013-as évi valós 
költségvetés 2013. január 1-jétől az lesz, mint amit mi most a következő napirendi pontban 
tárgyalunk. Ezt a napirendi pontot meg fogjuk tárgyalni, de azért mindannyian tudjuk –
 gondolom, kormánypártiak is, ellenzék is –, hogy néhány héten belül itt jelentős módosítások 
várhatók. Ezek a módosítások, amint észlelem, nem a bővítés felé viszik a költségvetést. 
Miközben van egy kidolgozott kulturális koncepció – erről majd a holnapi napon meg a 
későbbiekben beszéljünk, vitatkozzunk –, én is látok benne pozitív elemeket, fontos dolognak 
tartom például a főváros tekintetében normatíva ügyében, ami itt szerepel, szakmailag is 
rendben van, de igazából ennek a koncepciónak a háttere, a financiális háttér megvédése, 
igazából nem is a gyakorlati alkalmazása az, ami erőteljesen kétséges. Úgy látom, hogy ez 
súlyosan veszélybe fog kerülni, merthogy a tapasztalat azt mutatja az elmúlt két évben is, 
hogy nehéz megtartani azt a pénzügyi hátteret, amire egyébként akár a helyes szakmai 
koncepciók megvalósításához szükség lenne. Ezt jelezni kívánom, mert az előterjesztés 
kétségkívül egy tény, amiről én beszélek, ez pedig egy valószínű jövő, csak szeretném 
visszaidézni majd akkor, amikor erről fogunk értekezni.  

Végezetül a politikai irányuk okozta káosz, ami itt létrejön és a kétség, a szakmai 
megvalósíthatóság és a financialitás között felvet még egy kérdést, ami viszont nagyon fontos, 
hogy a bizottság – mert mégiscsak a kulturális bizottság ülésén vagyunk – előtt szerepeljen, 
történetesen a módszertani megújulás kérdése. Azt mondhatom, hogy a magyar közművelődés 
intézményei és azok az emberek, akik a magyar közművelődésben dolgoznak, meghatározó 
többségükben nemcsak hogy alkalmasak, hanem teljesen felkészültek módszertani 
megújulásra. Itt nem azt látom, hogy megcsontosodott és befagyott struktúrák vannak, nagyon 
sok helyen teljesen korszerű gondolkodást láttam és látok, de minden megújításhoz – legyen 
az módszertani – először a minimális alapot kell biztosítani, azt, hogy ne azzal legyen 
elfoglalva a kisebb vagy nagyobb múzeum, hogy a meglévő értékeinek óvását meg tudja-e 
oldani. Úgy nem lesz módszertani megújulás, hogy egyébként a költségek nagy része, a 
figyelem nagy része, az idegeskedés azon folyik, hogy egyébként tudjuk-e őrizni a 
múzeumunk értékeit vagy nem. Először vissza kell csinálniuk alapvető hibákat, amelyeket 
sikerült elkövetni elsősorban a kultúra és ezen belül a közművelődés átlagos megszorításon 
messze túlmutató megcsonkítása okán; először ezeket kell biztosítani, aztán majd lehet 
beszélni szakmai megújulásról. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen szükség módszertani 
megújulásra, de olyan módszertani megújulást nem tudnak nekem mondani, ami nem kerül 
pluszpénzbe; nincs olyan, az szöveg. Ezért érdemes összerakni a szakmai részeket, érdemes 
megnézni, hogy ebben az előterjesztésben milyen pozitívumok vannak, érdemes összevetni 
összességében azokat az irányokat, amelyek az országban az önök kormányzása alatt 
dominánssá váltak azzal, amit ez képez, hogy ez a valóságban egészében hogyan néz ki. 
Mindezzel csak jelezni szerettem volna az irányokat. A politikai részt holnap kifejtjük, a 
szakmai módszertani rész viszont helyénvaló, ha itt részletesebben szerepel. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Gyimesi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Államtitkár úr hosszan és 

részletesen ismertette a törvénytervezet főbb pontjait. Jó ismerője a szakterületnek, teljes 
mértékben egyetértek a véleményével. (Kiss Attila az ülésterembe érkezik.) 

Hiller képviselő úr véleményéből egy elemében feltétlenül egyetértek, az alapvető 
hiba és a káosz dolgában, csak a kiindulási pontunk más. A mi kiindulási pontunk 
egyértelműen az, hogy az előző kormány időszakában megszűnt a kulturális normatíva a 
megyéknél, eltűnt az a biztos, stabil alap, amire építkezhettek a megyei közgyűjtemények –
 legyenek azok könyvtárak, múzeumok, levéltárak –, és bizony maradványelv alapján sokszor 
az adott testület jó szándékán múlt, hogy egy-egy intézmény komolyabb támogatást kapott, 
vagy pedig az ellehetetlenülés szélére került. Ezért adósságkonszolidációra volt szükség, és 
megváltozott az egész jogalap, ami alapján kézenfekvő volt, hogy a koncepcióváltást végre 
kell hajtani.  

Azt látom, hogy a törvénytervezettel kapcsolatban érdemi ellenzéki megszólalás nem 
történt, hiszen Hiller képviselő úr az iskolákról, Novák Előd a nemzeti örökségvédelmi 
törvényről beszélt. Erről a törvényről érdemi kritika igazából nem hangzott el, talán amiatt 
sem – és ezt egyáltalán nem szégyenkezve mondom –, mert jelentős és széles körű egyeztetés 
előzte meg a törvény kialakítását, és azt is elismerjük, hogy bizony jelentős mértékben 
változott is az előzetesen tervezetként megjelent törvény, pontosan a szakmai szervezetek 
véleményének kikérésével. Úgy tudom, hogy a könyvtári ágazat teljes egészében azonosulni 
tud a törvénytervezettel, és a múzeumi ágazaton belül is azok a meglévő bizonytalanságok, 
amelyek vannak, a módosító javaslatok, illetve a vita kapcsán eltüntethetőek. Erre teljes 
mértékben nyitottak a kormánypárti képviselők is, és biztatom is ellenzéki képviselőtársaimat, 
hogy módosító javaslatokkal tegyék még jobbá ezt a törvényt. Hozzáteszem azt, hogy ne egy 
jövőbeni költségvetés-tervezetről beszéljünk, hanem az előttünk fekvő anyagokról is, ez pedig 
egyértelműen azt mutatja, hogy az előző időszakkal szemben jelentős, majdhogynem 
megduplázódó mértékben tud ez a terület pluszforrásokhoz jutni. Az általános vitára bocsátást 
ezért támogatom és javaslom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e még hozzászólás. (Jelzésre:) 

Gyutai polgármester úrnak adom meg a szót. 
 
GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, egy részletkérdésre 

szeretnék rákérdezni. Szólt arról, hogy a kistérségi mozgókönyvtári normatíva sorsa más lesz, 
és ha jól értettem, vélhetően majd a megyei könyvtár szakmai módszertani feladataira fog ez 
fordítódni. Ha ez így lesz, akkor ez örvendetes lesz, hiszen testközelből látom, hogy ez egy 
nem kötött felhasználású normatíva volt, és a kistelepülések ezt elsősorban 
településüzemeltetésre fordították. Ha ez így lesz, és kötött módon, szakmai módszertani 
feladatra lehet használni, akkor ez egy jelentős előrelépés lesz. Jól értettem, hogy ez a 
szándék?  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e még hozzászólási szándék a napirendi ponthoz. 

(Nincs jelentkező.) A határozathozatal előtt államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. 

L. Simon László (EMMI) reflexiói 

L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék 
meg, hogy akkor végigszaladjak a felvetett problémákon, és csak azokra válaszoljak.  
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Novák Előd képviselőtársam, ha nem lettem volna két évig ennek a bizottságnak az 
elnöke, akkor meglepődnék. Fél órán keresztül soroltam az összegeket, és elmondtam, hogy 
2,4 milliárd, 0,7 milliárd meg egymilliárd, azaz összesen 4,1 milliárd – szemben a 2,6-tal, 
amit jelenleg ad a MIK a múzeumokra. Ha ön erre azt mondja, hogy kevesebb a pénz, akkor 
vagy matek-, összeadási problémákkal küszködik, vagy valami mással. Világosan és tisztán 
elmondtam – egyébként ha nem mondtam volna el, akkor megnézhetné a parlament 
honlapján – annak a költségvetési módosításnak a logikáját és szerkezetét és a melléutalt 
pénzeket, amelyek egyértelművé teszik, hogy ez a finanszírozási modell mennyivel lesz jobb, 
mint ami eddig működött. Sőt azt kell mondanom, hogy húsz év után először van átgondolt 
finanszírozási modell a közgyűjteményi és közművelődési területen, mert eddig mindig 
letudtuk azzal, hogy volt egy normatíva, amiből a fenntartók fordítottak valamennyi pénzt az 
intézményükre, és még azt sem határoztuk meg számukra, hogy mennyit kell a könyvtárra és 
mennyit kell a múzeumra fordítani, mert azt saját maga döntötte el. Az állam a feladatokhoz, 
amit kötelezően meghatároz az intézmények számára, meg is mondja, hogy mivel járulok 
hozzá, és még egyéb más lehetőséget is teremt, hogy együttműködjön, és együtt 
gondolkodjon. 

Szóba hozta Novák képviselőtársam a szakfelügyeletet, hogy majd a szakfelügyelet 
erősödik, és hogy a múzeumi egységet a szakfelügyelet fogja tudni könnyebben megszüntetni. 
Ez pont fordítva van. Hosszú évek, évtizedek óta ezt várja a szakma, a szakmai közönség, 
hogy erős szakmai felügyelet szolgálja a múzeumok érdekeit, és valóban az legyen múzeum, 
aminek múzeumnak kell lennie, és ami nem felel meg a múzeumi kritériumoknak, azok ne 
tudjanak múzeumként működni. Ez nem azt jelenti, hogy ezt azért csináljuk, hogy 
könnyebben be tudjunk zárni múzeumot, ez botorság, pont fordítva van, és ez ráadásul a 
szakma elvárása. Ezt tessék megérteni, szakmai elvárásokat építettünk bele ebbe a 
jogszabályba. Hogy a KÖH finanszírozását meg a bennfentes oligarchákat idehozta, engedje 
meg, hogy erre ne válaszoljak, mert végtére is hálás lehetek önnek, hogy Alföldi Róbertről 
nem beszélt. (Derültség. – Novák Előd: Majd az „egyebek” közt.) Mindazt, ami nem 
idetartozik, most nem fogom véleményezni, főleg azért sem, mert súlyos tárgyi tévedéseket 
sikerült itt megint összehordania. 

Karácsony alelnök úrnak a következőt szeretném mondani. Örülök, hogy egyetért a 
könyvtári rendszer átalakításával. Tulajdonképpen én az alelnök úr megszólalását inkább 
támogatónak éreztem a tartózkodásával együtt is, és szeretem ezt, hogy mindig előre 
megmondja, hogy hogyan fog szavazni (Karácsony Gergely: Azért, hogy meg tudjam 
indokolni.), hogy egy pillanatilag se legyünk bizonytalanságban. A múzeumokkal 
kapcsolatban viszont ön szóba hozza nekem azt, hogy bezzeg a színházak TAO-
kedvezményekben részesedhetnek. Önöket mi akadályozta meg az elmúlt két évben abban, 
hogy olyan rendszerre tegyenek javaslatot a parlament előtt, ha önök szerint ez indokolt, hogy 
TAO-kedvezményből részesedjenek a múzeumok is? Be lehet nyújtani ellenzéki módosító 
indítványt, és azt mondani, hogy márpedig jó lenne, ha a múzeumok is kapnának TAO-
kedvezményt. Mi örömmel vesszük az ilyen kezdeményezéseket, és ha jó, akkor még fel is 
karoljuk, támogatni fogjuk. 

Azt, hogy a módszertan és a látogatószám ne lenne összefüggésben, azért én vitatom; 
nyilvánvalóan elismerem azt, hogy nem az egyedüli kritériumnak kell lennie a 
látogatószámnak. Mikor az érdekeltségnövelő támogatási rendszer alapjait a minisztériumban 
letettük, akkor a látogatószámot a lehetséges kritériumok között csak egy és nem elsődleges 
szempontként vettük figyelembe. Ez ugyanúgy van, mint a színházak esetében. Amikor az új 
előadó-művészeti törvényen dolgoztunk, éppen azt mondtuk, hogy a színházak támogatásánál 
ne csak a látogatószám, a nézőszám legyen kritérium, mert ez nem fejezi ki azt, hogy 
ténylegesen milyen szakmai munka folyik annak az intézménynek a keretein belül, de azért 
azonos kategóriájú intézmények között némileg lehet differenciálni ez alapján is. Azért 
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gondoljon arra, hogy mondjuk Szabolcs településen, ami egy község, a Mudrány-kúriának 
4767 volt a tavalyi látogatószáma, és mondjuk Sopronban, ami egy megyei jogú város, a 
Patikaháznak 590 volt az éves látogatószáma. Azért ez valamit jelent. Ha megnézi az összes 
többi soproni múzeumegységet is – én direkt ott nyaraltam tavaly a gyerekeimmel, 
végigjártuk az összeset –, mondjuk a középkori zsinagógában éves szinten 500 alatt van a 
látogatószám, és abból a tavalyi 500-ból a mi hat fős családunk volt hat fő. Szeretném tehát 
jelezni, hogy ott valami gond van, hogy a soproni múzeumi egységekben valamiért – pedig 
egy gyönyörű szép városról van szó – ilyen kevesen mennek el, ott módszertani probléma is 
van, és ezzel szembe kell nézni. Köszönöm, hogy szóba hozta az irodalmi emlékház-
programot. Ha lehet mondani – és itt az elődök előtt is meghajtom a fejemet –, az elmúlt évek 
egyik legsikeresebb múzeumfejlesztési programja az irodalmi emlékház-program, és ezt mi 
mindenképpen folytatni is kívánjuk. Ennek része volt az a Lázár Ervin-emlékház avatása, 
amelyen tegnap előtt én magam is részt vehettem. 

