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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 11 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A bizottság határozatképes. A napirendünk 3 pontból áll, 
költségvetés, muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló törvény, valamint az egyebek. Van-e kérdés, észrevétel, vita, szándék a napirenddel 
kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nincs. 

Szavazzunk róla. Aki egyetért a napirenddel, kérem, most emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelettel köszöntöm Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Az első bizottságunk tárgykörébe tartozó módosító javaslat, az ajánlási pontot fogom 
csak mindig mondani, a 2/1-es, Babák Mihály képviselő úr javaslata, átcsoportosítás a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére, 21 milliárd. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatásul szeretném jelezni, hogy a kormány jelenleg tárgyal az 
álláspontról, úgyhogy egyelőre NGM-KIM egyeztetett álláspontot tudok mondani. 
Támogatott javaslatról van szó. 

 
ELNÖK: Mi a javaslat lényege? Tudna nekünk segíteni? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A bevételi előirányzat felhasználásának szabályait, korlátait határozza meg ez a javaslat. 
 
ELNÖK: Tehát a 6,5 milliárdot csak akkor lehet elkölteni, ha bejön a forrás, ha jól 

értem, 21 milliárdig költhetnek, és a fennmaradó 6,5 milliárdot pedig csak tartalékba 
helyezve. 

Kíván-e valaki hozzászólni, nyilatkozni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kik támogatják a 
javaslatot? (Szavazás.) Többség. Ki van ellene? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodik? (Nincs 
jelzés.) 

A bizottság többsége támogatta a javaslatot, 2 ellenszavazatot kapott. 
A 3/2-es szintén Babák Mihály képviselőtársunk javaslata, a Ludovika campus 

jogcímcsoport terhére kíván átcsoportosítani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára. 
Mivel a Ludovika campusban van elhelyezve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ez nyilván a 
pénz funkcióját is meghatározza, ez nem beruházás, hanem működés. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslatról van szó, igazából csak kormányhatáskörben lehetne átcsoportosítani, 
fejezeti kezelésűről intézményire, és ezt a tárca hatáskörébe helyezné ez a felhatalmazás. 
Tehát az átcsoportosítás nem változtat egyébként semmit, csak technikai segítség. 
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel, vita? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 
egyetért vele? (Szavazás.) A bizottság többsége egyetértett. Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. 

A 10/1-es javaslat, Láng Zsolt javaslata. A kormány álláspontja? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? Én kívánok hozzászólni. A Fidesz-frakció 

tárgyalta ezt a javaslatot, és a támogatását kéri a képviselőktől. Kíván-e másvalaki 
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság többsége 
támogatta. 

A 19/16-os Babák Mihály javaslata, a 20. oldalon található. Vidékfejlesztési 
Minisztérium. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni, kérdezni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság többsége támogatta. (Megérkezik az 
ülésre L. Simon László.) 

Tisztelettel köszöntöm államtitkár urat. 
A 30/2-es a 36. oldalon Babák Mihály javaslata. A közoktatási célú humánszolgáltatás 

kiegészítő támogatásáról van szó. A kormány álláspontja? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? Parancsolj, Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Jól látom, Katalin, hogy 

itt Babák úr a pedagógus életpályamodellre szánt pénzből kíván átcsoportosítani? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Áthelyezi a pedagógus életpályapénzt oda, ahová való, igazából most a helyére kerül. Minden 
életpálya-többletpénz oda került, ahol az ténylegesen felhasználódik, kivéve ezt az egy tételt, 
most ez az egy tétel is odakerül. Ez a 10 800 millió forint a humánszolgáltatók életpálya-
többlettámogatása. 

 
ELNÖK: Ez a humánszolgáltatást kiegészítő támogatás az alapítványi, egyházi iskolák 

támogatási sora? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki 

az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Ki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás. A bizottság többsége támogatta. 
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A 30/3-as szintén Babák Mihály javaslata, ugyanez a pont, csak más az összeg. A 
kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Szintén támogatott. Elnézést kérek, az előbb rosszul mondtam, ez a másik olyan pénz, ami 
rossz helyre volt téve, és most kerül jó helyre, az országos nemzetiségi önkormányzatoké. 

 
ELNÖK: A kettő egymást nem kizáró javaslat? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem, a 10800 az egyházak, alapítványok, ez pedig az országos kisebbségi önkormányzatok. 
Csak ez az országos kisebbségi önkormányzatok támogatásaira volt ráemelve, de az ő 
köznevelési, közoktatási támogatásuk ugyanígy a humánszolgáltatások sorról fizetődik, tehát 
ezt is ide kell helyezni. 

 
ELNÖK: Van-e más kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? 

(Szavazás.) Ki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság többsége egyetértett. 

A 30/5-ös Farkas Gergely, Balczó Zoltán, Szávay István, Novák Előd javaslata, 
Erdélyi Magyar Ifjak. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni, kérdezni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Az egyharmadot nem kapta meg. 

A 30/7-es Novák Előd javaslata, a filmszakmai támogatásokat csökkenti némileg. A 
kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért 

vele? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) A bizottság egyharmados támogatását nem kapta meg. 

A 30/10-es Dúró Dóra, Farkas Gergely javaslata, várpalotai Trianon Múzeum 50 
millió. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? Parancsolj, Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): köszönöm a szót. Ennek kapcsán csak azért szeretnék 

szólni, mert itt annyi kuriózum van, hogy itt két évvel ezelőtt sikerült azt elérnünk, hogy a 
költségvetésbe bekerült egy ilyen sor, a várpalotai Trianon Múzeum már kapott 50 millió 
forintot. Úgy gondolom, hogy ez nem a Jobbik sikere volt, hanem közös sikere a nemzeti 
oldalnak. Nagyon fontos intézményről van szó és szomorúan tapasztaltuk, hogy már a tavalyi 
évben is megvonták tőlük ezt az 50 millió forintot, az idei évben is, nagyon örülnénk, ha a 
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kormánypárti képviselők akár tudnának egy olyan lobbitevékenységet folytatni a kormánynál, 
hogy ismételten kapjon. Nem nagy összegről van szó a teljes költségvetést tekintve, de 50 
millió forint ennek a múzeumnak a fennmaradásához elengedhetetlen lenne. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni, Gergely felvetésére válaszolni? (Nincs 

jelzés.) Nem. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott, 
nem kapta meg az egyharmadot. 

Novák Előd 30/7-es javaslatáról szavaztunk, ahol 25 milliót elvont volna a 
filmszakmai támogatásról, de a másikról, ahová tette volna, a Magyar Nyelvű Szolgáltató 
Irodáról nem. Összefügg, de mindazonáltal… szavazzunk róla? (Edelényi Zsuzsánna: Lehet 
külön szavazni, ez egy összefüggés, de ha a bizottság úgy dönt, akkor külön szavaz.) 

Szavazzunk róla, az az egyszerűbb. Magyar Nyelvű Szolgáltató Iroda, Novák Előd 
javaslata. Látva a magyar nyelvhelyesség állapotát, beleértve néha a parlamenti irományokat 
is, tele vannak a törvénycímek nyelvhelyességi hibával, de a Magyar Televízió és az újságok 
szintén jeleskednek ezen a téren, nem tartanám teljesen okafogyottnak ezt a szolgáltató irodát. 

A kormány álláspontja a 30/8-asról? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni még rajtam kívül? (Nincs jelzés.) Nem. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja Novák Előd javaslatát? (Szavazás.) 1 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott, 
nem kapta meg az egyharmadot. 

A 30/11-es következik, Dúró Dóra, Baráth Zsolt, Farkas Gergely, Sneider Tamás 
javaslata. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Ha jól értem, itt növelné a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos 

összegeket a javaslat. Kíván-e valaki hozzászólni? Parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak egy pontosítás, hogy itt igaz, hogy a jelenlegi 

helyzethez képest növelés van, de ez a módosító javaslat csak arról szólna, hogy az előző évek 
szintjére emelnénk vissza az erre a célra juttatandó támogatást. Tehát úgy gondoljuk, hogy ha 
reálértéken nem is, de legalábbis nominális értéken meg kellene hagyni mondjuk az egy vagy 
két évvel ezelőtti szintet, erre irányul a módosító javaslatunk. 

