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Napirendi javaslat  
 

1. A kulturális intézmények vezetői pályázataival összefüggő egyes 

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11193. szám)  

(Karácsony Gergely (független) képviselő önálló indítványa)  

 

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12053. szám)  

(Dr. Gyimesi Endre és L. Simon László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

 

3. A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11776. szám)  

 

4. a) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) 

 

4. b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyarország 2012. évi költségvetése 

végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám)  

 

5. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2013. 
szeptember 9-ei ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. (Dr. Gyimesi Endre 
az ülésterembe érkezik.) 

Köszöntöm képviselőtársaimat a nyári törvénykezési szünet után! Jó munkát kívánok 
az őszi ülésszakra! Köszöntöm a teremben helyet foglaló állami vezetőket, meghívott 
vendégeinket, a hivatal munkatársait, a szakértőket és a sajtó munkatársait!  

Az előzetesen kiküldött napirendi sort képviselőtársaim megismerhették. Kérdezem, 
hogy van-e valakinek ettől eltérő vagy ezt kiegészítő javaslata. (Nincs jelentkező.) 
Szavazzunk! Aki a napirendi sort támogatja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás. – Dr. Hiller 
István és Mandur László az ülésterembe érkezik.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 
tartózkodással a napirendi sort elfogadta. A jegyzőkönyv kedvéért rögzítsük, hogy Mandur és 
Hiller képviselőtársaim még nem szavaztak, de már a teremben vannak. Köszönöm. 

A kulturális intézmények vezetői pályázataival összefüggő egyes 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11193. szám) 

Az 1. napirendi pont: a kulturális intézmények vezetői pályázataival összefüggő egyes 
törvénymódosításokról szóló, T/111093. számon benyújtott törvényjavaslat, Karácsony 
Gergely független képviselő önálló indítványa, döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről. 

Megkérdezem képviselőtársamat, hogy kíván-e indoklással élni. Parancsoljon! 
Megadom a szót Karácsony képviselő úrnak. 

Karácsony Gergely (független) szóbeli kiegészítése 

KARÁCSONY GERGELY (független) előterjesztőként: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Én is jó munkát kívánok az őszi ülésszakhoz! Hogy ezt a jó munkát 
megkezdhessük, engedjék meg, hogy röviden ismertessem azt a javaslatot, amit még május 
közepén nyújtottam be a tisztelt Háznak, és amelynek az a célja, hogy a kulturális 
intézmények vezetői pályázataival kapcsolatos néhány nyitott kérdést tisztázzon.  

Az elmúlt időszakban számos kulturális intézmény vezetői posztján volt személyi 
változás; ennek kapcsán rendszeresen felmerültek különböző javaslatok, amelyek a 
pályáztatás rendszerével kapcsolatosan különböző elképzeléseket fogalmaztak meg. Én is 
megfogalmaztam azokat a szempontokat, amelyeket véleményem szerint általában a kulturális 
intézmények vezetői pályázatainál érvényesíteni kellene.  

A javaslatot röviden úgy foglalnám össze, hogy egyrészt a törvényjavaslat továbbra is 
kiáll a mellett a jelenleg többé-kevésbé működő gyakorlat mellett, hogy az intézményvezetői 
pályázatokat továbbra is megtartaná, tehát továbbra is azt gondoljuk, hogy helyes, ha kötelező 
a pályáztatás lebonyolítása a vezetők kiválasztása előtt.  

Ennek a pályázatnak a lebonyolításához négy szempontot erősítene ez a 
törvényjavaslat. A legfontosabb ezek közül talán a nyilvánosság szempontja. Ha ugyanis azt 
szeretnénk elérni – és azt gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy ez a cél talán egy olyan 
cél, amiben mindannyian osztozunk itt, a bizottságon belül –, hogy a különböző kulturális 
intézmények társadalmi beágyazottságát erősítsük, tehát hogy az adott intézmény közönsége 
minél inkább úgy érezze, hogy befolyással lehet a szempontokra, akkor a nyilvánosság 
nyilván egy fontos eszköz lehet. Amennyiben az egyes vezetői posztra pályázóknak a 
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pályázata egy nyilvános vita tárgya lehet, akkor talán kevésbé érzi azt a közönség, hogy ki 
van zárva egy folyamatból, miközben az intézményvezetői kiválasztásnál nyilván továbbra is 
a fenntartóké lenne meg a végső szó a döntés kimondására.  

A törvényjavaslat két szempontból erősítené a nyilvánosság szempontját: egyrészt 
kötelezővé tenné az írásos pályázatok nyilvánosságra hozatalát, másrészt pedig a pályázók 
esetében kötelezővé tenné egy kvázi közmeghallgatás létrehozását, ahol az érintett 
intézménnyel kapcsolatosan szakmai szervezetek, vagy – idézőjelben mondom – egyszerű 
állampolgárok is kérdéseket tehetnek fel a pályázattal kapcsolatosan. A másik szempont az 
összeférhetetlenség szabályozása.  

A korábbi pályázatok esetében felmerült az, hogy a szakmai bizottságok összetétele 
nem mindig volt problémamentes abból a szempontból, hogy bizonyos pályázók esetében 
másféle elbírálást lehetett valószínűsíteni, egyszerűen a meglévő szakmai kapcsolatok révén. 
Nyilván Magyarország egy kis ország, így teljesen véletlenül is alakulhatnak olyan helyzetek, 
amikor az adott pályázatot elbíráló bizottságon belül vannak olyanok, akik a pályázókkal 
szoros szakmai kapcsolatban vannak, azonban ezzel együtt is törekednünk kellene arra, hogy 
ez ne árnyékolja be az adott pályázatokat. 

Egy további módosítás, ami erősítené a szakmai szempontok jelentőségét az 
elbírálásnál, hogy miközben továbbra is az intézményfenntartó döntése, hiszen az ő politikai 
felelőssége a helyes döntés ebben a kérdésben, de olyan szempontból továbbmennénk a 
jelenlegi állapotnál, hogy a szakmai bizottságok által nem támogatott jelölteket kivennénk a 
versenyből. Ha tehát van egy olyan pályázó, akinek a pályázatáról a szakmai bizottság 
többsége úgy gondolja, hogy nem eléggé megalapozott ahhoz, hogy az illető továbbra is 
versenyben maradjon a pályázatnál, akkor az ő esetében a kinevezés nem történhetne meg. 
Azt gondoljuk, hogy természetesen számos esetben olyan pályázatok érkeznek, amelyek 
egyaránt megütik a megfelelő szakmai mércét; éppen most a Vígszínház esetében hallottunk 
ilyen híreket, és ez helyes is, hogy így van. Innentől kezdve nyilván a szakmai koncepció 
alapján, egy politikai felelősség által vezérelve tud dönteni az intézményfenntartó.  

Még egy szempont: a nagy nemzeti intézmények esetében, amelyeknek a hatósugara 
országos jelentőségű, azt javasoljuk, hogy a bírálóbizottságban ne csak magyar szakemberek 
vegyenek részt, hanem tegyük lehetővé azt, hogy külföldi szakemberek is részt vehessenek a 
szakmai döntéshozatal előkészítésében, hiszen ők külső szemlélőként a nemzetközi 
kapcsolatrendszereket jobban tudják érvényesíteni egy ilyen döntés megalapozása során. Arra 
kérem a tisztelt bizottságot, hogy vegyük tárgysorozatba ezt a javaslatot, és természetesen a 
további építő kritikákat figyelembe véve ezt tárgyalhassa meg az Országgyűlés. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. Parancsoljon, Pörzse képviselő úr! 

Hozzászólások 

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Éppen erre az utolsó bekezdésre 
kérdeztem volna rá a 2. §-ból; azt hittem, hogy ez elírás, de ezek szerint nem. A mondat így 
szól: „Amennyiben az előadó-művészeti szervezet a nemzeti kultúra szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű, a szakmai bizottság legalább két, magyar állampolgársággal nem 
rendelkező személyt is fel kell kérni.” Ezt nem tudom értelmezni, egyszerűen nem értem; erre 
egy kis magyarázatot várnék. 