Hiller miniszter úr hozzászólását is köszönöm. Annak örülök, hogy megint az 
oktatásügyről beszélt, mert ennek két üzenete lehet: az egyik az, hogy miniszter úr ahhoz 
jobban ért, a másik pedig az, hogy itt nincs probléma, és ezért beszél arról, ahol ön szerint 
probléma van. (Derültség.) Amit a költségvetéssel kapcsolatban mondott, az viszont 
meglepett, mert egy történésztől az mégiscsak elvárható, hogy a múltat kezelje tényként, azt is 
csak óvatosan, mert az értelmezés már ott is több lehetőséget ad.  
De szinte tényként kezeljen olyat, amiről mi még kormánypárti képviselőként, én 
államtitkárként nem is hallottam? Hogy önök már azt is tudják itt Karácsony alelnök úrral 
együtt, hogy milyen módon fog módosulni majd az a költségvetés, és miért nem fog mindaz 
megvalósulni, amit én elmondtam? Mindeközben diszkréten és szerényen hallgassunk arról, 
hogy azért az önök elmúlt nyolc éve alatt eltűnt a közművelődési normatíva, drasztikusan 
csökkent a megyei önkormányzatok bevétele, minden egyéb más olyan kiegészítő támogatást, 
amely ezt pótolni lett volna képes, elvettek? Minderről ne beszéljünk, és hogy azt is csak úgy 
csendben megkerüljünk, hogy az önök idején kétszeresére nőtt a magyar államadósság, és ha 
a jelenlegi, az idei adósságszolgálati kötelezettségünknek csak az egytizedét kultúrára 
fordítanánk, akkor az hatszoros támogatást eredményezne csak a közművelődési és 
közgyűjteményi területén? Emellett ilyen diszkréten elmegyünk, és úgy csinálunk, hogy itt a 
legfőbb probléma az, hogy majd a most tárgyalandó költségvetési törvény valójában nem is 
lesz így, és nem is lesz annyi?  

Arra szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét, hogy ugyanezt elmondták egy 
évvel ezelőtt is a költségvetési vitában, és az sem lett igaz; elmondták, hogy a zárolt pénzek 
nem fognak visszajönni. Tisztelettel jelentem, hogy például az Nemzeti Kulturális Alapnál a 
múlt csütörtöki bizottsági ülésen adtuk vissza a zárolt összegeket a kuratóriumoknak, sőt a 
bevétel növekedése miatt további másfélmilliárd forintot osztottunk szét keretnövelő 
összegként a kuratóriumok között. Ez mondjuk a közgyűjteményi és a közművelődési 
területen is több tízmillió forintot jelent, sőt az NKA Bizottsága azt határozta meg a 
kollégiumok számára feladatként, hogy a szervezeti átállást és a fenntartói váltást segítő 
szakmai programokat indítsanak ezekből a többletforrásokból. Amikor én azt mondom, hogy 
1,1 milliárd forint lesz a megyei közművelődési feladatellátásra az eddigi nullához képest, 
tehát ha ebből még 10 százalékot zárolnánk is, akkor is még több mint 900 millió forintról 
beszélünk, tehát hogy ön eközben azt kéri rajtunk számon, hogy nincsen pénz a 
közművelődési feladatokra, én tényleg legalábbis visszafogottságot várnék a szocialista 
politikusoktól. Ráadásul miniszter úr azt is mondta, fel is írtam, hogy a módszertani 
megújuláshoz pénz kell. Amikor én azt mondom, hogy itt a pénz, akkor ön azt mondja, hogy 
úgyse lesz az a pénz, mert önök úgyse fogják ezt a pénzt odaadni, sőt azt mondja, hogy előbb 
csináljuk vissza mindazokat a bűnöket, amelyeket a közművelődésben elkövettünk. Most 
csináljuk vissza, most oldjuk meg mindazt, amit önök 2009-ben tönkretettek. Most hozzuk 
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vissza a normatívát, és most fogjuk mindazt visszacsinálni, amit önök botor módon 
leépítettek, lerontottak, leromboltak, felszámoltak. Most hozunk létre egy olyan finanszírozási 
modellt, amit húsz éve vár a szakma. Ott ül önnel szembe, miniszter úr, a szakszervezet 
elnöke. Emlékszem a tanulmányára 2009-ből, és arra a táblázatra, amit utána én is idéztem az 
egyik tanulmányomban: a normatíva megszüntetésével kapcsolatos tanulmányról beszélek. 
Mit tudtak akkor önök mondani a szakszervezetnek? Semmit sem, sőt elkerülték őket. Nem 
volt érdekegyeztetés, nem ültek le velük, nem tárgyaltak, elsumákolták az egész 
normatívakérdést. (Dr. Hiller István: Nyugi! Ésszel!) Az összes valamirevaló szakmai 
szervezet aláírta azt, hogy a normatívát vissza kell állítani, és önök nem állították vissza; mi 
állítjuk vissza most. Ezt nagyon fontos tisztázni.  

Örülök annak, hogy alkalmasnak és felkészültnek tartja az ágazat dolgozóit a 
módszertani megújulásra. Reménykedem benne, hogy ez így van, és mi ebben mindent meg 
fogunk tenni és segíteni fogunk. Én az ilyen gesztusokat, amit a szakma felé tesz, elfogadom, 
ezzel azonosulni tudok. Bárcsak így lett volna a kormányzásuk alatt is! Hat évig voltam a 
Magyar Írószövetség titkára, de hat év alatt egyetlenegyszer nem tudott fogadni engem 
szocialista miniszter semmilyen egyeztetésen, kivéve az Irodalmi Kerekasztalt, amikor több 
szervezetet együtt meghívtak. A Magyar Írószövetség elnökét a miniszter négy éven keresztül 
nem fogadta, tehát mi éppen ebből tanulva máshogyan csináljuk: mi valóban egyeztetünk, 
valóban megkérdezzük a szakmát, és azt beépítjük a törvényjavaslatba is, és mi valóban 
partnernek tekintjük őket abban, hogy hogyan kell módszertanilag megújítani ezt az egész 
területet.  