 
ELNÖK: Mi a lába ennek? Van lába? Itt jelzi is, hogy összefügg, a debreceni 

labdarúgó stadiontól venné el a pénzt. A kormány nem támogatja. Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége 
tartózkodik, nem kapta meg az egyharmadot. 

A 30/12-es, szintén Farkas Gergely javaslata, a gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési 
célokat 100 millióval növelné. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 



 9 

 
ELNÖK: Kívánsz-e hozzászólni? 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak egy kérdésem lenne elnök úrhoz az előző 

megjegyzése kapcsán. Tehát abból, hogy ön megkérdezte, hogy honnan is vesszük el a pénzt, 
feltételezem, hogy lenne olyan forrás, ahonnan esetleg ha elvennénk a pénzt, akkor tudná 
támogatná akár ön, akár a kormánypárt. Nem tudom, hogy erre kaphatunk-e utalást, bár ez 
már időn túli… 

 
ELNÖK: A válasz: igen.  
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Lett volna ilyen forrás? 
 
ELNÖK: Én nem tudok ilyet kapásból, de a feladatot fontosnak tartom, és nem 

hiszem, hogy túl sok pénze volt, tehát nem tudta elkölteni a kábítószer-megelőzéssel 
foglalkozó kormányzati szféra a rendelkezésére álló összeget. Inkább azt mondom, hogy 
kevés volt. Tehát egyetértek a javaslat irányával, a forrást nem tartom a legjobbnak, de nem 
tudok helyette mást. Nem tudok ilyet kapásból. Tegyük félre magunknak, próbáljuk ezt 
megkeresni. 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Én is arra szeretném akkor kérni a kormánypárti 

képviselőket, hogy a cél számunkra a legfontosabb, tehát ha támogathatónak tartják akár ezt, 
akár másik javaslatban szereplő tételeket, akkor valószínűleg önök jobban átlátják azt, hogy 
mi az a forrás, ahonnan pénzt lehet elvonni. (Osztolykán Ágnes: Babák úrtól kell 
megkérdezni!) 

 
ELNÖK: De most a gyermek és ifjúság szakmafejlesztési célok jönnek. Kíván-e ebben 

más hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nincs jelzés. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Többség. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 30/13-as Dúró Dóra és Farkas Gergely javaslata, az alapprogram támogatásának 70 
milliós növelése. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért 

vele? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) A 
bizottság többsége. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 44/12-es Dúró Dóra, Farkas Gergely, Novák Előd javaslata, Pongrácz Gergely 
Közhasznú Alapítvány 50 millió forintos támogatása. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? Parancsolj, Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak hogy tiszta legyen, hogy miről is szól a 

módosító javaslatunk. Hazánk egyetlen Kiskunmajsán található ’56-os múzeumának 
támogatásáról, amelyet személyesen is volt szerencsém megnézni, nagyon rossz állapotban 
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van, és úgy gondolom, hogy azért ’56 olyan történelmi örökségünk, hogy fontos lenne ennek 
az intézménynek a támogatása, és ezen az alapítványon keresztül történhetne meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kíván-e hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 44/15-ös Farkas Gergely, Dúró Dóra javaslata. Nonprofit szervezetek 
támogatásának növelése 128 millió forinttal. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? Parancsolj, Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Itt is mindösszesen arról van szó, hogy a két évvel 

ezelőtti szinten szeretnénk tartani ezt az összeget. Csak hogy mindenki tisztán lássa, itt közel 
200 szervezetnek a kisebb-nagyobb támogatása zajlik ebből a forrásból, többek között a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége, a HÖOK, a Felsőoktatási Kollégiumok Országos 
Szövetsége és számos olyan fontos testület, amelyek eddig sem dúskáltak a pénzben, most 
ilyen elvonások után még inkább nehezebb helyzetbe kerülnek.  

Tehát mi ezt szeretnénk legalább minimális szinten orvosolni. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e más hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 2 nem. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 44/16-os, Farkas Gergely, Dúró Dóra javaslata. A kormány álláspontja? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki 

egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 2 nem. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodik. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 48/1-es, Novák, Murányi, Gloria Victis. A kormány álláspontja? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért 

vele? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodik. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 49/7-es Novák Előd és Szávay István képviselőtársaink javaslata, a roma 
ösztöndíjprogramokról van szó, ezt csökkentenék 477 millió forinttal. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért 

vele? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Többség. A bizottság egyharmada sem támogatta. 
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A 34/1-es maradt a végére, mert nem nagyon derül ki belőle, hogy ránk tartozik-e. 
Diáksport, Vágó Gábor javaslata, a fogyatékosok sportjának támogatását növelné 300 millió 
forinttal, és ebben nyilván ott van valahol a diáksport is, gondolom. A kormány álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a tegnapi és a 

tegnapelőtti parlamenti napokon számos fideszes képviselő felállt és nemcsak a mindennapos 
testnevelésről volt szó, ahogy az várható volt, hanem arról is, hogy az olimpián milyen 
kiemelkedő teljesítményeket értek el a magyar csapatok, és közöttük a paralimpikonok is. Azt 
gondolom, hogy ez nem egy nagy pénz, viszont a debreceni stadionberuházás igen, tehát 
látom, hogy nagyon tartják magukat ahhoz, hogy ez a pénz a stadion megépítésére kell. Azt 
gondolom, hogy ekkora tételből a fogyatékosok sportjának a támogatása nem egy olyan nagy 
tétel, úgyhogy meg szeretném kérdezni, hogy miért nem támogatja a kormány, és lát-e esetleg 
Katalin valami olyan helyet, ahonnan ezt támogathatónak véli? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Katalin, lát ilyen helyet? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem látok, de szerencsére nem is feladatom, hogy lássak. Viszont a nem támogatás indoka 
pedig az, hogy a beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárások megindultak, és az 
eljárásnál szükséges bizonyítani azt valamilyen módon, hogy a szükséges fedezet 
rendelkezésre áll. Tehát ezért nem látjuk lehetőségét annak, hogy csökkentsük a debreceni 
labdarúgó stadion beruházására elkülönített összeget. 

 
ELNÖK: Nem látok egyéb jelzést, szavazzunk a javaslatról. Ki az, aki egyetért vele? 

(Szavazás.) 3 igen. Ki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
többsége tartózkodott. 

Van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amit meg kellene szavaznunk, vagy 
amiről döntenünk kellene, de nem soroltuk fel? (Nincs jelzés.) Nincs jelzés. A napirendi 
pontot lezárom, Katalinnak a munkát, az együttműködést köszönöm. 

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

A következő napirendi pontunk a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Tisztelettel köszöntöm L. Simon László államtitkár urat és Vígh Annamária 
főosztályvezető asszonyt. Parancsolj, László! 

L. Simon László államtitkár (Emberi Er őforrások Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy néhány szóban 
kiegészítsem az önök előtt fekvő törvényjavaslatot, illetve néhány szóval indokoljam. Ezt 
azért is kívánom megtenni, mert úgy érzem, hogy egy nagy horderejű jogszabályi változásról 
van szó, a rendszerváltozás óta ilyen mértékű átalakítás a múzeumi, a könyvtári, a levéltári és 
a közművelődési szektort nem érintette. 
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A törvény 1997-es elfogadása is valójában csak egy létező állapotnak a jogszabályi 
lefedését szolgálta, és nem egy teljesen új állapotnak a kialakítását. 