 
ELNÖK: Szerintem elmondta a képviselő úr, és ha lehet, én ezt a rétest nem 

nyújtanám tovább, de ha Karácsony képviselő úr bővebben ki akarja fejteni az ezzel 
kapcsolatos álláspontját, akkor természetesen megteheti. (Jelzésre:) Nem kívánja. Köszönöm. 
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További hozzászólót nem látok. Áadom az elnöklést Pálffy képviselő úrnak, mert én is 
szeretnék két gondolatot megfogalmazni. 

 
(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Ezennel átvettem az elnöklést. Parancsoljon, elnök úr! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Egyrészt 

azt szeretném mindenki számára egyértelművé tenni, hogy fenntartom azt a szakmai 
álláspontomat, amelyet még januárban államtitkárként megfogalmaztam, azaz hogy a 
kulturális intézmények nagy részében a kötelező pályáztatást meg kellene szüntetni, és 
lehetővé kellene tenni azt, hogy a pályáztatás megtartása mellett, egyes esetekben 
kinevezéssel is ki lehessen jelölni intézményvezetőt. Olvastam ugyanakkor a sajtóban, hogy 
Halász államtitkár úr az országos színházi évadnyitón, Szolnokon azt mondta, hogy ő velem 
ellentétben a pályáztatásnak a híve, tehát láthatólag a kormánypárton belül sincsen ebben a 
kérdésben teljesen egység, ami egy legitim dolog, mert azt gondolom, hogy érdemi szakmai 
vitákat egy politikai közösségen belül is érdemes lefolytatni, nem csak azon kívül.  

Éppen ezért azt gondolom, hogy már csak e belső szakmai vita miatt sem időszerű 
Karácsony képviselőtársunk javaslata, azon túl, hogy szerintem számtalan szakmai hiba van 
benne, és egyetértek Pörzse képviselő úrral, hogy nagy nemzeti intézmények igazgatóinak 
kiválasztásakor ne külföldi szakembereket hívjunk meg, hanem mi döntsünk ezen 
intézmények sorsáról. Nem tudok arról, hogy egyetlenegy európai nagy nemzeti intézmény 
vezetői elbírálásába meghívnának magyar szakembereket, de ez csak egy részletkérdés, ezen 
szerintem nem is érdemes többet rágódni.  

Pusztán csak azt szeretném jelezni, mindamellett, hogy fenntartom az álláspontomat, 
és szerintem változtatni kell a jelenlegi igazgatókinevezési gyakorlaton, részben a muzeális 
intézményeknél, a következő napirendi pontnál tárgyalt törvényjavaslatunkban erre már egy 
halvány kísérletet teszünk, ami nem a végleges rendezése szerintem a kérdésnek, de most ezt 
érdemes meglépnünk. Azt gondolom, hogy ezért ne vegyük most tárgysorozatba Karácsony 
képviselőtársunknak a javaslatát, ugyanakkor felajánlom a bizottsági tagoknak, hogy 
elküldöm azon szakmai véleményeknek az összefoglalását, amelyet az általam 
megfogalmazott koncepcióval, illetve törvényjavaslat-tervezettel kapcsolatban a szakmai 
szervezetektől megkaptam, mert meglepő módon az derül ki belőle, hogy a szakmai 
szervezetek többsége támogatja azon kezdeményezésemet, hogy ne legyen kötelező a 
pályáztatás. Ha valaki erre igényt tart, akkor az kérem, hogy jelezze a titkárságnak, és én 
szívesen eljuttatom ezt az anyagot. Ez egy olyan véleménycsokor, amelyre jogszabályi 
kötelezettség nem volt, hogy ezt megtegyük, a saját szakállamra kerestem meg a szakmai 
szervezetek vezetőit, szondáztattam őket, és kértem a véleményüket ezzel kapcsolatban.  

Ezt talán azért érdemes Karácsony képviselőtársamnak is elolvasnia; mielőtt nagyon 
határozottan hinne abban, hogy ez a lehetséges, egyedüli jó út, érdemes megkérdezni a 
kollégákat is. Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani. Ha lehet, az elnöklést 
visszaveszem. 

 
ELNÖK: Ha elnök úr hozzászólásával kapcsolatban nincsen kérdés, észrevétel, akkor 

az elnöklést visszaadom. Parancsoljon! 
 

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
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Döntés tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólást nem látok. Kérem, hogy szavazzunk! Aki 
Karácsony képviselő úr javaslatának tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három. Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. 
Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal a bizottság a 
tárgysorozatba-vételt nem támogatta. A napirendi pontot ezennel lezárom.  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12053. szám) 

ELNÖK: A következő napirendi pontunk: a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, dr. Gyimesi Endre és L. Simon László képviselők önálló indítványa.  

Köszöntöm Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszonyt, aki az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kulturális államtitkárságát képviseli! Az előterjesztők nevében 
most az általános és a részletes indokláson túli indoklást nem kívánunk előadni, majd a jövő 
heti általános vitában képviselőtársam kifejti a véleményünket az előterjesztői expozéban. Azt 
gondolom, hogy az előterjesztés és az indoklás magáért beszél, de ha kialakul vita, akkor 
természetesen szívesen reagálok a vitában elhangzottakra. 

Megkérdezem a tárcát, hogy kívánják-e az álláspontjukat megfogalmazni, támogatják-
e a javaslatot, avagy nem. Parancsoljon, helyettes államtitkár asszony! 

Hammerstein Judit (EMMI) ismerteti a tárca álláspontját 

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igen, a kormány támogatja a 
módosítási javaslatot, ugyanis a kormány is úgy látja, hogy a módosításra szükség van, 
ráadásul a két képviselő által megfogalmazott módosításnak az iránya megegyezik azzal, amit 
a kormány is megfogalmazott magának a július 8-ai ülésén. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? Karácsony 

képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KARÁCSONY GERGELY (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Előterjesztők! Azért néhány szót felhozhattak volna ennek a javaslatnak a védelmére; 
legalább megpróbálhatták volna megvédeni. 

 
ELNÖK: Nem kell védeni. 
 
KARÁCSONY GERGELY (független): Azt gondolom, hogy komoly problémák 

merülnek fel ezzel a javaslattal kapcsolatosan. Gondolom, itt a teremben sokan vagyunk 
olyanok, akik láttuk azt a videofelvételt, ami a fertődi kormányülésen készült, ahol 
miniszterelnök úr nyilvánvalóan egy téves tájékoztatás alapján – vagy nem is tudom mi 
alapján – egy téves következtetésre jutott, és úgy látszik, hogy szolgamód meg is érkezett már 
a törvényjavaslat, ami az akkori, hirtelen felindulásból született megrendelést kielégíti. 

Van persze egy rendkívül jóhiszemű olvasata ennek a szándéknak. Bár az elmúlt 
három évben arra szoktatott a parlamenti élet, hogy ne legyek jóhiszemű, ha a Fidesztől bármi 
érkezik, de azért én még mindig ellenállok ennek a kísértésnek, és próbálok jóhiszemű lenni 
olyan szempontból, hogy nyilvánvalóan mindannyiunk közös érdeke az, hogy Magyarország 
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műkincseit a lehető legtöbb helyen meg tudjuk mutatni, azok a lehető legtöbb helyre el 
tudjanak jutni, a lehető legtöbb helyen láthassák azokat.  