Gyimesi képviselő úrnak nincs mit válaszolnom, köszönöm szépen a szavait, Gyutai 
képviselő úrnak pedig azt tudom mondani, hogy igen, képviselő úr, jól értette, külön 
jogszabály fogja meghatározni – már dolgozunk ezen a jogszabályon – ennek az 1,7 milliárd 
forintnak a felosztását, hogy milyen együttműködési megállapodás keretében, milyen célokra 
lehet fordítani. Nagyon köszönöm, hogy kimondta azt, amit az önkormányzati bizottsági 
ülésen nem mondtak ki, hogy ennek a forrásnak egy jó részét az önkormányzatok másra 
fordították. Most erre nem lesz lehetőség, nem tudják a kulturális célra kapott forrásokkal más 
önkormányzati feladatok különféle forráshiányait betömködni, úgyhogy ez egy nagyon fontos 
előrelépés. Ezért is kérem önöket, hogy segítsenek abban képviselőtársaim, hogy ezek a 
költségvetési módosításaink is átmenjenek, mert nagyon fontos, hogy végre tisztán lássunk a 
területen. Köszönöm szépen a támogató gondolatokat. Elnézést kérek, hogy egy kicsit heves 
lettem a végére, de ebből is láthatják, hogy kellő szeretettel és kellő lelkesedéssel küzdök a 
saját területünkért. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Gondolom, a vita holnap a parlamentben 
úgyis folytatódni fog. Most azt kérdezném a bizottságtól, hogy ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak tartja a javaslatot. (Szavazás.) Tizenöt. Aki nem tartja általános vitára 
alkalmasnak? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság általános 
vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.  

Államtitkár úrnak köszönjük szépen. (Novák Előd az éppen távozó L. Simon 
Lászlóhoz: Alföldi-ügyben az „egyebek” napirendi pontot nem várja meg? – Derültség. – L. 
Simon László: Képviselő úr, mély alázattal fogom olvasni a hozzászólásának a leiratát. –
 Derültség.) Előadó tekintetében Menczer Erzsébet képviselő asszonyt kérem meg a bizottság 
többségi álláspontjának ismertetésére. Kérdezem, hogy van-e, aki kisebbségi véleményt kíván 
előterjeszteni. (Nincs jelentkező.)  
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A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) 

Rátérünk a következő napirendi pontra, a polgári törvénykönyvről szóló, 
T/7971. számú törvényjavaslatra. Államtitkár asszonyt és miniszteri biztos urat köszöntöm a 
napirendi pont tárgyalásánál! Át is adom a szót előterjesztőként miniszteri biztos úr részére. 

Dr. Székely László (KIM) szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nehéz helyzetben lennék, 
ha hasonló mélységben és részletességgel próbálnám meg ezt a polgári törvénykönyvet 
önökkel ismertetni. Tárgyi bizonyítási eszközként elhoztam önöknek, hogy legalább így 
könyv alakban is lássák. (Felmutatja.) Ez egy több mint 1600 paragrafusból álló polgári 
törvénykönyv (Mandur László: Szavazzunk! – Derültség.), amelynek részletes ismertetésével 
valószínűleg az államvédelmi törvénybe ütköző tényállást valósítanék meg, de egy biztos, 
hogy húsvétig innen nem mennénk haza. Csak úgy szimbólumként hadd mondjam azt, hogy 
ez egy olyan kódex, amely az ember életét nem a bölcsőtől a koporsóig, hanem a fogamzástól 
a halálon túlig is elkíséri – gondoljanak csak a kegyeleti jogra, amely az ember életét akár 
évtizedekkel vagy évszázadokkal is túléli –, tehát egy hatalmas törvényműről van szó. Ezért 
engedjék meg, hogy csak néhány általánosságot mondjak, amely alapvetően jellemzi és 
érthetővé teszi egy laikus számára is, hogy mi a fontossága ennek a törvénynek. 

Először talán egy jogtörténeti jelentőségű körülményre hadd hívjam fel az önök 
figyelmét. Ha ebből a tervezetből törvény lesz, akkor ez Magyarország első, nem diktatórikus 
körülmények között elfogadott, hatályba lépő polgári törvénykönyve lesz. Sorrendben ez a 
törvény a harmadik Magyarországon. Az elsőt 1853-ban egy császári oktroj, egy pátens 
vezette be Magyarországon a neoabszolutizmus körülményei között, a levert forradalom és 
szabadságharc után. Ez a törvény viszonylag rövid ideig, csak 1861-ig volt hatályban; bár a 
tárgyi hatálya még évtizedekig tartott, de ez már jogtörténeti kérdés. A második polgári 
törvénykönyvünk 1953-1956 között készült – elfogadásra csak 1959-ben került sor a 
forradalmi események miatt –, 1960. május 1-jétől hatályos. Ha arra gondolnak, hogy ennek a 
polgári jognak, ennek a magánjognak az éltető eleme a magántulajdon, a tulajdonosi 
autonómia, a szerződési szabadság, az egyén autonómiája, akkor gondolom, 
elcsodálkozhatnak, hogy éppen 1953-1956 között születetett meg ez a törvény. Ennek hosszú 
és nagyon bonyolult okfolyamata van. Egyet szögezzünk le: alapvetően egy, a magánjog 
szellemiségétől idegen környezetben született törvény az, amely immáron több mint ötven éve 
hatályban van. Természetesen több száz módosítást élt meg ez a törvény a rendszerváltás óta 
is, és 1998-ra érett meg a helyzet arra, hogy egy kormányhatározat keretében az akkori 
kormány felkérte a Kodifikációs Főbizottságot, illetve annak szerkesztőbizottságát egy új 
polgári törvénykönyv tervezetének az elkészítésére. Ez a kódex vagy ez a tervezet tehát, ami 
önök előtt fekszik, 14 évig készült, 14 év alatt jutott el ebbe a formába, ami most 
megismerhető, és a parlament irományai között szerepel. Ebben a munkában becslésem 
szerint körülbelül 200-250 kodifikációs szerkesztőbizottsági ülés, operatív munkabizottsági 
ülés, illetve megbeszélés eredményeképpen a magyar magánjog művelőinek legkiválóbbjai, 
elméleti és gyakorlati szakemberek, akadémikusok, egyetemi tanárok, legfelsőbb bírósági 
tanácselnökök, megyei ítélőtáblai elnökök és más gyakorló jogászok vettek részt. Azt 
mondhatom, hogy szerintem ez a tervezet jelenleg az, amit ez a szakma ma Magyarországon, 
mint legjobbat önök elé tárni tud. 14 évig készült ez a tervezet. Azért azt hadd tegyem hozzá, 
hogy az első hatályba lépő magyar polgári törvénykönyv 1960-ban 117 évig készült, tehát 
ahhoz képest ez egy rapid munka volt tulajdonképpen. Ez sem egy elhanyagolható szempont.  