Mi indokolta azt, hogy ehhez a rendszerhez hozzányúljunk? Egyrészt indokolta a 
megyei önkormányzatok nehéz helyzete. A megyei önkormányzatok adósságkonszolidációja 
címén az intézmények teljes vagyonukkal állami tulajdonba kerültek, és jelen pillanatban a 
megyei intézményfenntartó központoknál a kormányhivatalok alatt működnek. Egyrészt a 
sorsukat már rendeztük a levéltári törvény módosításával. Képviselőtársaim bizonyára 
emlékeznek rá, hogy a tavaszi ülésszak végén megszavaztuk a levéltári törvényt, amelynek 
eredményeképpen létrehozzuk a Magyar Nemzeti Levéltárat, amely október 1-jei dátummal 
áll fel. A Magyar Országos Levéltár integrálja magába a 19 megyei levéltárat, kiszámítható, 
stabil működést tudunk garantálni számukra azokkal a költségvetési fedezetekkel is, amelyek 
rendelkezésre állnak. Tehát egy egységes, jól működő állami levéltári intézményrendszer jön 
létre. 

Hasonlóan kell kezelnünk a múzeumok és a könyvtárak helyzetét is, illetve sorsát is 
rendeznünk kell. Először talán a múzeumokról beszéljünk. 

Látható volt az elmúlt időszakban, 2002-2010 között, hogy folyamatosan vonult ki az 
állam ennek az intézményrendszernek a finanszírozásából. Ezzel párhuzamosan nemcsak 
hogy a támogatás mértéke csökkent, hanem azt tapasztalhattuk, hogy a szocialista kormányzat 
megvonta azt a jogát a megyei önkormányzatoknak, hogy az illetékbevételeket beszedje és 
ebből saját bevételként kiegészítse a csökkenő állami forrásokat. 2009-ben a kormányzat 
eltörölte a kulturális normatívát, összevonta a többi önkormányzati igazgatási normatívával és 
így összességében a normatíva még nominálisan is csökkent. 

Mindezek olyan feltételrendszert teremtettek, amelyek a kulturális intézményrendszer 
teljes ellehetetlenülését vetítették előre. 

Ebben a helyzetben ért bennünket a kormányváltás 2010-ben, ezért kellett a megyei 
önkormányzatokat konszolidálni, ezért kellett az intézmények vagyonát állami tulajdonba 
venni és innen kell továbblépnünk. 

A múzeumok esetében úgy döntött a kormány, hogy a megyei múzeumegységeket 
szétszedi kisebb egységekre, és az önkormányzatokat vonja be a fenntartásba, azzal a 
szándékkal is, hogy a helyi erő, a helyi érdek, a civil akarat hasonlóan tudjon érvényesülni az 
intézmények fenntartásában, mint mondjuk a színházaknál ez jól működik, tapasztalható. 
Ezért a 19 megyei központi egységet a megyeszékhelyekhez kívánjuk csatolni, illetve 
megyeszékhely-fenntartásba kívánjuk adni, a kisebb múzeumegységeket pedig néhány 
kivételtől eltekintve az önkormányzatok működtetésébe, fenntartásába szándékozunk adni. 

Azért mondom, hogy néhány kivételtől eltekintve, mert a törvényjavaslat, amely a 
képviselőtársaim előtt fekszik, lehetőséget teremt számunkra arra, hogy külön rendeletben 
meghatározott módon és számban azokat az intézményeket, amelyek léptékükben messze 
túlhaladnak az adott önkormányzat költségvetési lehetőségein, valamint amelyek speciális 
gyűjtőköri feladatokkal rendelkeznek, tehát nem általános múzeumok vagy nem az 
önkormányzat vagy a környék történetét feldolgozó kiállítások, tájházak, stb., azokat 
valamelyik nagy állami múzeumegységhez csatoljuk. 

Ezeknek a múzeumoknak a körét meghatároztuk, néhány példát említek 
képviselőtársaimnak. Ilyen például a gyöngyösi Mátra Múzeum, amely egy nagy komoly 
természettudományi múzeum, ez a Természettudományi Múzeumnak lesz a filiáléja. Ilyen 
például az esztergomi múzeum, amely a Nemzeti Múzeumhoz fog tartozni, ilyen a 
sátoraljaújhelyi Széphalmon található Magyar Nyelv Múzeuma, amely a Petőfi Irodalmi 
Múzeumnak lesz a filiáléja, stb. 

Ezeknek az intézményeknek a támogatását is garantálni tudjuk úgy, hogy ha állami 
intézményekhez kerülnek, hiszen 107 milliárd forint fog rendelkezésünkre állni a 
költségvetésben az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a megyei intézményfenntartó 
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központokból hozzánk átküldött feladatokra. Ebből 700 millió forintot kívánunk fordítani 
ezeknek az intézményegységeknek az állami intézmények keretében történő működtetésére és 
finanszírozására. 

A többi múzeum finanszírozására abból a 17,6 milliárd forintból, amely a 
költségvetési törvény tervezetében, a Belügyminisztérium fejezetében található, 2,4 milliárd 
forintot szándékozunk fordítani. Ezeket a múzeumi egységeket önállóan kívánjuk 
finanszírozni. Nemsokára be fog jönni a képviselőtársaim elé az az NGM által benyújtandó 
módosító, amely ezt részleteiben tartalmazza. Ezeket az összegeket nagyon szigorú szakmai 
mutatók alapján állapítottuk meg, és egyeztettük őket a leendő fenntartókkal is, tehát a megyei 
jogú városok vezetőivel, polgármestereivel, alpolgármestereivel. 

Ez a működési rendszer, amit a fenntartás mellé teszünk, ez mindenképpen nagy 
előrelépés. Egy olyan komplex finanszírozást valósítunk meg 2013-tól, amelyre nem volt 
példa a rendszerváltozás óta, és amely részben visszahozza a 2009-ben rendkívül hibás módon 
eltörölt közművelődési, kulturális normatívát, részben pedig önálló sorra emel fel 
intézményeket, amely nemcsak azt garantálja, hogy mekkora összeget kap a fenntartó, hanem 
arra is lehetőséget ad, hogy ez minél hamarabb eljusson a fenntartókhoz, tehát ne kelljen adott 
esetben a szerződéskötésekkel hónapokat vagy fél évet várni. 

A múzeumok esetében a múzeumok ingatlan- és ingóvagyonát is állami tulajdonban 
tartjuk egyelőre, erről a törvényjavaslat egyértelműen rendelkezik, tehát nem adjuk át ezeket 
az épületeket, viszont minden egyes önkormányzattal az átadás-átvételt követően – minthogy 
egy lépcsőben nem tudjuk megtenni azt, hogy időben pontosan, szakszerűen átvegyük a 
fenntartást és még rendezzük a vagyoni helyzetet is – tárgyalásokat fogunk kezdeményezni a 
tartós vagyonrendezés érdekében. Egyébként ezek a tárgyalások már elkezdődtek, tegnap 
éppen Kaposvár polgármesterével tárgyaltam, nemsokára fogok a miskolci polgármester úrral 
tárgyalni, tehát megyünk szépen sorjában, először a nagyvárosok, aztán a kisebb települések 
vezetőjével a tárgyalásokon. Szerintem jövőre egy tényleg jól működő rendszert fogunk tudni 
kialakítani. 

Tehát ez azt jelenti, hogy a későbbiekben akár a vagyonátadás is elképzelhető, most 
egyelőre kezelésbe kapják meg az ingatlanokat az önkormányzatok, illetve a gyűjteményeket 
is. 

Még egy dolog tette indokolttá ezt a változást, tisztelt képviselőtársaim, az pedig az 
egészen katasztrofális látogatószámok. Tehát ha valaki most azzal kíván itt a vitában élni, 
ahogy ezt hallottuk a múltkor az önkormányzati bizottság ülésén is szocialista 
képviselőtársaimtól, hogy a nagy múzeumi egységek arra voltak jók, hogy képesek voltak 
fenntartani a kis múzeumi egységeket is, ez tulajdonképpen igaz. Ez az állítás igaz. Csak azt 
is meg kell nézni, hogy milyen áron, és hogy ez így tovább működtethető-e a mai 
finanszírozási körülmények közepette, és hogy valóban van-e ennek olyan kulturális 
hozadéka, ami ennek a társadalomnak eredménnyel, értékkel szolgál. Mi azt mondjuk, hogy 
nem. Ami nem azt jelenti, hogy azokat a múzeumi egységeket, amelyeket nem látogatnak, be 
kellene zárni, hanem azt kell megoldani, hogy ezek látogatottak legyenek. 