Ez a javaslat kétségtelenül érvelhető abból a szempontból, hogy megpróbálja egy 
kicsit könnyebbé, rugalmasabbá tenni a műkincskölcsönzés magyarországi rendszerét. Az a 
baj viszont, hogy ez a törvényjavaslat semmilyen garanciát nem tartalmaz annak érdekében, 
hogy az ilyen típusú műkincskölcsönzések ne járjanak együtt a magyar nemzeti 
műkincsvagyon elhasználódásával vagy rombolásával, hiszen a javaslat semmit nem mond 
arról, hogy milyen garanciáknak kell megfelelni azoknak a természetes és jogi személyeknek, 
akik valamelyik másik múzeumban elhelyezett valamilyen kulturális javunkat kiállítják, vagy 
használni fogják. A törvényjavaslat ráadásul egyértelművé teszi, hogy ezek magánszemélyek 
is lehetnek, ami azt gondolom, hogy különösen veszélyes, hiszen itt van egy állami vagyon, 
ezek a múzeumok mindannyiunk közös kincseit őrzik egy egységes koncepció szerint, és ha 
valakinek megtetszik valamelyik műkincsük, akkor nyilván… 

 
ELNÖK: Tetsszen! Mi ezzel a baj? 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): … és ezek között lehetnek olyanok is, ami az 

adott múzeum koncepciójának egy kiemelt eleme, akkor ezt tulajdonképpen bárki, akinek 
megfelelő politikai hátszele van, kvázi kikölcsönözheti. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi 
időre, nem tudjuk, hogy pontosan milyen feltételekkel, nem tudjuk azt, hogy pontosan milyen 
helyen, nem tudjuk azt, hogy meg tud-e felelni azoknak az elvárásoknak, amelyek garanciát 
jelentenek azzal kapcsolatosan, hogy az adott műemlék érdemben ne sérüljön.  

Azt gondolom, hogy ráadásul az is egy rendkívül veszélyes elem egyébként, hogy itt 
nem állami intézményekről beszélünk – miközben állami tulajdonról beszélünk –, hanem ezt 
magánszemélyek is megtehetik. Ha valaki, aki módos ember, aki megvásárolt magának egy 
kastélyt, szeretné, ha abban a kastélyban minden műkincs az ő saját tulajdonában lévő 
kastélyban ki lenne állítva… 

 
ELNÖK: Mi ezzel a baj? 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): … azt gondolom, hogy ez nem azonos azzal a 

helyzettel, amikor egy múzeum vagy egy állami tulajdonban lévő más közintézmény tart 
igényt arra, hogy ő is kiállíthasson valamilyen műemléket, hiszen ne felejtsük el, hogy 
mondjuk egy magánszemély lakásában viszonylag ritkán járnak turisták, akik azt az adott 
műkincset meg akarják tekinteni.  

Azt gondolom, hogy ez a javaslat akkor lehetne vitára alkalmas, ha megpróbálna e 
garanciális elemekre egyáltalán választ adni, de ilyen típusú kísérlet sincs ebben a javaslatban, 
ezért én azt gondolom, hogy ebben a formában ez a javaslat az általános vitára is alkalmatlan. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólás? Hiller képviselő úr. 

Parancsoljon, miniszter úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Szerintem egy fontos szakmai kérdésről van szó, 

tehát próbáljuk ezt először szakmai alapon átnézni. Azzal a ténnyel vagy azzal a folyamattal, 
ami az országunk történelméhez is köthető, elsősorban, de nem kizárólag a XX. századhoz, de 
a XX. század valóban rengeteget tett azért – ezt most értelemszerűen negatív konnotációval 
mondom –, hogy ezzel a problémával foglalkoznunk kell, azzal, hogy ez a helyzet előállt, 
egyszer szakmai alapon fontos és érdemes szembenézni.  
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Mi van a mérleg egyik serpenyőjében, és mi van a mérleg másik serpenyőjében? Az 
egyik oldalon az áll, hogy rengeteg műtárgy van, ami állami tulajdonban van, egyébként 
pedig nem látjuk, és a nagyközönség sem látja; nem azért, mert nem akarják megnézni, hanem 
mert mód sincs arra, hogy megtekinthessék. Alkalmi kiállítások ímmel-ámmal vannak, de 
döntő többségük értékes, ugyanakkor raktárban elhelyezésre került műtárgyként vagy 
műtárgyegyüttesként szerepel.  

Van egy másik szempont, amely szempont nemzetközi összehasonlításokra is 
érdemes. Több ország, amelyet ha nem is annyira tépázott meg a történelem e tekintetben, 
szembekerült ezzel a kérdéssel. Szívesen felhívom a figyelmet arra a vitára, amit egyébként 
már korábban, durván másfél évtizeddel ezelőtt Görögországban lefolytattak, ahol a szempont 
az volt, hogy a legjelentősebb műtárgyak egy nagy kiállítóhelyen – ez történetesen az athéni 
régészeti múzeum – kerüljenek bemutatásra. Értelemszerűen itt most a régészeti leletekről 
beszélek, és nem a bútoregyüttesről, hogy a bajor királyi ház milyen bútorokkal rendelkezett 
annak idején Nafplionban, a fővárosban, vagy pedig ezt decentralizáltan mutassák be. Ott az a 
döntés született akkor, hogy a mükénéi kincsektől kezdődően a krétai bikaugró-freskóig ez 
Athénban kerüljön bemutatásra. Ez egy azóta is vitatott szakmai döntés, de kétségkívül létező 
szakmai döntés. 

Azzal én egyetértek, hogy ezzel a kérdéssel tehát foglalkozzunk. Az, hogy ennek a 
financiális feltétele, illetve az a mindannyiunk által akart vágy, hogy nehogy a törvény vagy a 
törvénymódosítás által akár csak egy magyar, illetve állami tulajdonban lévő műtárgy 
elvesszen, nagyon fontos; erről beszéljünk, ezt vitassuk meg, mondjátok el, vagy a tisztelt 
képviselőtársak mondják el a véleményüket, és én, mi is ki fogjuk fejteni a véleményünket. 
Én nem látom ezt fekete-fehér kérdésnek, nem látom olyannak, hogy az egyik oldalon csak 
negatív, a másik oldalon csak pozitív érveket lehet felállítani; látok benne komolyan 
elgondolkodtató ügyeket, és erős kétségek is vannak, hogy melyik a helyes döntés.  

Ha azt az irányt választjuk, hogy erről nem beszélünk, akkor biztos, hogy a rossz 
irányt követjük; ha erről beszélünk, hátha valami kijön belőle, hátha össze tudunk tenni ebből 
valami olyan ügyet, ami szakmai és nemcsak politikai. Azt előre mondom, hogy az összes 
olyan európai országban hasonló témában lefolytatott vitát, amit én ismerek, felesleges itt 
most felsorolni, csak jelzem, hogy Németország például teljesen ellentétes döntésre jutott. Ott 
a történelmi hagyományok miatt is egy nagyon erősen decentralizált bemutatási, 
műtárgyhordási szisztéma van, bár volt ott is arra törekvés, hogy ennek valamiféle 
centralizáció legyen a sorsa.  

Mi tehát azt el fogjuk fogadni, hogy erről a kérdésről beszéljünk, csináljunk erről egy 
szakmai vitát, akár nyilvánosság előtt is ütköztessük az érveket. Szeretném utolsó 
gondolatként felhívni a figyelmet valamire, és ha az elnök úr megengedi, ezt az államtitkár 
asszonynak kérdésként szeretném is feltenni. Ha ez a törvénymódosítás elfogadást nyer, 
tegyük fel, ennek financiális következményei vannak, ezt nullszaldóval megcsinálni nem 
lehet, azzal a költségvetéssel, amivel jelenleg a közgyűjtemények bírnak, ez a törvény, amely 
nyilvánvalóan műtárgymozgatással egy sereg megbeszélés eredményeként lezajlódó 
financialitást, pénzt igénylő döntést kell, hogy hozzon, ezzel számolnak-e. 