Ha most néhány szóban megpróbálom érzékeltetni önökkel – bár igazából csak 
találgatok –, hogy az önök bizottságának a kompetenciájába mely kérdések tartoznak bele 
leginkább, akkor néhány dolgot emelnék csak ki, és inkább állok rendelkezésre bizonyos 
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kérdések vagy észrevételek konzultálására, megtárgyalására. A paragrafusok számának 
bővülése alapvetően annak köszönhető, hogy a most hatályos polgári törvénykönyv 
körülbelül 600-700 körüli paragrafusból áll. Pontosan azért nem lehet tudni, mert időközben 
/A, /B, /C kiegészítésekkel szaporodott, és igazából senki nem számolja meg, hogy őszinte 
legyek, tehát körülbelül 700 körüli paragrafusból áll, ez pedig ennek a duplája. Ennek 
alapvetően az a magyarázata, hogy 1953-ban a családjogi kódexünk önálló törvényként került 
kodifikálásra, és ezzel kivált a magánjogból. Ennek magyarázata a szocialista, kommunista 
jogideológiának az okaiban keresendő, nevezetesen hogy a családi viszonyok teljesen 
függetlenek a vagyoni viszonyoktól, és a szocialista családtól a vagyoni kérdéseket, mint 
ördögöt a tömjénfüsttől, úgy kell óvni. Ennek kifejeződése volt a külön testbe való 
korporálása ennek a joganyagnak. Ennek az ideológiai indokai megszűntek, ezért a családjogi 
törvény egyedülálló könyvként visszatért a hagyományos magánjogi keretrendszerbe. 

A másik hatalmas joganyag pedig, ami szintén ilyen módon most már a polgári jogba 
gravitál, a társasági jognak, a gazdasági társaságokról szóló törvény törzsanyagának a 
visszatérése okozza ezt a felduzzadását a paragrafusszámoknak. Ami önöket érdekelheti, az a 
sajtó. 1977 és 2010, pontosabban 2011. január 1-je között a sajtó-helyreigazítás szabályait a 
polgári törvénykönyv tartalmazta. Azt mondhatnám, hogy ideiglenesen állomásozott a 
magánjog területén ez a joganyag, ugyanis 1914-ben a sajtótörvényben volt található, ezek 
után átkerült a polgári perrendtartásról szóló törvénybe, majd ’77-ben került ez az anyagi jogi 
szabály a személyhez fűződő jogok részeként a polgári törvénykönyvbe. Miért nem volt itt jó 
helyen? Azért nem volt jó helyen, mert a rendszerváltást követően az 1989-es alkotmányunk a 
sajtóról szóló joganyagot kétharmados törvénynek nyilvánította, márpedig a sajtó-
helyreigazítás szabályai a szerkesztés szabadságának az egyik legsúlyosabb korlátját jelentik. 
Ennek ellenére egy feles többséggel elfogadható törvényben maradt a sajtó-helyreigazítás 
szabálya, és – szerintem nagyon helyesen – a 2010. évi CIV. törvénynek, amely a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szól, egy sarkalatos törvénybe, 
tehát egy kétharmaddal elfogadható törvénybe került, és innentől kezdve a továbbiakban a 
polgári törvénykönyvnek és ennek következtében a kodifikációs bizottságnak ezzel a 
kérdéssel foglalkoznia nem kellett.  

Megújultak a „személyhez fűződő jogok” című, az emberről mint jogalanyról szóló 
könyvnek az idevonatkozó III. részében található szabályok. Itt talán azt emelném ki, ami 
valószínűleg érdekelheti önöket, hogy a korábbi nem vagyoni kártérítés, amelyről sokat 
hallunk nap mint nap a sajtóban, rádióban, televízióban, ez az intézmény minden komoly 
funkcionális problémái miatt meg fog szűnni, és helyette a sérelemdíj kerül bevezetésre. 
Ennek a sérelemdíjnak igazi újdonsága a nem vagyoni kártérítéshez képest az lesz, hogy 
sérelemdíj akkor is járhat a személyhez fűződő jogok sértettjének, ha további hátrányt a 
jogsértésen túl bizonyítani nem tud, tehát nem kell pszichoszomatikus tüneteket produkálnia a 
bíróság előtt, nem kell szexuális potenciacsökkenésről beszélni, és bizonyítani a felperesnek –
 ezek roppant megalázó és kellemetlen processzusokat jelentettek – ahhoz, hogy a bíróság 
számára sérelemdíjat állapítson meg.  

Zavarban vagyok azért, mert tényleg órákig tudnék beszélni, hogy mi minden 
újdonság fordul még elő ebben a kódexben, de azt hiszem, hogy talán tematikailag helyesebb, 
ha megadnám a szót, és állnék rendelkezésre az önök kérdéseire. Valóban tényleg csak 
találgatom azt, hogy melyek lehetnek ennek a kódexnek azok az intézményei, újdonságai, 
amelyek az önök bizottsága érdeklődésének homlokterében áll, úgyhogy ha megengedik, 
akkor én elhallgatok, és tisztelettel várom az észrevételeket, hozzászólásokat. Köszönöm a 
figyelmet. 
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Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel az egykörös vitát meg is nyitom. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni a napirendi ponthoz. (Nincs jelentkező.) Így 
viszont válaszadásra nem adnám meg a szót, hanem határozathozatal következik. Kérdezem, 
hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. (Szavazás.) Egyhangú 
döntéssel a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. Írásos ajánlást nyújtunk 
majd be a javaslathoz, erről tájékoztatnám még a bizottság tagjait. Nagyon szépen köszönöm 
államtitkár asszonynak és miniszteri biztos úrnak is, hogy részt vettek a napirendi pont 
tárgyalásánál. Köszönöm szépen.  

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) 

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

Most pedig soron következik a T/8196. számú, valamint a T/8196/1. számú 
törvényjavaslat, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentum. A napirendi pont tárgyalásánál 
főosztályvezető-helyettes asszonyt köszöntöm, illetve az Állami Számvevőszék megjelent 
képviselőit! Főosztályvezető-helyettes asszonynak adom meg a szót. 