Itt van előttem az összes múzeumi egységnek a statisztikai adatai, hogy hányan 
látogatták 2011-ben a múzeumainkat. Én azt kell mondanom a tisztelt képviselőtársaimnak, 
hogy az adatok nullánál kezdődnek, és az utolsó, a legnagyobb adat 321 880 látogatóval az 
egri Vármúzeum. De a 218 egykori megyei múzeumi intézményegységből a legtöbb a 
középmezőnyben a 3000 alatti látogatóknál található. Nagyon sok olyan múzeumunk van, 
amelyiknek a látogatószáma nem éri el az évi 1000-et, és ez nem a fizető látogató, ne 
ringassuk önmagunkat abban az illúzióban, hogy ezek a látogatók mind fizettek is. Nem, ez az 
összlátogatószám, és hogy ebből mennyi a fizető, azt még külön statisztikában tudnánk 
bemutatni. 
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Tehát vannak olyan múzeumi egységeink, ahol a fizető látogatók által megvásárolt 
jegyekből befolyt árbevétel a jegyszedő néni egyhavi bérét sem fedezi, és akkor nem 
beszélünk még az összes többi költségről. Néhány példát azért szeretnék önöknek kiragadni: a 
karcagi Fazekasház évi 25 látogatóval, a szentendrei Ferenczy Múzeum Kmetty és Kerényi 
kiállítása 30 látogatóval, a székesfehérvári palotavárosi kiállítóhely 92 látogatóval, a soproni 
Pék-ház 124 látogatóval, a dunaújvárosi római kőtár és romkert 164 látogatóval, a sárréti 
tájház Fülén 178 látogatóval. Mehetnénk tovább, hogy a középmezőnyből mondjak néhányat: 
a kecskeméti Naiv Művészek Kiállítóhelye 727 látogatóval, a hatvani Városi Múzeum, a 
Hatvany Lajos Múzeum 899 látogatóval, tehát ezek egészen döbbenetes adatok. Ezek 
megrázó adatok. Megmondom őszintén, hogy ezek engem is teljesen megdöbbentettek. Ez így 
nem maradhat, képviselőtársaim, gondolom, ezt senki sem vitatja. Ehhez a rendszerhez hozzá 
kell nyúlni, ezt meg kell változtatni, és olyan feltételrendszert kell teremteni, amelyben az 
önkormányzat is, mint fenntartó érdekelt abban, hogy növelje a látogatószámot. Ehhez mi 
forrást is adunk. 

Forrást adunk méghozzá olyan módon, hogy azoknak a településeknek, amelyek 
átveszik a megyei önkormányzati múzeumi egységeket, azoknak egy külön rendeletben 
szabályozott módon érdekeltségnövelő támogatást biztosítunk, amellyel nyilvánvalóan azt 
akarjuk elérni, hogy korszerű legyen a múzeumi egység, növeljék a látogatószámot és vonják 
be a civileket. 

Én a nyáron is azzal töltöttem az időm jó részét, hogy még a szabadságom alatt is 
kisebb múzeumi egységeket jártam végig, és láttam azokat a példákat, ahol a Megyei 
Intézményfenntartó Központ vagy akár korábban még a megyei önkormányzat helyi 
civileknek adta bérbe a múzeumi egységet. Van, ahol pénzért adta bérbe, tehát például a 
nagyvázsonyi tájházat 60 ezer forintért bérlik a Megyei Intézményfenntartó Központtól a 
helyi alapítvány képviselői, és úgy tudják működtetni jelen pillanatban, hogy az ott dolgozó 
egy főnek a bérét is kitermelik, és ez nem egy nagy dolog. Mondhatnám a saját településem 
példáját is Gárdonyi Géza szülőházával, ahol a civil működés, a helyi lelkes értelmiségi 
anyukáknak a civil szervezete – csak azért mondom, mert a feleségem is tevékenykedik 
benne, úgyhogy hallom odahaza az adatokat – milyen módon tudta megsokszorozni a 
látogatók számát. Tehát van lehetőség arra, hogy ebből az állapotból felfelé jöjjünk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennyit a múzeumi intézményrendszerről nagyon röviden, a 
kérdéseikre szívesen válaszolok. 

A könyvtárak esetében hasonlóan rossz a helyzet, de azt hiszem, hogy azzal, hogy 
megteremtjük annak a lehetőségét, hogy összevonásra kényszerítjük azokat a nagy 
megyeszékhelyeket, amelyekben párhuzamosság tapasztalható, ahol össze kell vonni a városi 
könyvtárat a megyei könyvtárakkal. Ilyen városok Miskolc, Székesfehérvár, Győr, Debrecen, 
Szolnok, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg, tehát ahol adott esetben a megyei könyvtártól 
300 méterre városi könyvtár is található. Itt valóban lesz arra lehetőség, hogy a mellett a 
finanszírozás mellett, amelyet biztosítani tudunk, 2 milliárd 875 millió forintról beszélünk, ha 
jól emlékszem, tehát 2 milliárd 875 millió forintos támogatás mellett valóban tudják 
működtetni a települések ezeket a nagy könyvtárakat.  

Természetesen itt is önállósodókra hozzuk fel ezeket a könyvtári egységeket, tehát 
pontosan tudni fogják, illetve már most tudják az egyeztetések után a városvezetők, hogy 
mennyit fognak kapni a könyvtáraik. A volt megyei könyvtárak esetében nagyon fontos az, 
hogy a városi polgárság kiszolgálásán túl azért ne felejtsük el, hogy a statisztikai adatok 
alapján 70 százalék fölötti a megyeszékhelyeken a beiratkozott városi olvasóknak az aránya, 
tehát ezek a megyei könyvtárak valóban városi könyvtárként működnek, és a 30 százalékban 
is nagyon jelentős mértékben a vidékről bejáró, a nagyvárosban tanuló gimnazistákat lehet 
megtalálni.  
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Tehát ténylegesen, elsődlegesen városi funkciókat töltöttek be ezek az intézmények. 
De mi a jogszabálytervezetben, amely önök előtt fekszik, azt is meg kívántuk oldani, hogy az 
a kistelepülési feladatellátás ne sérüljön, amelyet részben jelenleg a kistérségek látnak el, a 
megszűnő kistérségek feladatellátásának a helyét átveszik ezek a megyei hatókörű 
könyvtárak, és ehhez külön forrást biztosítunk 1,7 milliárd forint értékben. Tessék ezt 
összevetni az évi 200 millió forintos mozgókönyvtári normatívával. Ez az 1,7 milliárd ezt a 
mozgókönyvtári normatívát is magában foglalja. Tehát ezek a fontos feladatok, ahol 
egyébként el kell ismernem adott esetben az elődök törekvéseit is, hogy ne legyen olyan 
kistelepülés, ahová legalább egy mozgókönyvtári szolgáltatás révén nem jut el a könyvtári 
szolgáltatás. 

Tehát ez az 1,7 milliárd forint ezt is magában foglalja, és a jogszabály elég pontosan 
definiálja, vagyis teljesen pontosan definiálja, hogy a megyei hatókörű, megyeszékhelyi 
könyvtáraknak milyen olyan feladataik lesznek, amelyekkel a kistelepüléseken meg tudjuk 
valósítani a megfelelő színvonalú feladatellátást. 

Elfelejtettem mondani, hogy a múzeumoknál is számos megyei hatókör marad, ezért is 
használjuk azt a kifejezést a törvényjavaslatban, hogy megyei hatókörű múzeumok. Ezek a 
feladatok elsősorban a gyűjtemény-gyarapításra, a gyűjtemény-feldolgozásra vonatkoznak, 
hiszen a megye történetére, régészetére és néprajzára vonatkozó kiállítások mindenütt a 
megyeszékhelyen találhatók meg, Nógrád megyétől és Komárom-Esztergom megyétől 
eltekintve, ott egy kicsit bonyolultabb a rendszer, de ennek a finanszírozására is megvan a 
javaslatunk, tehát ezzel sem lesz gond. Ennek történeti okai vannak, a megyeszékhely-
változások miatt, nem kell megmagyaráznom képviselőtársaimnak, hogy Salgótarján mondjuk 
nem egy olyan régi polgárváros, mint mondjuk Balassagyarmat, és Tatával is csak egy idő 
után kezdett el rivalizálni Tatabánya, hogy itt a polgármester úrnak is tegyek egy gesztust. Ez 
némileg a múzeumi intézményrendszer átalakításával is együtt jár, de ezeket az extrém 
eseteket – nevezzük így – fogjuk tudni kezelni a minisztérium keretein belül, és költségvetési 
javaslataink is vannak erre. 