 Ha jól látom, akkor mégiscsak az lesz, hogy ennek a törvénynek a vitája, de 
legalábbis a döntési fázis majdhogynem összecsúszik a költségvetés beterjesztésének 
időszakával. Gondolom, szeptember végén, október elején beterjesztik a költségvetést. Előre 
figyelmeztetem magunkat, én magamat is, hogy ha olyan döntést hozunk, aminek nem lesz 
meg a financiális alapja, vagy nem mutatjuk ki, hogy ennek a döntésnek mi a financiális 
következménye, és a következményt ráterheljük az intézményekre, abból nagy baj lesz. Ha 
tovább feszítjük a közművelődési intézmények költségvetését, hozunk egy akár jó szándékú 
törvényt, aminek a következménye nemcsak egy kulturális cél, hanem – lássuk be – pénzügyi 
következményei vannak. 
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Kérem szépen a tisztelt kormánypárti képviselőket, hogy erre gondoljanak! Ha az 
intézmények nyakába fogjuk varrni a döntés pénzügyi következményét, az feszít, vagy 
éppenséggel rossz lesz, és az ellenkezőjévé fordulhat, mint ami esetleg a politikai szakmai 
szándék. Ezért kérem szépen, hogy arra tessék megpróbálni válaszolni – tudom, hogy nem 
könnyű szakasz a költségvetés tervezésének időszaka beterjesztés előtt egy hónappal –, van-e 
arra ígérvény a költségvetés készítőitől, hogy ennek a törvénynek megvan a financiális alapja.  

Ne játsszuk el még egyszer azt, mint amit az előadó-művészeti törvénnyel sikerült, 
hogy addig-addig módosították, hogy akárhányszor hozzányúltak a törvényhez, a pénzügyi 
vezetés mindig kivett belőle, mert megnyitották a törvényt. Ez nem egy túl sikeres akció. 
Remélem, hogy nem ez van, csak akkor gondolom, hogy a kérdésre kapunk választ, mi pedig 
a vitán, a plenáris ülésen részletesen kifejtjük a véleményünket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Minthogy az előterjesztők mi vagyunk, és nem a 

kormány, én szívesen válaszolok majd a zárszóban a pénzügyi következményeket firtató 
kérdésére, ha az megfelel, de ha államtitkár asszony reagálni kíván arra, amit miniszter úr 
elmondott, akkor erre természetesen lehetőséget adok. (Nincs jelzés.) 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Köszönöm. A vitát lezárom, és átadom az elnöklést alelnök úrnak, megkérve, 
hogy adjon szót nekem egy rövid előterjesztői zárszó megtartására.  

 
(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Ezennel átvettem az elnöklést, és megadom a szót elnök úrnak. 

Parancsoljon! 

L. Simon László (Fidesz) reflexiói 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Mind a két hozzászólást köszönöm képviselőtársaimnak; Karácsony 
Gergely jóhiszeműségét is, amit aztán utána vissza is vont, amit persze egy Együtt 2014 nevű 
szervezet – vagy 2018, nem tudom, mi a neve pontosan (Karácsony Gergely: 2014) –
 kampányfőnökétől nem is várunk feltétlenül el, bár jobb lenne, ha a politikai kultúra abba az 
irányba menne, hogy jóhiszeműek a kormánypárti előterjesztésekkel kapcsolatban. 

Hogy a fertődi kormányülésen miről tájékoztatták miniszterelnök urat meg miről nem? 
Én örülök, hogy tájékozottabb, mint a kormánypárti képviselők… (Karácsony Gergely: Fent 
van a YouTube-on, elnök úr.) Bocsánat, nem a videót kérdőjeleztem meg, ezt tudjuk, az 
összes újság most idézgette, hogy ott mit mondott a miniszterelnök úr. Azzal kapcsolatban, 
hogy tévesen tájékoztatták-e, én azt gondolom, hogy miniszterelnök urat egyáltalán nem 
tájékoztatták tévesen.  

Elég régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel, államtitkárként is foglalkoztam vele, és 
abban a bizottságban, amelyet Lázár államtitkár úr működtet – amely egyébként a diktatúra 
időszakában illegálisan vagy vitatható módon állami kézbe került műtárgyaknak helyzetével 
foglalkozik –, személy szerint én tag vagyok, és elég rendszeresen ülésezünk. Itt, ebben a 
bizottságban továbbá azok a jogászok is részt vesznek, akik hosszú évek óta egyébként az 
állammal szemben képviselnek magántulajdonosokat bizonyos perekben, tehát sok oldalról 
vizsgáljuk meg a problémát, vagy egyáltalán azt, hogy miképpen alakult az elmúlt hat 
évtizedben az állami műkincsvagyonnak a helyzete, tehát én azt nem gondolnám, hogy 
miniszterelnök urat bárki is tévesen tájékoztatta volna.  

Az, hogy a miniszterelnöki vélemény vagy a kormányzati szándék – amiről egyébként 
egy kormányzati döntés van, ahogyan helyettes államtitkár asszony is jelezte – találkozik a mi 
szakmai álláspontunkkal, szerintem kifejezetten üdvös. Azt, hogy a magyar nemzeti 
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műkincsvagyon elhasználódásáról beszélhetnénk, amire képviselő úr utalt az előbb, én azt 
gondolom, hogy cáfolhatjuk. Ennél nagyobb mértékű elhasználódásról nem is lehetne 
beszélni, minthogy vannak kifejezetten műtárgyaink, amelyek hosszú évtizedek óta 
mozdítatlanul porosodnak bizonytalan státuszban és állapotban – mármint a fizikai állapotra 
gondolok –; a túlzott páratartalomtól elkezdve sorolhatnánk azokat a káros fizikai hatásokat, 
amelyek ezeket a műtárgyakat érik. A magyar műkincsállománynak nagyon jót tenne, ha a 
jelenleginél sokkal nagyobb része lenne kiállítva, úgyhogy én ezt mindenesetre megfontolásra 
méltó szempontnak tartom. 

Szeretném felhívni képviselőtársam figyelmét arra, hogy a törvényjavaslatban 
egyértelműen benne van, hogy ezzel további részletes szabályozásra adunk felhatalmazást a 
minisztériumnak, tehát rendelet fogja szabályozni azokat a részletkérdéseket, amelyekre 
egyébként joggal mutatott rá az előbb Hiller miniszter úr is, és amelyet a KKDSZ elnöke 
nekem küldött levelében szintén kifejtett. Azt gondolom, hogy azon részletszabályok 
megalkotásába be kell vonni a szakmai szervezeteket, be kell vonni a KKDSZ-t, be kell vonni 
a közgyűjteményi szektornak a legitim szervezeteit, és a rendeletben megnyugtatóan lehet 
rendezni azokat a kérdéseket, amelyekről érdemes gondolkodni, például hogy az időbeli 
hatálya lezárt legyen-e egy műtárgykölcsönzésnek ilyen esetben, avagy ne legyen. 

Azt, hogy politikai hátszéllel lehetne Magyarországon műtárgyakat egyik múzeumból 
a másikba mozgatni, egyenesen szánalmasnak gondolom. Ez a feltételezés a Népszava 
cikkében hasonló módon jelent meg; ez egyszerűen vicces. Hogy önök miért feltételezik 
mindig azt, hogy valami nagyhatalmú politikus kell ahhoz, hogy egy mondjuk négy évtizede 
raktárban porosodó kép szükségszerűen valamilyen furcsa helyre kerüljön, ezt nem is értem. 
Miért nem gondolják azt, hogy a közgyűjteményi szakma bevonásával normális módon 
történjenek dolgok? 

Szeretnék önnel megosztani egy esetet. 2006-2010 között Fejér megyében voltam 
megyei önkormányzati képviselő. Ez alatt a négy év alatt a Fejér megyei önkormányzat 
oktatási és kulturális bizottságának voltam az elnöke, és minthogy a megyei intézményeket jól 
ismertem, a könyvtárban évtizedekig voltam olvasó, a levéltárban kutató, a múzeumban elég 
sok mindenben részt vettem, egy önálló képviselői indítványommal a megyei gyűlésen 
kezdeményeztem azt, hogy az ’50-es években a megyeháza díszterméből egyébként nagyon 
nagy magyar festők által készített főispáni portrékat vigyük vissza a megyeházába, és újra 
állítsuk ki a őket a díszteremben, visszaadva annak a teremnek is a régi rangját, és egyébként 
így megoldva azt az áldatlan állapotot, hogy teljesen értelmetlenül és fölöslegesen foglalja a 
poros raktárban a helyet más alkotások elől. Ezzel kapcsolatosan a publikációm is olvasható, 
úgyhogy utána tud nézni pontosan a képviselő úr, hogy ez hogyan történt. Mindenesetre 
megjegyzem, hogy például olyan képek, mint Barabás Miklósnak az egyik képe, hat évtizedig 
álltak a raktárban – abból majdnem két évtizedet már a diktatúra utáni időszakban –, és a 
képek kivétel nélkül mind erőteljes restaurálásra szorultak. Volt köztük olyan kép, amelyen 
15 centiméteres hasadás volt, ezt kellett rendbe tenni.  