Koleszár Katalin (NGM) szóbeli kiegészítése 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden egy kis bevezetőt tartanék a 2011. évi zárszámadási 
törvényjavaslathoz. A költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot az 
államháztartásról szóló törvénynek megfelelően augusztus 31-éig benyújtotta a kormány az 
Országgyűlés elé, ezt megelőzően két hónappal az Állami Számvevőszéknek átadta. A 
törvényjavaslat rendelkezik a 2011. évi költségvetés finanszírozásáról, a végrehajtás 
szabályaival összefüggő kérdésekről, tárgyalja az államadósság kezelését.  

A gazdaságpolitika főbb vonásairól pár szót engedjenek meg. A kormány 2011-ben 
folytatta a strukturális problémák megoldását, amit a Széll Kálmán-tervben is ismertetett. A 
magas államadósság, a romló versenyképesség, a növekedési nehézségek kezelése érdekében 
a Széll Kálmán-terv főbb prioritása az államadósság rátájának visszaszorítása, a növekedési 
potenciál, ezen belül pedig kiemelten a munkaerő-piaci aktivitás krónikusan alacsony 
szintjének növelése volt. E problémák megoldására, kezelésére több intézkedést is hozott a 
kormány, amelyek feltétlenül szükségesek voltak a magyar gazdaság és a társadalom átfogó 
megújításának, versenyképességének fokozásához. Kiemelt feladat volt, hogy az államot a 
közérdek szolgálatába állítsa a költségvetés-politika, és e prioritások mellett 2011 
márciusában meghirdetésre került a Széll Kálmán-terv, mely olyan strukturális, alapvetően a 
kiadási oldalt érintő intézkedések bevezetését irányozta elő, amelyek már középtávon 
érezhető növekedési többletet eredményeznek, másrészt 2012-től érdemben hozzájárulnak az 
államháztartási hiány, államadósság fenntartható módon történő csökkentéséhez. Év közben 
több intézkedésre került sor. Az egyik az a februári 1025/2011-es kormányhatározat volt, 
amely az úgynevezett stabilitási tartalékot hozta létre mintegy 250 milliárd forint értékben. Ez 
részben zárolás, részben befizetési kötelezettség, részben pedig konkrét kiadási megtakarítás 
volt. Ezen túlmenően a 2011. évi költségvetés egyik módosításával az úgynevezett 
alkotmányos fejezeteknél is tartalék létrehozására került sor, és a médiaszolgáltató alapnál is. 
Többletbevétel-befizetésekre is sor került. Ezek az említett zárolások év közepével törlésre 
kerültek. 2011 szeptemberében további százmilliárd forintot kitevő intézkedésekről döntött a 
kormány: eszközbeszerzési tilalomról, újabb zárolásról, adóbeszedési hatékonyság javításáról, 
jövedékiadó-emelésről és többlet-osztalékbevétel előírásáról. Mindezen intézkedések 
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eredményeként a bruttó hazai össztermék a 2011. év folyamán 1,6 százalékkal növekedett, a 
nem tervezett egyszeri tételek nélküli uniós módszertan szerinti hiány pedig a kitűzött 
2,94 százalékos GDP-arányos mérték alatt, a GDP 2,43 százalékában alakult.  

Pár szót engedjenek még meg az Állami Számvevőszékkel való együttműködésről. Az 
Áht.-ban meghatározott határidőre átadtuk a törvényjavaslatot, biztosítottuk a helyszíni 
ellenőrzés feltételeit, a folyamatos egyeztetést. A folyamatos egyeztetések, szakértői 
megbeszélések eredményeképpen a véleménykülönbségek jelentős részét sikerült feloldani, és 
ahogy a Számvevőszék jelentése meg is állapítja, a 2011. évi költségvetés végrehajtása a 
jogszabályi előírásoknak megfelelt, a feltárt hibák a zárszámadás megbízhatóságát nem 
befolyásolták. Az Állami Számvevőszék megtette a javaslatait, a javaslatokra az érintettek 
intézkedési tervet készítenek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem a tisztelt bizottságot 
az általános vitára való alkalmasság támogatására. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az Állami Számvevőszék 

képviselőjének. 

Görgényi Gábor (ÁSZ) szóbeli kiegészítése 

GÖRGÉNYI GÁBOR (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az Állami Számvevőszék a törvényi kötelezettségeinek megfelelően, határidőre 
elvégezte a 2011. évi zárszámadásról szóló törvényjavaslat ellenőrzését. Megállapításainkról a 
korábbi évektől eltérően egy sokkal kezelhetőbb terjedelmű, összefogottabb anyagban 
számoltunk be, ami a korábbi 600-700 oldallal ellentétben 120 oldalban, illetve 60 oldal 
mellékletben történt meg. Az ellenőrzésünk lefedettsége is javult: a költségvetés bevételeinek 
96 százalékát, a kiadásoknak pedig mintegy 91 százalékát tudtuk ellenőrizni. A lefedettség 
növekedése több komponensből adódik össze. Első körben végeztünk teljes fejezeti 
ellenőrzést a belügyminisztériumi fejezetnél, ami azt jelentette, hogy az intézményi körre is 
kiterjedt az ellenőrzésünk, ezenkívül a Nyugdíjbiztosítási Alapot is első ízben auditálta a 
Számvevőszék. Harmadik elemként a lefedettség növeléséhez pedig megemlíteném, hogy 
kapcsolódó ellenőrzések is tartoztak a zárszámadáshoz: két szorosan kapcsolódó – ez a belső 
kontrollokról szóló –, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok tervezésétől felhasználásáig 
átívelő átfogó ellenőrzés. Ezek a jelentések az elmúlt héten, illetve azt megelőzően kerültek 
nyilvánosságra. További hét kapcsolódó ellenőrzést is végeztünk, amelyek megjelenése 
folyamatos, de ezeknek az ellenőrzéseknek az auditeredményei már a zárszámadási jelentés 
mellékletében megtalálhatóak.  

Röviden ismertetném a jelentés főbb megállapításait. Alapvetően kijelenthető, hogy a 
zárszámadással összefüggésben a végrehajtás színvonala javult, a beszámolók minősítése is 
javult. Összesen 81 intézménynél végeztük el a beszámolók minősítését: ebből egy elutasító, 
illetve egy korlátozott vélemény született. Elutasító véleményt az uniós fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzataira adtunk, amelyek főként számviteli, belső kontrollrendszert érintő 
problémákból, illetve a számvitellel összefüggésben főkönyvi és analitikaegyezési 
problémákból adódtak, korlátozott véleményt pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
intézmény kapott, ahol leltárhiba okozta a korlátozás okát. A korábbi években, 2009-ben és 
2010-ben is egyaránt három elutasító, illetve tíz korlátozott véleményt adtunk, ami látható 
javulást jelent 2011-gyel összevetve. A nemzetgazdasági elszámolások tekintetében a 
költségvetés közvetlen kiadási és bevételi tételei esetében két esetben született korlátozott 
vélemény: az egyik a lakástámogatások esetében történt, a második pedig a Nemzeti 
Földalappal kapcsolatos kiadásoknál és bevételeknél; ez utóbbinál a nyilvántartási rendszer 
problémái, míg az előzőnél a kifizetések szerződés nélkül volta okozta. Megemlíteném még, 
hogy az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatai elutasító véleményének több olyan 
komponense is volt, amelyekre már a korábbi években is felhívtuk a figyelmet, tehát ezek 
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ismétlődő hibák voltak. A bizottság hatókörébe tartozóan kiemelném, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alap NAV által beszedett bevételeit elfogadó véleménnyel minősítettük, illetve az 
NKA előzetes beszámolóját is elfogadó véleménnyel láttuk el.  