Tehát ennyit a könyvtári feladatellátásról. Itt annyi eltérés van a múzeumoktól, hogy 
az ingatlanokat egyelőre itt is állami kézben tartjuk, viszont az ingóságokat és a gyűjteményt 
átadjuk, olyan megkötéssel, hogy a gyűjtemények értékes anyagait nem lehet eladni. Tehát a 
szükségszerű állományapasztás, és itt nagyon hangsúlyozom ezt a „szükségszerű”-t, csak 
azért, mert néhányan a rendszerváltozáskor is félreértették az állományapasztás fogalmát. 
Tehát a szükségszerű állományapasztás természetesen a megyei könyvtárak tulajdonában lévő 
értékes és védett anyagokra nem vonatkozik. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Még a közművelődésről szólnék néhány szót. Azt hiszem, 
hogy itt sikerül megoldanunk azt a problémát, amely az utóbbi évek finanszírozási nehézségei 
miatt nagyon hangsúlyosan jelentek meg a megyeszékhelyeken. A legtöbb helyen a megyei 
művelődési központokat megszüntették. Mi nem akarjuk a megyei művelődési központi 
intézményrendszert visszahozni, erről szó nincsen, viszont a megyei feladatellátást komolyan 
vesszük, megerősítjük, és azt mondjuk, hogy az állam a saját háttérintézményével meg kell 
tudja oldani azoknak a felmenő rendszerű versenyeknek – lásd néptánc, népzenei, kézműves 
minősítő versenyek - és a legkisebb településre is kiterjedő szakfelügyeletnek a 
feladatellátását, ezért terveink szerint minden megyeszékhelyen négy fővel fogjuk ezt a 
feladatot ellátni. Ez a feladatellátás mindennel egyetemben évi 1,5 milliárd forintos 
forrásigénnyel jár, ezt is abból a 107 milliárdból kívánjuk finanszírozni, amely a MIK-ektől 
átjövő feladatok költségeit biztosítja. 

Tehát ez nem az önkormányzati fejezetből fog elmenni. Ennek megfelelően alakítjuk 
át a rendszert. 

Természetesen január 1-jével a még talpon lévő megyei művelődési központokat és 
kft.-ket is át fogjuk venni, de ezekhez hozzá fogunk nyúlni, és csak azt tartjuk meg, amire 
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szükségünk van, és amely városi funkciókat betöltő művelődési intézményként működik, 
azokat valamilyen formában át kívánjuk majd adni a nagyvárosoknak, mert nekünk nincs arra 
szükségünk, hogy az állam mondjuk Győrben művelődési házat működtessen. Azért mondom 
Győrt, mert ott van a legerősebb, a tényleges városifeladat-ellátást is a volt megyei intézmény 
végzi, ami jelen pillanatban a MIK-nél van. 

Tehát mi kifejezetten a megyei hatókörű feladatoknak az ellátására fogunk fókuszálni. 
Nagyon fontos az, hogy a fővárost és a főváros kerületeit sem hagyjuk figyelmen 

kívül. Azt hiszem, hogy hosszú idő után először sikerül ezt is megoldanunk azzal, hogy önálló 
sorra fogjuk felhozni a fővárosi és a kerületi feladatellátást. 677,8 millió forintot kívánunk 
fordítani a Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtár és közművelődési támogatására. Ez a 
Budapesti Történeti Múzeum, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és néhány fővárosi szinten 
megjelenő közművelődési feladatra fordítható, és majdnem ugyanennyi pénzt kívánunk 
fordítani, 677,7 millió forintot, tehát százezer forinttal kevesebbet a kerületeknek a 
közművelődési feladatok ellátására. Ott csak és kizárólag a közművelődési feladatok 
ellátására, tehát ezt a kerületek a művelődési házaik vagy valamilyen közszolgáltatási 
szerződésben ellátott közművelődési feladataik finanszírozására fordíthatják. 

Emellett azt kell még elmondanom képviselőtársaimnak, hogy a települési 
önkormányzatok számára is visszavezetünk normatívát. 7 milliárd 547 millió forint értékben 
fogjuk bevezetni a települési önkormányzatok támogatására a könyvtári ellátás és a 
közművelődés feladatait szolgáló lakosságszám-arányú finanszírozást. Ebben a 
megyeszékhelyek értelemszerűen nem vesznek részt, tehát őket kivesszük ebből, hiszen ők 
megkapják önálló soron ezekre a forrást, tehát valamennyi magyarországi település részesedik 
ebből a könyvtári és a közművelődési feladataik ellátására. 

Ahol múzeum van, átvesz tőlünk múzeumot vagy saját maga már fenntart múzeumot, 
azt abból az érdekeltségnövelő támogatásból fogja tudni megtenni, amelyre 1 milliárd 44 
millió forintos keretünk van. 

A megyeszékhelyek részére viszont behozunk egy közművelődési normatívát, hiszen a 
megyeszékhelyek önálló soron kapják a pénzt a múzeumukra és a könyvtárukra, és behozunk 
számukra is egy normatívát 710 millió forintos összeggel, amely a megyeszékhelyi 
művelődési ellátást, a művelődési házak feladatellátását szolgálja. Ha ezt a komplex rendszert 
végiggondolják, tehát összefoglalom: önálló soron megyei székhelyű múzeum, önálló soron 
megyeszékhelyi könyvtár, önálló soron a főváros múzeumi, könyvtári és közművelődési 
feladatai, önálló soron a kerületek közművelődési feladatai, önálló soron a települések, kivéve 
a megyeszékhelyek múzeumi érdekeltségnövelő feladatellátása és önálló soron a 
megyeszékhelyek közművelődési feladatellátása, ez egy olyan komplex rendszer, amely 
nemcsak orvosolja a 2009-es elég szomorú és mindenki által erősen bírált normatíva-
megszüntetést, hanem a rendszerváltozás óta először egy átlátható, világos finanszírozási 
modellt valósít meg. 

Megjegyzem, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy erre jóval több pénzt is el lehetne 
költeni, mint amennyit szándékozunk elkölteni, de itt azt tessék számunkra érdemként felírni 
az ellenőrzőnkbe, hogy ha a modell megvalósul, ebből egy normál szinten működtethető 
intézményrendszer fenntartható. A későbbi évek feladatai, szakpolitikai feladatai közé tartozik 
az, hogy a keretösszeget növeljük meg jelentős mértékben, tehát hogy több pénzt tudjunk oda 
adni, ahol erre szükség van. Röviden ennyi. 

Arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat 
szavazatukkal támogatni szíveskedjenek, hogy megkezdődhessen a munka a plenáris ülésen 
is. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 

Kérdések, hozzászólások, vélemények? Osztolykán Ágnes! 
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Kérdések, hozzászólások, vélemények 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az egyik 
az, hogy ha a normatív támogatás helyett feladatalapú támogatásokról beszélünk, akkor tudna-
e mondani néhány példát, hogy mi az alapgondolat a feladatalapú támogatásnál? 

Nagyon vártam vagy nagyon figyeltem arra, amit mond, és folyamatosan azt mondta, 
hogy a rendszerhez hozzá kell nyúlni, és a mondandójának már így a közepe felé készültem 
arra, felírtam magamnak, hogy mikor fogja már végre azt mondani, hogy újítani kell és 
változtatni, de hallottam ezeket a szavakat, úgyhogy megnyugodtam a múzeumok kapcsán. 