Ha tehát valaki azt mondja, hogy jobb volt a megyei múzeum raktárában ezeknek a 
képeknek az elhelyezése, mint egyébként most restaurálva, rendbe téve, az eredeti helyére 
visszatéve a megyeháza dísztermében, úgy, hogy egyébként továbbra is a megyei múzeumnak 
vagy most már a megyei jogú város múzeumának a kezelésében maradt, és állami tulajdon –
 hiszen a megyei múzeumi intézményrendszer állami átvételével ezek a műtárgyak állami 
tulajdonba is kerültek –, akkor azt kell mondanom, hogy az egyszerűen nem ismeri a vidéki 
múzeumi helyzetet, nem ismeri a vidéki múzeumoknak a raktárait. Ha valaki attól fél, hogy 
így kikerült abból a muzeológusi érdekkörből, ahol egy ilyen értékes műtárgynak maradnia 
kell, arra szintén azt tudom mondani, hogy egyszerűen nincs tisztában a valósággal. Azon túl, 
hogy a történeti folytonosságot helyreállítottuk, műtárgyvédelmi szempontból is sokkal többet 
tettünk, mintha otthagytuk volna őket szakadtan – egyébként a szakadás valószínűleg egy 
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túlbuzgó ember bajonettjének vagy késének volt a nyoma az egyik képen –, tehát én azt 
gondolom, hogy ez a helyes út. 

A módos emberek és a kastély. Ne haragudjon, képviselő úr, azt tudom önnek 
mondani, ajánlom figyelmébe egyébként a nemzeti vagyonról szóló törvény mellékletét, 
amelyben felsoroltuk a legfontosabb állami vagyonelemeket, azok között tessék megnézni, 
hogy hány kastély van, és hogy milyen állapotban vannak. A legnagyobb sajnálattal tudom 
azt mondani, hogy az elmúlt két évtizedben Magyarországon a kiemelt, állami tulajdonban 
lévő műemlékeknek az állapota is csak tovább romlott.  

Ha nem a sárga irigység tartaná össze ezt az országot, akkor azt javasolnám, hogy 
ezeket a kastélyokat akár száz, kétszáz évre adjuk oda ingyenes hasznosításba vagy 
vagyonkezelésbe módos magánembereknek is, azzal a két feltétellel, hogy 1) újítsák fel őket, 
méghozzá műemlékvédelmi szempontból szakszerű módon, 2) rendszeresen tegyék 
látogathatóvá a kastélyaikat. Ha elmegy Franciaországba a Loire-völgyébe, ha elmegy 
Skóciába, akkor azt fogja látni, hogy a magántulajdonú kastélyok kivétel nélkül mind 
látogathatók; valahol jogszabályi szinten van szabályozva, hogy be kell engedni a 
magántulajdonú kastélyba is a látogatókat. Nem tudom, miért lenne az baj, ha módos 
magánemberek, ahelyett, hogy a tengerparton vesznek maguknak villát meg jachtot, 
Magyarországon akár állami tulajdonban lévő kastélyokat újítanának fel, és abba 
visszavinnénk az Iparművészeti Múzeumból, a Nemzeti Múzeumból és más múzeumainkból 
azokat a képeket, amelyek nincsenek kiállítva ezen múzeumokban, de egyébként ezekből a 
kastélyokból hurcolták be valamikor az ’50-es években őket a múzeumi raktárba. Nem tudom, 
hogy ettől miért kellene tartanunk, ez miért lenne baj. Mondjuk én jobban örülnék ennek, 
minthogy most gyakorlatilag végveszélybe került ezen ingatlanoknak a nagy része.  

Pozitív példát is tudunk mondani: Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély, Károlyi Gyula 
egykori Fejér megyei főispán kastélya, amelyet az unoka által létrehozott magánalapítvány 
kapott kezelésbe. Saját forrásból, nagyon sok külföldi forrást és egyébként hazai, valamint 
európai uniós forrásokat is, tehát közpénzeket is felhasználva, szakszerűen, világszínvonalúan 
újították fel, és a véletlennek köszönhetően derült ki nem egy olyan műtárgynak a sorsa, 
illetve helyzete, amelyet valamikor onnan vittek el; nem olyan régen például, ha jól 
emlékszem, az Iparművészeti Múzeumból sikerült műtárgyat visszavinni. Ez is egy 
magánalapítvány, és kiválóan működik.  

Miért is ne támogatnánk azt, hogy érzelmileg, lelkileg, szellemileg és történetileg is az 
ingatlanhoz kötődő egykori magántulajdonosok vagy magántulajdonosoknak a leszármazottai 
ezeket az ingatlanokat hasznosítsák? Miért jobb egy múzeumi raktárban porosodó kép, mint 
egy ilyen, a nyilvánosság által látogatható, konferenciákat, rendezvényeket, nemzetközi 
színvonalú vonósnégyes-fesztivált, és még sorolhatnám tovább, mi mindent szervező, Fejtő 
Ferenc könyvtári hagyatékát gondozó magánintézményben, ahol egyébként az ingatlanvagyon 
állami tulajdon maradt, kiállítani a műveket? Én tehát ezt a fajta szemléletet, hogy itt a módos 
emberektől féltsük az állami vagyont, egyszerűen nem tudom elfogadni.  

A műemlékvédelemből tudnék még önnek példát mondani, tisztelt képviselőtársam. A 
jelenlegi jogi szabályozás szerint is az arra felhatalmazott miniszternek van joga eldönteni azt, 
hogy egy állami tulajdonban lévő műemléknek a vagyonkezelése vagy vagyonhasznosítása 
kinél legyen. Ha megnézi a sümegi várat, én azt tudom önnek mondani, hogy a sümegi vár 
azóta szárnyal, amióta a Hotel Kapitányt működtető sümegi Papp-család kezében van. Azóta 
százmilliókat fordítottak a felújítására, a felújítás után még a műemlékvédelem kérésére teljes 
cserépcserét is végrehajtottak, és nagyon sok példát tudnék mondani. Nem hiszem el, hogy ez 
ne lenne egy követhető vagy követendő példa. Ha a műemlékek vagyonkezelésbe adásánál 
tökéletesen működik, akkor miért ne működhetne adott esetben a magánkezelésben lévő 
műemlékekbe kihelyezendő műtárgyak kölcsönzésénél ugyanez? 
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Hiller miniszter úrnak köszönöm szépen a Karácsony képviselő úrétól eltérően 
kifejezetten konstruktív – (Dr. Hiller István: Nem pártpolitizálunk most!), nem 
pártpolitizálunk –, szakmailag megalapozott véleményét; valóban ez motivált bennünket. 
Rengeteg műtárgy van olyan módon állami tulajdonban, hogy azoknak esélyük nincsen arra, 
hogy az elkövetkezendő évtizedekben a raktározó múzeumban akár csak egy időszaki 
kiállításra is kiállítsák őket. Ez egy olyan valóságos probléma, amivel szembe kell nézni, és 
azt a szakmai vitát, amire miniszter úr hivatkozott, valóban le kell folytatni, és a 
részletszabályozás kidolgozásánál az ottani tapasztalatokat be kell építeni a rendeletbe. Ez 
már nem a mi dolgunk, ez majd a tárca dolga lesz, és az ő felelősségük, hogy ezt miképpen 
tudják megvalósítani. 