Az egyes területekről is röviden elmondanám, hogy mik voltak a főbb megállapítások. 
A költségvetés közvetlen bevételeivel és kiadásaival összefüggésben negatívum, hogy az adó 
és adójellegű bevételek előirányzatai összességében alulteljesültek – ez 3,5 százalékos 
alulteljesülés a módosított előirányzathoz képest –, pozitívum viszont, hogy a NAV által 
kezelt hátralékállomány 3,9 százalékkal csökkent. Ez egy trendfordulót jelent; a korábbi 
években egy folyamatos növekedést tapasztaltunk. Kiadások esetében pozitívumként 
tapasztaltuk, hogy a felülről nyitott kiadási tételek kockázatai 2011-ben nem jelentkeztek, 
ugyanis az előirányzatok összességében alulteljesültek, mintegy 0,6 százalékkal, a 
kiadásoknál azonban negatívum, hogy a rendkívüli kormányzati tartalék több mint 
20 százalékát szabálytalanul, a minisztérium és intézményei többletigényeinek kielégítésére 
fordították, tehát nem valósult meg az a funkció, hogy a nem várt kiadásokra történjen a 
felhasználás. A kormány egyensúlyjavító intézkedéseivel kapcsolatban röviden elmondanám, 
amelyek a gazdálkodást befolyásolták. Az államháztartási egyensúly megteremtése érdekében 
a kormány összesen 214,2 milliárd forintot zárolt, emellett beszerzési tilalmat, illetve 
tartalékképzési és maradványtartási kötelezettséget is előírt a fejezetek részére. Ez jelentősen 
befolyásolta a 2011. évi gazdálkodást. Negatívum, hogy egyre több maradvány képződik a 
költségvetésben: míg 2009-ben 481,4 milliárd, 2010-ben 528,7 milliárd, 2011-ben pedig már 
556,4 milliárd forint volt a keletkezett maradvány, amit negatívként értékeltünk. 

Az uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban is negatív tapasztalataink 
születtek. Megállapítottunk, hogy a 2007-2011 között teljesített összes kötelezettségvállalás 
elmaradt az időarányostól, 66 százalékon áll. Még jelentősebb az elmaradás a kifizetéseknél, 
ami mindössze 28 százalékon áll. Ez több operatív program esetében felveti a forrásvesztés 
kockázatát. Az elkülönített állami alapokkal és a tb-alapokkal kapcsolatban pozitív 
megállapításunk volt, hogy az elkülönített alapok egyenlege a tervezettnél kedvezőbben 
alakult, 69,2 milliárd forinton zárult. A tb-alapok 2011. évi hiánya 83,6 milliárd forint, 
amelyből 83,4 milliárd forint az Egészségbiztosítási Alap hiánya volt. A Nyugdíjbiztosítási 
Alapnál a hiány mindössze 0,2 milliárd forint volt, de itt mindenképpen meg kell jegyezni, 
hogy ez a magán-nyugdíjpénztártól átvett vagyonértékesítésnek köszönhető. Az ellenőrzésünk 
keretében elvégeztük a korábbi, tehát 2010. évi zárszámadási jelentésünkhöz kapcsolódóan az 
utóellenőrzést, és ezzel kapcsolatban megállapítottuk, hogy a 2010. évi zárszámadásban tett 
42 javaslatunkból mindössze 22 realizálódott teljes körűen, 9 pedig részben hasznosult. Nem 
valósult meg az uniós elszámolásokkal kapcsolatos javaslataink egy része. Ez is 
visszavezethető arra, amit már korábban említettem, hogy az uniós fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzatainál részben ismétlődő hibák miatt történt elutasító vélemény, nem 
valósult meg továbbá az NFM feladatkörébe tartozó K-600-as hírrendszerrel kapcsolatos 
vagyonátadás, illetve késve jelentek meg az önkormányzatok támogatásával kapcsolatos 
rendeletek. Ezekben a témakörökben az ÁSZ ismételten figyelemfelhívó levélben kereste meg 
az érintett intézmények vezetőit. Jelentésünk terjedelmének megfelelően a javaslatokat is 
próbáltuk a korábbi évekhez képest sokkal strukturáltabban, összefogottabban 
megfogalmazni, a kevésbé strukturált javaslatokat pedig figyelemfelhívó levelek formájában 
intézzük az érintett intézmények vezetői részére. Ennek megfelelően az idei évben összesen 
hat javaslatot fogalmaztunk meg a nemzetgazdasági miniszter részére, a vidékfejlesztési 
miniszter részére, az NFÜ elnöke és a NAV elnöke részére. Ezeket a javaslatainkat a 
jelentésben olvashatják.  

A zárszámadással kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani, de a lehetőséget 
megragadva szeretném még felhívni a figyelmet egy, a közelmúltban megjelent jelentésünkre, 
amelynek száma 1287-es: ez a PPP-konstrukcióban megvalósult kiemelt kulturális és 
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felsőoktatási projektek szerződésének teljesülése és társadalmi hasznosulása ellenőrzéséről 
szól. Amennyiben a jelentés megtárgyalását a bizottság esetlegesen napirendre tűzné, 
természetesen a főbb megállapításaink ismertetésével összefüggésben állunk szíves 
rendelkezésre. Köszönöm szépen a szót. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági vitát az elhangzottakkal kapcsolatban is 
megnyitom. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, 
így viszonválaszra sem adom meg a lehetőséget. Kérdezem a bizottságot, hogy általános 
vitára alkalmasnak tartják-e a T/8196. számú előterjesztést. (Szavazás.) Tizenkettő. Kik nem 
tartják általános vitára alkalmasnak? (Nincs jelentkező.) Kik tartózkodnak? (Szavazás.) Négy. 
A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a többségi véleménnyel kapcsolatos néhány 
olyan alaptézist, amivel én itt most nem húztam volna az időt, írásban csatolni fogom az 
elhangzottakhoz. Azt kérem, hogy amennyiben van az ellenzék részéről is hasonló javaslat, 
azt holnap délig, ha lehet, tegye meg mindenki annak érdekében, hogy a bizottsági anyag 
előkészítése megtörténhessen, a titkárságra nyújtsa be, és természetesen ezzel ez csatolódik is 
majd az anyaghoz. Köszönöm szépen mind az Állami Számvevőszéknek, mind a kormány 
képviselőinek a jelenlétet.  