A másik kérdésem: ezt pedig nem én kérdezem, hanem a kisfiam osztályfőnöke (L. 
Simon László: Na!), aki nagyon aggódik azon, hogy ő egy olyan általános iskolai tanító, aki 
nagyon fontosnak tartja azt, hogy el tudja vinni a gyerekeket a főbb múzeumokba. A gond 
mindig ott van, hogy mi tudjuk, hogy ezek mennyire nem látogatottak, de azt is tudjuk, hogy 
azért fizetni kell azért, hogy bemenjenek akár a gyerekek is csoportosan. Nem akarok itt 
mellébeszélni, de sajnos, vannak olyan kőbányai családok, ahol gondot jelent egy múzeumi 
belépő. 

Gondolkodnak-e azon, hogy az iskoláskorú gyerekeknek a múzeumlátogatásokat 
ingyenessé teszik? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Cseresnyés Péter! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha lehet, akkor először, bár nem 

stílszerű, mert nem hozzám tették fel a kérdést, reagálnék arra, amit Osztolykán Ágnes 
mondott. Nagykanizsán például a durván 7 ezer fős éves látogatottságnak a 97-98 százaléka 
iskolás gyerek, mert beengedjük ingyen a gyerekeket a múzeumba, éppen azért, hogy ott 
tartsanak a történelemtanárok történelemórát, és ez nagyon hasznos. Sajnos, ez nem jelenti 
azt, és ebben államtitkár úrnak tökéletesen igaza van, vagy a statisztikának tökéletesen igaza 
van, hogy ezzel a felnőtt látogatottság jelentős mértékben megnő, mert mi is azzal a gonddal 
küzdünk, hogy nagyon alacsony a fizető látogatók száma a múzeumokban. 

De nem ezért kértem szót, hanem más miatt, egy problémára szeretném felhívni a 
figyelmet, és kérdeznék is először, mielőtt két-három mondattal ezt a bizonyos megoldandó 
problémát vázolnám. 

Az egyik kérdésem a könyvtárakra, a könyvtári ellátásra vonatkozna, a másik pedig a 
múzeumokra vonatkozna. Azt mondta államtitkár úr, hogy a kistérségi ellátást majd a megyei 
hatáskörű könyvtárak fogják átvenni, az úgynevezett mozgókönyvtári ellátás, mi így ismerjük 
ezt a feladatot. Zala megye szerintem speciális helyzetben van. Két, szinte azonos lélekszámú 
városa van a megyének, az egyik megyeszékhely, a másik nem megyeszékhely. 

Nagykanizsa város együttműködési szerződés kötésével kistérségben lévő 
településekkel ezt a feladatot ellátja. Maradhat-e, marad-e vagy nem marad, mert ebben az 
esetben tulajdonképpen itt emberek elbocsátására is sor kerülhet, ha ez a feladat nem 
maradhat egy megyei jogú városnál. 

A másik kérdés a múzeumra vonatkozik. Az elmúlt időszakban a megyei közgyűlés 
elnökével nagyon-nagyon sok vitánk volt, és a vita nem egy érdekellentétből adódott, hanem 
abból adódott, hogy meg akartuk oldani azt a problémát, amelyet a pénzhiány okozott. Jelesül 
azt, hogy Nagykanizsa város már ahhoz, hogy nyitva tudjuk tartani a múzeumunkat, jelentős 
pénzösszeggel járult hozzá a múzeum költségvetéséhez, amit egyébként más településen nem 
kellett megtenni, csak Nagykanizsán. 

Ennek ellenére megszorításokat kellett végrehajtani a megyének. Ez azt jelenti, hogy 
bizonyos embereket nem lehetett foglalkoztatni, és a nyitva tartást is kurtították, amit 
ugyancsak megértettünk, mert ilyen látogatottsági szám mellett természetes volt az, hogy 
egész nap és a hét szinte minden napján nem lehet nyitva tartani egy könyvtárat. 
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Viszont óriási gondot látok abban, hogy ha ez a megyei hatókörű múzeum 
szervezésében történő múzeumirányítás és múzeumgazdálkodás rossz fogalmat használok, 
mert nemcsak pénzügyi gazdálkodásra gondolok, hanem a szellemi termékek bemutatására is 
gondolok, úgy fog megtörténni, hogy egy megyei központból irányítják, ebben az esetben a 
mi múzeumunk eljelentéktelenedhet. Mindjárt mondom, hogy miért gondolom én ezt. 

Azt mondta államtitkár úr, és általánosságban talán így is van, hogy általában a 
megyei múzeumok a bizonyos területek legnagyobb gyűjteményével rendelkeznek. Ez a mi 
esetünkben például nem igaz. Nagyon jelentős régészeti állománya van a nagykanizsai 
múzeumnak, és nagyon jelentős, a megyében a legjelentősebb néprajzigyűjtemény-állománya 
van. Ez pedig azért van, mert már az 1900-as évek elején elkezdődött a nagykanizsai 
polgárság által alapított múzeum állományának a gyűjtése, ami kiteljesedett az ’50-es években 
egy nagyon lelkes múzeumi dolgozó, muzeológus munkája hatásaként és eredményeképpen. 

Ezt szeretné Nagykanizsa polgársága megőrizni, és itt jelentős lokálpatrióta 
megnyilvánulásokra lehet számítani abban az esetben, ha ezt az önállóságot a múzeum mind 
emberanyagban, mind pedig a gyűjtemény önállóságában nem tudja megőrizni. Ezt azért 
mondom, mert akkor, amikor ez a nyitvatartás-csökkentés szóba került, akkor már megvoltak 
ezek a megnyilvánulások. És nem a megnyilvánulásoktól való félelem mondatja ezt velem, 
hanem tényleg azt szeretnénk, hogy ez a múzeum azt a rangját, amit kivívott magának a 
megyében vagy éppen a környékén, mert mi azért Somogy megye határán vagyunk, ezt meg 
tudjuk őrizni mind gyűjteményben, mind pedig szakembergárdában.  

Ebben kérném államtitkár úrnak és a szaktárcának a segítségét, hogy ilyen speciális 
esetekben is lehessen valamit csinálni, mert abban az esetben, ahogy elvonták például a régész 
státuszt vagy a néprajzos státuszt Nagykanizsától, ez azt jelenti, hogy egy komoly értelmiségi 
ember már nem ebben a városban, nem a mi városunkban fog dolgozni. Ugyanakkor a 
néprajzi gyűjteményünk nagyobb, mint a megyei múzeum gyűjteménye. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én a szakmai véleményemet a kulturális 

bizottságban fogom elmondani, nem terhelve itt most az időt, ott is találkozunk, ráadásul 
nyilván az első számú bizottság a kulturális bizottság. Egy-két olyan megjegyzésre szeretnék 
reagálni, ami elhangzott. 2002-2008 között több múzeumot újítottunk fel ebben az országban, 
mint 1988-2002 között bármely kormány. 

Történetesen erre azért is legyen büszke az államtitkár úr is, mert a jelenleg ön mellett 
ülő főosztályvezető asszony kitűnő szakmai vezetésével bonyolódott le ez az egész. 
Nagyszerű múzeumokat csinált. 

Az ön által emlegetett kiemelt múzeumok közül például nagyon helyes, ha emlegeti a 
Mátra Múzeumot Gyöngyösön. Talán járt ott tíz évvel ezelőtt, bár nem hiszem, mert a kertbe 
nem lehetett bemenni, ember nagyságú gaz volt. 

Amikor annak idején ez átadásra került, az ország egyik legkorszerűbb és legszebb 
múzeuma, joggal legyen büszke rá minden kormány, önök is, és helyes, ha ott a 
legkülönbözőbb rendezvényeket tartják. 

Úgyhogy a múzeumi helyzet értékelésével talán egy kicsit sokszínűbben, mert 
egyébként nem lesz másik oldala az éremnek. Majd amikor elindítanak olyan programot, mint 
amit elindítottunk Alfa Program néven, amelynek keretében ez alatt a nyolc, mivel önök is 
folytatják – helyesen – tíz év alatt most már sok-sok százmillió forintért elsősorban vidéki 
múzeumokat újítottunk fel úgy, hogy korábban ennek nyoma nem volt, mármint ennek a 
programnak, akkor érdemes összevetni a kritikát. 