A görög példa azért jó, mert részben ez történt nálunk a Nemzeti Múzeum esetében is, 
hogy a vidéki nagy régészeti leleteket behurcoltuk a Nemzeti Múzeumba. Éppen az előbb 
elmondtam a szakszervezet elnökének is a folyosón, hogy minthogy módszeresen járom a 
vidéki múzeumokat, látom, hogy nem egy esetben egy-egy megyei hatókörű múzeum 
gyűjtőterületén fellelt értékes régészeti leletekből csak másolat látható a múzeumban, és az 
eredetinek a tárolási helye a Magyar Nemzeti Múzeum. Tíz értékes műtárgyból, amelyet a 
megyeszékhelyen boldogan kiállítanának, kilenc a Nemzeti Múzeum raktárában van, mert 
nem fér ki az állandó kiállításra. Akkor miért is ne adjuk vissza a megyeszékhelyi 
múzeumoknak ezeket a műtárgyakat, hogy állíthassák ki? Nemcsak a megyei múzeumoknak, 
hanem a városi múzeumoknak is, amelyek büszkék lennének arra, hogy a városuk határában 
feltárt avar kori sírban ilyen és ilyen leletek kerültek elő. Náluk beférne az állandó kiállításba, 
a Nemzeti Múzeumban – teljesen érthető módon – nem fér be az állandó kiállításba. 
Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy ezt olyan módon kell megoldani, ahogyan azt miniszter úr 
is megfogalmazta: egyetlenegy műtárgy se vesszen el. 

Végül a pénzügyi következményekről. Ez egy keretszabályozás. Amennyiben ezt 
elfogadja az Országgyűlés, a tárcának az lesz a dolga, hogy kidolgozzon egy rendeletet, amely 
rendelet pontosan szabályozza a miniszter jogkörét is, illetve pontosan szabályozza azt –
 legyen szó akár állami intézményről, akár önkormányzati intézményről, akár 
magánalapítványról, magán gazdasági társaságról vagy magánszemélyről –, hogy ki és milyen 
módon igényelhet és kaphat állami tulajdonban lévő műtárgyat olyan célra, hogy azt az általa 
működtetett intézményben kiállítsa. Én azt gondolom, hogy ez a keretszabály, de még a 
részletszabályozás sem fog azonnali pénzügyi következménnyel járni. Itt most nem az fog 
történni ugyanis, hogy egyik pillanatról a másikra elkezdenek vándorolni a műtárgyak össze-
vissza, és akkor a restaurálási, szállítási, őrzési költséget kellene fedezni. A 
részletszabályozásnak kell azt tartalmaznia, hogy legyen garancia arra, ha mondjuk egy 
magántulajdonos, akinek a kezelésében vagy a tulajdonában van egy értékes műemlék, és oda 
az abból a műemlékből valamikor elcipelt műtárgyat vissza akarják vinni, akkor vállalja azt, 
hogy restauráltatja az adott műtárgyat, vállalja azt, hogy a szakszerű őrzésről gondoskodik, és 
vállalja azt, hogy a biztosítási díjat, ami szükséges, fizeti. Ez tehát azonnali pénzügyi 
következménnyel nem jár, sőt én azt gondolom, hogy ez a költségvetés számára a 2014-es 
évben sem jelent különös terhet. 

E gondolatok jegyében kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy az önök előtt fekvő 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét és általános vitára való alkalmasságát szíveskedjenek 
támogatni. Köszönöm szépen, alelnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadván a szót, most jöhet az, hogy a támogatásról 

döntünk. 
 

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
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Döntés tárgysorozatba-vételről és általános vitára való alkalmasságról, előadó 
állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor szavazzunk! Aki a 
tárgysorozatba-vételt támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Novák képviselő úr, jól láttam… (Novák Előd: 
Támogattam.) Igen, csak éppen emelte a kezét, és bizonytalan voltam.  

Megállapítom tehát, hogy a bizottság 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba vette. 

Most akkor döntsünk az általános vitára való alkalmasságról. Aki általános vitára 
alkalmasnak tartja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy ugyanazon szavazati arányokkal általános vitára alkalmasnak 
tartottuk a törvényjavaslatot.  

Bizottsági előadónak javaslom Menczer képviselőtársunkat. Képviselő asszony 
vállalja-e? (Jelzésre:) Köszönöm. Aki támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.)  

Megállapítom, hogy 15 igen szavazattal – Hiller és Mandur képviselőtársunk nem 
szavazott – Menczer képviselő asszonyt megválasztottuk bizottsági előadónak. Köszönöm 
szépen. Karácsony képviselő úr kisebbségi véleményt kíván megfogalmazni; akkor 
Karácsony képviselő úr fogja a kisebbségi véleményt a parlamentben megfogalmazni, mivel ő 
szavazott egyedül nemmel. Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak a részvételt. A 
napirendi pontot ezennel lezárom. 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11776. szám) 

A 3. napirendi pont a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, amelyet a kormány nyújtott be, úgyhogy itt csak általános vitára való 
alkalmasságról kell döntenünk. 

Köszöntöm körünkben dr. Kiszely Katalin helyettes államtitkár asszonyt és 
munkatársait! Megkérdezem, hogy ki kívánja-e bármivel egészíteni az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot; nem ragaszkodunk hozzá. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm szépen. A 
törvényjavaslatot mindenki megismerhette. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
valakinek az előttünk fekvő javaslathoz hozzáfűznivalója. (Nincs jelentkező.) Köszönöm. 
Akkor a vitát ezennel be is rekesztem. Szavazzunk!  

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Aki a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igennel és 4 tartózkodással a bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta.  

A bizottság írásban fogja benyújtani a véleményét. Köszönöm szépen, 
képviselőtársaim, köszönöm szépen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
munkatársainak a részvételt. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjav aslat (T/12002. szám) 

A 4. napirendi pontunk: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája. 
(Jelzésre:) Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes még a sportbizottságban van; nem baj, 
akkor az NGM munkatársait köszöntjük. Foglaljanak helyet! (Megtörténik.) A b) pontnál, „Az 
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Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről” pedig Fodor Edit és Nagy Ildikó számvevőket köszöntöm. 
Tessenek helyet foglalni az asztalnál!  

Képviselőtársaimat megkérdezem, hogy külön-külön vagy egyben tárgyaljuk-e a két 
dolgot. Talán célszerűbb lenne, ha külön tárgyalnánk. Nem tudom, hogy ez így elfogadható-e: 
előbb az a)-t tárgyalnánk, szavaznánk, aztán a b)-t, és ott nem is kell szavaznunk. (Nincs 
ellenvetés.) Nincs ellenvélemény, tehát akkor így tesszük.  

Megnyitom a vitát. Megkérdezem a kormány részéről jelen lévő kolléganőket, hogy 
kívánnak-e valamit hozzáfűzni az előterjesztéshez. (Nincs jelzés.) Köszönöm. (Koleszár 
Katalin az ülésterembe érkezik.) Köszöntöm főosztályvezető asszonyt! Most szólítottam a 
kormány tagjait, de nem kívántak hozzászólni, úgyhogy akkor most kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy valaki fel kíván-e szólalni. (Nincs jelentkező.) Akkor a vitát lezárom. 
Szocialista képviselőtársaimtól megkaptam, hogy írásban kívánják benyújtani a 
véleményüket, amit természetesen tudomásul veszünk, és ennek megfelelően fogunk eljárni, 
ahogy azt képviselőtársaim jelezték. Kérem, hogy szavazzunk!  

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Aki a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Öt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 5 ellenszavazattal általános vitára 
alkalmasnak tartotta. A bizottság is írásban fogja benyújtani a véleményét, a kisebbségi 
véleményt pedig a szocialista képviselőtársaim fogalmazzák meg. Köszönöm. 