Egyebek 

Egyúttal rátérnénk az „egyebek” napirendi pontra. Novák Előd képviselő úrnak adom 
meg a szót. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Mint azt már jeleztem, ha már 

államtitkár úr felvetette Alföldi Róbert ügyét, valóban beszélnünk kellene két közelmúltbeli 
botrányáról. Akár itt a bizottságban, akár az albizottságban is különösen feladat lenne elvileg 
akár az előadó-művészeti törvény betartását ellenőriznünk, és annak végrehajtását 
vizsgálnunk, különösen annak tekintetében, hogy továbbra is hatályosan él egy lassan már 
évek óta lévő elmaradása az albizottságnak – amióta LMP-s kollégám átvette bizottsági 
leváltásom után annak vezetését –, miszerint Alföldi Róbertet be kellene idéznünk a bizottság 
elé. Ehhez megvolt a szükséges bizottsági tagok aláírása, tehát tulajdonképpen törvényi 
előírásként kötelező érvénnyel, mondhatnám, törvényességi mulasztásban van az albizottság. 

Ami most indokolttá tehetné különösen, hogy az albizottság ezzel a kérdéssel 
foglalkozzon, de szerintem akár a főbizottság is, hogy lapértesülések szerint, illetve mi 
magunk is láthatjuk, hogy a Nemzeti Színház honlapján visszakerült a társulati tagok – azaz 
az újságértesülések szerint a közalkalmazott színészek – közé Stohl András. Ahogy 
olvashattuk, ennek a státusznak azonban a törvényi előírás mellett mindenképp az erkölcsi 
bizonyítvány bemutatása a feltétele, márpedig Stohl Andrásnak, aki a baleset okozásáért 
tízhónapos börtönbüntetést kapott, még két évig nem lesz ilyen papírja.  

Én azért megnéztem az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló törvényt, és azért nem ilyen egyértelmű a helyzet, mert ha 
közalkalmazottként tagja a társulatnak, akkor valóban kell az erkölcsi bizonyítvány, azonban 
lehet, hogy munka törvénykönyve alapján került alkalmazásra. Ezt mindenképp tisztáznunk 
kellene szerintem, túl azon, hogy természetesen erkölcsileg mindenképp elítélhető, hogy egy 
drogbűnözőt visszafogad a Nemzeti Színházba, sőt, újabb provokatív darabot mutatnak be 
szeptember végén a Nemzeti Színházban, az Angyalok Amerikában című darabot Andrei 
Şerban fogja rendezni, aki korábban a bukaresti nemzeti színház igazgatója volt. Alföldi 
Róbert talán koccinthat is vele most már Erdély elcsatolásának alkalmából, ha már korábban a 
magyar nemzeti ellenállás miatt meghiúsult a tervük. Ebben a homokos darabban a 
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kulcsfigurákat Stohl András, Alföldi Róbert, Kulka János fogja játszani. Kulka egy AIDS-
fertőzött lesz a darabban, a drogbűnöző Stohl pedig egy homoszexuális mormon férfi, s persze 
szerepet kap Alföldi Róbert is; főszerepet. Érdemes még idézni Stohl András könyvéből. Azt 
mondja: „Nagyon sok meleg barátom van, én is nagyon szeretem őket. Ki is állnak értem 
bármikor. Kiváló társaság az övék, jó vacsorapartnerek, nagyokat lehet velük beszélgetni. Sok 
meleg kollégám van a színészek és a kiszolgáló személyzet közül is” – nyilatkozta Stohl 
András könyvében. Nem is meglepő, ha Alföldi Róbert ennek az intézménynek még mindig –
 szégyenszemre –, az igazgatója. Azt gondolom, hogy nem kellene megvárnunk ezeket az 
újabb és újabb provokációkat, az albizottságnak és a főbizottságnak is foglalkoznia kellene 
ezzel a kérdéssel egy önálló napirendi pontban, akár államtitkár urat, miniszter urat felszólítva 
a Nemzeti Színház igazgatójának leváltására. Ne várjuk meg az újabb és újabb sorozatos 
provokációkat! Kérem, hogy ennek a tiltakozásunknak ne csak mi adjunk hangot és néha a 
KDNP, hanem egységesen lépjünk fel ilyen sorozatos botrányokkal szemben, és ne adjunk 
teret ezeknek a jövőben! 

 
ELNÖK: Én pedig azt kérem a képviselő úrtól, hogy az Országgyűlés és a bizottságok 

működésére vonatkozó jogszabályi keretek között szólaljon meg az „egyebek” napirendi pont 
keretében is. Karácsony Gergely alelnök úrnak adom meg a szót. 

 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid kérdést 

szerettem volna feltenni, mert az előző bizottsági ülésen nem tudtam itt lenni, viszont az 
albizottság elnökeként terveztem azt, hogy az albizottsági ülést szentelnénk az 
örökségvédelem kérdésének. Tervezzük-e azt, hogy főbizottságban foglalkozunk ezzel, vagy 
pedig akkor az albizottság legyen a területe ennek a beszélgetésnek?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Múltkor az hangzott el, Hiller képviselőtársunk javasolta 

azt, hogy a főbizottság foglalkozzon vele, és utána pedig elfogadta azt a kiegészítést, amit mi 
tettünk, hogy pár héten belül, mihelyst a minisztérium esetlegesen már a jövővel kapcsolatban 
is meg fogja tudni fogalmazni az álláspontját, a főbizottság tűzze ezt napirendre. Ezt fogadta 
el akkor a bizottság, ennek megfelelően gondolom úgy, hogy alelnök úr, illetve az albizottság 
döntsön belátása szerint. Pontos dátumot ebben a pillanatban még nem tudok mondani. 
Államtitkár úr felé ezt jeleztük, és ahogy ő a jövővel kapcsolatban is értékelhető és szakmai 
álláspontot tud elfoglalni – azt mondta, hogy ez gyakorlatilag készen van, belső egyeztetésen 
van ez a kérdés –, abban az esetben jöjjön ez a főbizottság elé. Bízom benne, hogy erre sor 
fog kerülni néhány héten belül. (Karácsony Gergely: Jó, köszönöm szépen.) Ezennel az 
„egyebek” napirendi pontot és a bizottsági ülést is bezárom, illetve berekesztem. Köszönöm 
szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc)  

 

 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 
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