De javaslom, hogy ezt a vitát a kulturális bizottság ülésén vívjuk meg. Elhangzott, 
ezért akartam, mivel itt több polgármester is ül, erről beszélni. 
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Ami az oktatási bizottságra talán nem lebecsülendő tapasztalattal vagy tapasztalatul is 
szolgálhat, az nem a részben van, hanem ennek az előterjesztésnek a leglényege. Ez az 
előterjesztés azért kellett hogy szülessen, mert az államosítási kísérlet ezen a magyar 
intézményrészen megbukott. Azért van itt, mert 2011-ben úgy döntött a kulturális 
államtitkárság, illetve annak vezetése, hogy azokat az intézményeket, amelyekről itt most szó 
van, különböző formában, különböző szerkezetben államosítja. Aztán most itt vagyunk, 
durván másfél évvel később, és egészen példátlan módon ilyenre egyébként szerintem a 
magyar közművelődés történetében nem vagy egészen ritkán kerülhetett sor, hogy másfél év 
alatt a második fenntartóváltást éli meg az intézményrendszer. Ez nagyjából a szétzilálódás 
széléig visz el bármely intézményrendszert. Gondoljanak bele, önök jelen pillanatban jórészt 
még intézményfenntartók, képzeljék el, hogy egy tanéven belül, de mondjuk másfél naptári 
éven belül kétszer váltanak fenntartót. 

A dolgot azért kell elmondani, mert számosságában ez az intézményrendszer, tehát 
nem jelentőségében és fontosságában, hanem számosságában nem éri el az államosítandó 
magyar közoktatási intézményrendszer egytizedét. Nem abban mérem itt most az 
összehasonlítást, hogy fontosabb-e egy általános iskola, mint egy levéltár, mert ez egy buta, 
megválaszolhatatlan és feltenni sem érdemes kérdés. De mint államosítandó intézményt 
egy/egy, bizony, össze kell hasonlítani.  

Ezek az intézmények szám szerint nem érik el darabszámra a 200-at. Fél éven belül az 
önök kormánya 2000 magyar közoktatási intézményt kíván államosítani úgy, hogy az 
államosítás előkészítése darabszámban ennek a tízszeresét meghaladó közoktatási 
intézményrendszernél azt állítom, előkészítetlenebb, mint 2011-ben ennek az 
intézményrendszernek az államosítása. Kérem, amikor majd az első tapasztalatokat 
összegezzük, vagy egyáltalán látjuk, hogy itt miféle előkészületek vannak, ha egyáltalán élő 
ember van, aki látja, akkor ezekre a gondolatokra, ezekre a mondatokra térjünk vissza. 

Arról van szó, hogy államosítottak 2011-ben esztelenül, utána rájöttek, hogy ez 
működésképtelen, nemcsak hogy finanszírozhatatlan, hanem gyakorlatilag egy másfél 
évszázados múltra visszatekintő magyar közművelődési rendszer teljes felszámolását hozhatja 
belátható időn belül. Erre egy évvel később az államosítást meghágva, most visszaadják az 
intézményeket a megyei jogú városoknak. Ha persze megnézzük ennek az egésznek a 
finanszírozását, akkor azt látjuk, hogy sajnálatos módon, ha kiindulópontnak a kezdőpontot, 
tehát az államosítás előtti finanszírozást tekintjük egészben, az államosítás után erre az 
intézményrendszerre valamivel, nem sokkal, de valamivel kevesebb pénz jutott, most pedig, 
hogy visszaadják, sikerül kevesebb pénzt juttatni a megyei fenntartóknak, mint az 
államosításkor. 

A két intézményfenntartás jelentős összeggel csökkentette ennek az 
intézményrendszernek a költségvetését. És most a szervezeti szétzilálásról nem is beszélek. 
Gondoljanak már bele annak a múzeumigazgatónak a fejébe, aki egyszer végigadminisztrálta 
a teljes államosítást, megtalálta, hogy ki fogja őt kinevezni múzeumigazgatónak, nagy 
nehezen kinevezték múzeumigazgatónak, mire kinevezték, most megint fenntartócsere lesz, 
és most a megyei jogú város polgármestere lesz egy év után az ő főnöke. És ez az egész 
intézményrendszer úgy, ahogy van, a tulajdonjog, az épület tulajdonjoga és a feladat 
szétválasztása ismételten elképesztő mennyiségű szakmai problémát fog hozni. Egyébként az 
államtitkár úrnak ezzel körülbelül tizedannyi problémája lesz, mint kollégájának egy emelettel 
lejjebb, merthogy ő ennek a tízszeresét – mármint számosságában a tízszeresét – kell hogy 
végigcsinálja, amihez idegrendszerileg is jó egészséget kívánok. 

A kérdés már csak az, hogy ez a nagy államosítási hullám, aminek nyilván 
meggyőződéses hívei, a szakmai színvonalat egy pillanatig is növeli-e, és alkalmas-e arra, 
hogy akár a finanszírozás, akár az egyes szervezeti működés tekintetében csak egy picit is 
emelje a működési színvonalat. Én azt mondom önöknek, hogy nem. Ettől a két 
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fenntartóváltástól nem lett jobb a magyar közművelődés intézményhálózatának 
színvonalrendszere, sőt azt gondolom, hogy rosszabb. De ez is olyan részletkérdés, amiről a 
kulturális bizottság ülésén valóban fontos, akár időt nem kímélve beszélni. Arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy technikájában nem tér el a közoktatási intézményrendszer 
államosítása a közművelődési intézményrendszer államosításától. Ez itt, az előterjesztés a 
bizonyítéka, hogy megbukott egy év két hónap után, kevesebb mint 200 intézmény esetén, 
most pedig 2000 közoktatási intézmény államosítása az, ami a cél, tanév közben, másfél év 
alatt. 

Ezt a tapasztalatot az oktatási bizottságnak érdemes leszűrni, mert egyébként – még 
egyszer, és ezzel szeretném befejezni – én úgy látom, és itt egy javaslatot szeretnék 
megfogalmazni, elnök úr, mint aki kellett hogy foglalkozzon a kulturális 
intézményrendszerrel és az oktatásival is annak idején, hogy ez a manőver bár erősen 
kritizálható előkészítettségében, de lényegesen előkészítettebb, mint ahol a közoktatás 
államosításának előkészítése tart szeptember 12-én, három és fél hónappal a közoktatási 
intézményrendszer államosítása előtt. 

Ezért azt javaslom, és ebben időpont tekintetében semmilyen javaslattal nem kívánok 
élni, de az ősz folyamán, magyarul az államosítás hivatalos megkezdése előtt azt javaslom, 
hogy az oktatási bizottság tűzze napirendre a közoktatási intézmények államosítása 
előkészítésének kérdéskörét, mert én itt súlyos problémákat látok. A felelősség természetesen 
a kormányé és a kormányzó többségé, de ha az Országgyűlésnek ez szakmai bizottsága, mint 
ahogy e tekintetben a kulturális az elsődlegesen kijelölt, akkor itt, ha napirendre vettük ezt a 
kérdést, ezt elmondani és a javaslatot megtenni szerettem volna. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pichler Imre! 
 
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én tényleg röviden szeretnék 

hozzászólni. 
 
ELNÖK: Mindenki így kezdi. (Derültség.) 
 
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Nem kellene ennyire aggódnia Hiller képviselő 

úrnak, hiszen azt hiszem, hogy 2010-ig a mélypontját érte el ez az egész rendszer, akár 
finanszírozási, akár szakmai szempontokat veszünk figyelembe. Végre elindul egy olyan 
folyamat, amikor tisztán láthatjuk, hogy finanszírozás és szakmai szempontok szerint is mi 
kerül a megyei önkormányzatokhoz, mik kerülnek a kisvárosi könyvtárakhoz, a kisvárosi 
múzeumokhoz, és én csak gratulálni tudok államtitkár úrnak ahhoz, hogy ebben végre elindult 
ez a folyamat. 