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyarország 2012. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 

b) pont: az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. Megkérdezem az Állami Számvevőszék 
munkatársait, kívánják-e ezt valamivel kiegészíteni. (Áramszünet. – Mandur László: 
Rezsicsökkentés! – Derültség.) A jegyzőkönyv kedvéért jelzem (Mandur László: …, hogy 
rezsicsökkentés van.), hogy áramszünet van. Ugyan a gyorsírók kismagnója működik, de a 
központi hangrögzítés innentől fogva nem működik (Mandur László: És a 2B-s ceruza is 
működik.), tehát kérem ezt tudomásul venni. (Novák Előd: Milyen központi hangrögzítés? 
Erről még nem is tudtunk.)  

Tisztelt Képviselő Úr! A jegyzőkönyv kedvéért felvesszük azt, amit a mikrofonba 
belemond képviselő úr; azzal kontrollálja a Ház a szó szerinti jegyzőkönyvet (Mandur László: 
Igen. Bizony ám!), mielőtt arra gondolna, hogy lehallgató készülék van valakinek a zsebében, 
egyébként persze most azon túllépve, hogy bekiabál az ülésbe. (Novák Előd: Csak azért, mert 
nincs mikrofon. – Derültség.) De attól jelentkezni lehet, képviselő úr. (Moraj.) 

Szeretném akkor jelezni még egyszer – visszavéve az ülésvezetést –, hogy innentől 
fogva nincsen hangrögzítés, úgyhogy kérjük a kolléganőt, hogy különösen figyeljen minden 
elhangzott szóra, mert itt olyan fontos kérdésekről van szó, hogy mindennek súlya van. Még 
egyszer kérdezem az Állami Számvevőszék jelen lévő számvevőjét, hogy hozzászólnak-e az 
előterjesztéshez. (Jelzésre:) Parancsoljon! Jó hangosan, legyen kedves, mert különben nem 
halljuk. 

Fodor Edit (ÁSZ) szóbeli kiegészítése 

FODOR EDIT (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Jelenlévő Hölgyeim és Uraim! Az Állami Számvevőszék ebben az évben is teljesítette azt a 
törvényi kötelezettségét, mely szerint a zárszámadást ellenőrizte, a 2012. évi költségvetés 
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végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot értékelte; értékelte a megbízhatóságát, értékelte, hogy 
a közpénzek felhasználása törvényesen és szabályszerűen valósult-e meg.  

Az ellenőrzést az ÁSZ által kidolgozott módszertan szerint végeztük el. Az ellenőrzés 
kiterjedt 105 beszámolónak és elszámolásnak az ellenőrzésére. Ezt kockázatelemzés alapján 
választotta ki az Állami Számvevőszék, amelybe az alkotmányos fejezetek, az intézmények, 
az igazgatási címek, a fejezeti kezelésű előirányzatok, a társadalombiztosítási alapok, az 
elkülönített állami pénzalapok költségvetése végrehajtásának ellenőrzése tartozott bele. 
Ezenkívül természetesen a bevételi oldalon a központi költségvetés közvetlen bevételeit és 
ennek kiadási részét is ellenőriztük. Az ellenőrzés során – szintén törvényi 
kötelezettségünknek megfelelően – az államháztartás számviteli rendjének betartását és a 
belső kontrollrendszer működését is értékeltük, mivel a belső kontrollrendszer működése, 
annak megfelelősége jelentősen befolyásolja, hogy maga az egész zárszámadás milyen 
minősítéssel tud megvalósulni.  

Ebben az évben a költségvetés végrehajtásánál a bevételi oldalon 97 százalékát, 
kiadási oldalon 91 százalékát minősítettük. A tavalyi BM-fejezet helyett ebben az évben a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium intézményeinek beszámolóira vonatkozóan 
végeztünk teljes körű véleményalkotást. Ellenőriztük az uniós pénzek hangsúlyozott szerepe, 
nagyságrendje miatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, nemcsak mint intézményt, hanem 
mint az európai uniós források elosztását koordináló szervezetet is. A 2012. évi 
költségvetésben 1576,4 milliárd forint uniós forrásfelhasználást terveztek, és ebből körülbelül 
70 százalék teljesült. A források igénybevételére 2012. évben hozott intézkedések hatása a 
2012-es zárszámadásban még nem látható, ezért jeleztük, hogy nagyon magas arányban, 
egyharmad résznél fennáll a forrásvesztés kockázata.  

A beszámolók ellenőrzése során összesen három esetben adtunk korlátozott 
minősítést, elutasító záradékot nem adtunk. Ez úgy állhatott elő, hogy ebben az évben az 
intézményeket a helyszíni ellenőrzés során megkértük arra, hogy a feltárt hibákat javítsák, 
amire fogadókészek voltak. Ez öt intézményt és egy fejezeti kezelésű előirányzatot érintett, 
amelyeket a helyszíni ellenőrzés idején javítottak, és újabb beszámolót készítettek. Az 
elfogadó véleményünk mellett 24 esetben figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítettük ki 
véleményünket.  

A zárszámadási törvényjavaslat minősítését az ÁSZ a kiadási főösszeg 2 százaléka 
mint lényegességi küszöb figyelembevételével végzi. Ennek megfelelően ez a 2 százalék egy 
300 milliárdos összeg, az ellenőrzés során feltárt hibáknak az összege nem érte el a 9 milliárd 
forintot, ezért a beszámolót megbízhatónak tekinthetjük. Az önök előtt álló 2012. évi 
költségvetés végrehajtásáról összeállított törvényjavaslat megbízható, lényeges hibás állítást 
nem tartalmaz, az összeállítás a jogszabályi előírásoknak megfelel. A belső kontroll 
vonatkozásában – mint az elején említettem – külön ellenőriztük egyrészt a 
kockázatelemzésünket is. A belső kontroll felmérése eredményeként az intézmények és 
fejezeti kezelésű előirányzatok 85 százalékban jól teljesítettek, ami annyit jelent, hogy 
részben vagy egészben megfelelő minősítést kaptak.  

Amikor az intézményt már a 2011. évi zárszámadás során is ellenőriztük, ott a 2012-es 
belsőkontroll-felmérés ennél jobb eredményt hozott, tehát a 85 százalék helyett ott 
94 százalékos a megfelelő minősítés. Ezt az ellenőrzésünk hatékonyságának értékeljük, és 
bízunk benne, hogy ez a folyamat a továbbiakban is így folytatódik. Erre az ad alapot, hogy 
azon intézmények, amelyek nem megfelelő minősítést kaptak a belsőkontroll-felmérésnél a 
2012. évben, a helyszíni ellenőrzést követően nyilatkozhattak, és nyilatkoztak a megtett és a 
megtenni tervezett intézkedésekről, ami alapján a 85 százalékos megfelelőség száz százalékra 
változhat, vagy változott. 

Azt hiszem, a bizottságot jobban érdekli az elkülönített állami pénzalapok 
költségvetésének végrehajtása. Az alapok beszámolóit összességében is elfogadó véleménnyel 
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láttuk el, a rájuk bízott forrás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós 
képet mutat a beszámolójuk. Ez igaz a Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolójára is. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
 
FODOR EDIT (Állami Számvevőszék): Az alap a költségvetését négymilliárdos 

többlettel zárta. Év közben két zárolás 1,6 milliárd összegben érintette az alapot, de a 
zárolások összességében nem okoztak gondot a szakmai feladatellátásban, mivel év közben a 
bevételek a tervezettnél magasabb összegben teljesültek. A Nemzeti Kulturális Alap cél 
szerinti feladatait határidőben teljesítette, a pályázati kiírások elhúzódására nem került sor. 
Bár a 2012. évben beérkezett pályázatok száma az előző évhez képest 2 százalékkal csökkent, 
ugyanakkor a megítélt támogatások összege 38 százalékkal nőtt, ami közel 10 milliárd forint.  

A megítélt támogatások felhasználása megfelelt a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 
törvényben rögzített támogatási céloknak, a pályázati rendszer működtetésénél, az 
összeférhetetlenségi szabályok alkalmazásánál, a kifizetések lebonyolításánál a 
jogszabályokat és a belső eljárásrendet betartották, az alap belső ellenőrzési rendszere 
szabályozott volt, megfelelt a vonatkozó előírásoknak, és a belső ellenőrzés is azt állapította 
meg, hogy a pályázati pénzek, támogatások felhasználása nyomon követhető, célirányos volt.  

A zárszámadás ellenőrzése keretében természetesen végeztünk utóellenőrzést – ez a 
kulturális területet nem érintette –, és fogalmaztunk meg intézkedést igénylő javaslatokat, ami 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, a nemzetgazdasági és a 
vidékfejlesztési minisztert érintette. Reméljük, hogy jelentésünkkel mi is hozzájárulunk az 
Országgyűlés megfelelő döntéshozatalához, a jó kormányzáshoz. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és külön köszönöm, hogy ilyen részletesen kitért a 

Nemzeti Kulturális Alapra. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki az 
elhangzottakhoz vagy a jelentéshez hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Senki. Megköszönöm az 
Állami Számvevőszék munkatársainak is a jelenlétét. A jelentést tudomásul vettük, és a 
parlament majd a plenáris ülésen megtárgyalja.  

Egyebek 

Képviselőtársaim! A napirendi pontot ezennel lezárom. Áttérünk az 5. napirendi 
pontra: „egyebek”. (Novák Előd jelentkezik.) Van-e képviselőtársunk Novák képviselő úron 
kívül, aki majd el kíván valamit mondani? (Nincs további jelentkező.) Novák képviselő úrnak 
megadom a szót. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Mivel a bizottságunk hatáskörébe tartozó 

ellenőrző albizottság sajnos továbbra sem működik, ezért kénytelen vagyok itt, az „egyebek” 
között felhívni a figyelmet például a reklámhangerőre vonatkozó előírások durva és általános 
megsértésére, ami a televíziónézők széles közönségét zavarja. Már a bizottságunk is 
foglalkozott ezzel, elnök úr egyszer fordult levélben a hatósághoz, tájékoztatást kérve ezzel 
kapcsolatban, amire választ is kaptunk, hogy ezt milyen programmal ellenőrzi.  

Most láttunk egy hírt, egyfajta segélykiáltást; másnak ugyanis nem tudom a 
Médiatanács Szóvivői Irodájának közlését tekinteni, mert nem hiszem, hogy magukat akarták 
volna égetni, tehát ez talán valamiféle segélykiáltás. Törvénymódosítást tartanak 
szükségesnek, legalábbis gondolom, azok után, hogy azt nyilatkozták, hogy a túl hangos 
reklámok miatt összesen 420 ezer forintos büntetést róttak csak ki, annak ellenére, hogy ezen 
MTI-hírben szerepel az is, hogy a Médiatanács nem először ró ki bírságot az országos 
csatornákra.  
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Arról szól még többek közt a hír, hogy az engedélyezettnél jóval hangosabb reklámok 
miatt rónak ki – többek közt az RTL Klubra – 80 ezer forintos pénzbüntetést. Azt gondolom 
tehát, hogy ez olyan szinten nevetséges, hogy szinte még felkérés is keringőre egy ilyen hír. 
Nemcsak a mi irányunkba, hanem félek, hogy a televíziócsatornák jobban figyelnek az efféle 
hírre, és ha valahol eddig esetleg betartották volna ezt az előírást, egy ilyen hír arra fogja 
sarkallni őket, mintegy a versenyhelyzetben is, hogy ők is emeljék meg a reklámok 
hangerejét, ami azt gondolom, hogy így is komolyan zavarja a televíziónézőket.  

Kisgyermekes apaként különösen mondhatom, hogy milyen zavaró az, amikor 
hirtelen, a gyermeket is felriasztva megkezdődik a reklám, és rögtön nyúl az ember a némító 
gombért. Azt gondolom tehát, hogy ezzel foglalkozni kell, annál is inkább, mert ugyan azt 
nem találtam meg a Médiatanács honlapján, hogy pontosan mennyit költ az NMHH erre a 
mérésre tulajdonképpen, de az biztos, azért azt tippelném, hogy sok millió forintot, és 
legalábbis ebből a 420 ezer forintból nem jön vissza ennek a költsége.  

Azt gondolom tehát, hogy általánosságban is elmondható, nemcsak az NMHH-ról, 
hanem minden hatóságról, hogy törekednie kellene arra a törvénysértések büntetése során, 
hogy olyan büntetési tételeket állapítson meg, ami fedezi legalább a törvénysértés 
felderítésének, az adminisztrációnak a költségét. Ez a minimum. Nyilván emellett fontos 
lenne az elrettentés is, jelen esetben azonban egyiket sem valósítja meg. A korábbi levélben 
tulajdonképpen lepattintott minket az NMHH, hogy ennek a szoftvernek bizony igaza van, és 
itt minden rendben van Magyarországon, de az újabb hírek szerint most már nincsenek 
annyira rendben a dolgok, miközben egyébként korábban is… Nem kell ide különösebb 
szoftver, az ember a saját fülével is hallja, hogy itt bizony nincsenek rendben a dolgok, mert 
sokkal hangosabbak a reklámok, mint a környező programok.  

Néztem ráadásul, hogy egy külön aloldalt is fenntart 
addattar.nmhh.hu/reklamhangerosseg címen a hatóság a honlapján, tehát ennek is lehetnek 
költségei, sőt tanulmányokat is készítettek már az ügyben, ami szintén megtalálható az 
NMHH honlapján, tehát nem kevés pénzbe kerül ennek a rendszernek az üzemeltetése, és 
hogy még ez sem hozza vissza e rendszer fenntartásának a költségeit, ez elfogadhatatlan.  

Mivel tehát az albizottságunk szocialista uralom alatt teljesen elhalni látszik, ezért azt 
kérem, hogy a főbizottság foglalkozzon ezzel. Akár hallgassuk meg az NMHH 
Médiatanácsának most megválasztandó elnökét, és próbáljuk akár törvénymódosítással 
egyértelműbbé tenni, hogy mi itt sokkal nagyobb bírságokat tartunk szükségesnek, akár a 
törvényt betartatva, hiszen azt gondolom, hogy azért van mozgástere a hatóságnak is, hogy 
ennél nagyobb bírságot szabjon ki, tehát mindenképp válaszoljunk erre a megjelent szóvivői 
irodai közleményre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nyitott kapukat dönget, ugyanis én már a 

megválasztásakor jeleztem az új NMHH-elnök asszonynak, hogy szívesen látjuk a 
bizottságban, és tervezem is, hogy egy konkrét napirendi pont megjelölésével meghívjuk a 
bizottságba, már csak azért is, hogy megismerhessük, bemutatkozhasson.  

Talán emlékeznek rá képviselőtársaim, hogy elődje, Szalai Annamária nem egy, őket 
érintő napirendi pont tárgyalásánál megjelent a bizottság előtt. Azt gondolom, hogy ez így 
lenne a mi részünkről ill ő is, ha lehetőséget adnánk erre. Ugyan jogszabályi kötelezettség 
nincsen a meghallgatására a kinevezésével kapcsolatban, de ha már a köztársasági elnök úr őt 
kinevezte, akkor azt gondolom, hogy az ügy komolyságára való tekintettel is akkor járunk el 
helyesen, ha meghívjuk a bizottság elé.  

Azt kérem képviselő úrtól, hogy addigra gyűjtse össze a szakmai aggályait, és itt ezt 
megfogalmazhatja, illetve el is küldhetjük neki majd előzetesen, hogy már felkészülten jöjjön. 
Ha tehát ilyen kérés van, akkor azt kérem, hogy Nagy Zoltán bizottsági titkárunkhoz 
szíveskedjenek eljuttatni. Köszönöm.  
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További hozzászólás nincs. A bizottsági ülést berekesztem, a plenáris ülésre pedig 
minden képviselőtársamnak jó munkát kívánok. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 09 perc)  

 

Pálffy István 
a bizottság alelnöke 

L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