Én természetesnek tartom azt is, hogy a megyei és a kisvárosi múzeumok léte a 
jövőben átlátható lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sós Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Folytatnám az imént elhangzottakat. 

Államtitkár úrtól valójában azt szeretném kérni, hogy én értettem, hogy kellő optimizmussal 
foglalkozik ezzel a feladattal, hiszen másképp nem lehet, számos alkalommal azt mondta a 
különböző pontoknál, hogy hosszú idő után ezt is megoldottuk, azt is megoldottuk. 

Én a dolog másik oldalát vetném fel, hogy milyen feszültségpontokat lát államtitkár 
úr, amit még nem oldott meg ebben a kérdésben, hiszen itt négy nagy területről van szó. 
Szerintem nagyon sok kérdés nincs megoldva. Nem kívülről akarok beszélni, magam is ültem 
az asztalnak a másik oldalán önkormányzati vezetőként, ráadásul volt rálátásom és bizonyos 
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értelemben most is van ezekre a területekre. Tehát olyan értelemben vetem fel, hogy 
mindenkinek fontos, itt az asztal mindkét oldalán lévőknek, hogy ezekben a kérdésekben 
megoldás legyen. 

Itt Cseresnyés képviselőtársamhoz szeretnék szólni, vagy őt megerősíteni és 
államtitkár úrhoz szólni, hogy hogyan látja ezt a megyei hatáskörű városi múzeumot, mert itt 
azért egy nagyon lényeges kérdés hangzott el, és nem a megyeszékhely oldaláról, hanem 
mondjuk egy másik település oldaláról. Ahogy ezek a települések egy megyében működnek, 
itt komoly feszültségek annak, és úgy gondolom, hogy meg kell találni azokat a 
munkaformákat, ahogyan ezt elrendezik. Úgy látom, hogy önök a szükségből próbálnak 
erényt kovácsolni, amiről Hiller István is szólt. 

Amikor a színházat mondja jó példaként, én mondjuk a Gárdonyi Géza Színházat 
hoznám ide önnek, és szerintem államtitkár úr a múltkor, amikor Egerben járt, erről is kapott 
információt, korábban jól működött, hogy a város is és a megye is pluszban betett még ahhoz 
a központi pénzhez. Igen, csak ma ez nagyon hiányzik, és mondhatom azt, hogy bemutatók 
maradnak el és sorolhatnám, tehát ez nem egy jó példa. 

A fejlesztésekre szeretném felhívni a figyelmet. Államtitkár úrnak is szerintem fáj a 
feje ettől, és az érintetteknek is, hogy a korábban megítélt EU-s pénzek megjelennek-e, 
hogyan lesznek most ezek lehívva. Konkrétan az egri Vármúzeumra gondolok, ahol 1,7 
milliárd mondjuk két és fél éve meg van ítélve, és gyakorlatilag nem igazán halad a 
beruházás. 

Vagy szóba hozok itt egy olyan példát, amit az államtitkár úr is mondott, mondjuk a 
hatvani Városi Múzeumnál mondja, hogy 899 látogató volt. Igen, egy feszültségpont itt 
megint, hogy van egy Mátra Múzeum, Hiller képviselőtársam szólt róla, amely egyfajta profilt 
visz. Onnan 22 kilométerre egy 3,1 milliárdos beruházás valósul meg. (L. Simon László: 3,2.) 
Nagyszerű! Heves megyeiként örülök ennek, de államtitkár úrnak az az érvelése sántítani fog, 
hogy itt majd látogatószámot olyan szinten tudnak elérni, mert nem fognak tudni olyan szintű 
látogatószámot elérni, hiszen néhány beruházást az elmúlt tíz évben én is láttam. Tehát ilyen 
értelemben ez az érvelés sántít. Megyeiként örülök neki, hogy oda egy ilyen beruházás jön, 
viszont egy feszültségpontot hozok ide, úgy látom, hogy a Mátra Múzeum szakemberei kellő 
nyitottsággal közelítenek ehhez a dologhoz, tehát nem a konfliktust keresik, viszont ott meg 
kell találni azt a munkaformát, hogy két párhuzamos struktúrájú múzeum, közel egymáshoz, 
tudom, hogy más fenntartói rendszer lesz, de egy szükséges megoldást, együttműködést ott 
meg kell valósítani úgy gondolom. 

A könyvtáraknál örülök annak, hogy a mozgókönyvtárakat szóba hozta, egy 121 
településes megye példájából mondom, ahol 52 ilyen mozgókönyvtári rendszer van, tehát 
Heves megyét mondom, ahol úgy gondolom, hogy ez jól kiépült. Örülök ennek, és úgy látom, 
hogy ezt továbbra is működtetni fogják, bár összegszerűségben nem tudom, hogy a feltételek 
hogyan lesznek meg. 

Azzal zárnám a kérdéseimet, hogy a közművelődés területén a megyei módszertani 
feladatokra, mert 4 főt mondott, mondott szakfelügyeletet, mondott ellenőrzést, tehát itt a 
módszertani kérdéseket hogyan látja, és itt milyen súllyal fognak ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Úgy értelmezem a hozzászólásokat, mint amelyek az államtitkár úrnak 

tanácsokat adnak, tehát nem kell feltétlenül kérdésként megfogalmazni, mindenki elmondja, 
hogy szerinte mivel kellene foglalkoznia az államtitkárnak, ő ezt megfogadja vagy mérlegeli. 
Ne várjatok rá választ, a törvény általános vitájáról beszélgetünk. Kucsák László! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Rosszul időzítettem. Tényleg 

igyekszem nagyon rövid lenni. Én is ebből kiindulva gondoltam, hogy megfogalmazok 
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valamit. Érdekes volt hallgatni a két szocialista párti hozzászólást. Hiller István egy 
képzeletbeli medence ugrókövéről nekirugaszkodott, beleugrott a vízbe, megmártózott az 
oktatási ágazat átszervezésével kapcsolatos témakörben, amit sokszor olvashattunk már öntől 
(L. Simon László: Mélyen érintette a törvényjavaslatot.) a sajtóban, a 10 százalékot nem éri el, 
stb., jegyezzük meg, nem lesz gázáremelés, majd kijőve a medencéből, a túlparton végül is 
azért csak visszacsatolta az előttünk lévő tervezethez, amit államtitkár úrék terjesztettek be, és 
egy másik ágazat ügyeiről szól, és az általános vitára való alkalmasságról, Sós Tamás pedig 
már mintha a részletes vitában lett volna. 

Én viszont megköszönöm államtitkár úrnak és nyilván a szakmai stábnak a munkát. 
Úgy ítélem meg, hogy egy korábban kialakult helyzetből tovább kell haladni, vagy neki kell 
rugaszkodni. Én hallottam ebben olyan elemeket, amelyeket a magam részéről mindenképpen 
jónak és előremutatónak tartok, például a fővárosi kerületek számára a közművelődési 
intézmények támogatási lehetőségét. Indokoltnak tartom nyilván azt is, hogy a különféle 
tárlatok, múzeumok látogatottságával kapcsolatban folyamatosan jelen lévő körülmény legyen 
az, hogy valóban hányan fordulnak meg ott, ebben hogyan és milyen módon tudunk 
előrelépni. 

Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és a türelmet is, hogy meghallgattak a 
bizottsági tagok és a jelenlévők. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nem valószínű, hogy számos múzeumnál érdemes lenne ingyenessé tenni, 

ha a jegyszedő nénik bére nem jön ki, akkor inkább jegyet szedni. Én se állom meg, nem ebbe 
a törvénybe való, de valamikor majd foglalkozni kellene vele, a kistelepülési iskolák iskolai 
könyvtárai közművelődési feladatokat, közkönyvtári feladatokat is el kellene hogy lássanak. 

A törvény valószínűleg most is úgy szól, hogy ezt ellátja, de nem látja el. Ezen kellene 
valamit változtatni, hogy ténylegesen ellássa. Nincs pénz, nem is lesz soha két intézmény 
létrehozására, nem is kell. Sajnálatos módon ezek az ÁMK-k, integrált intézmények most 
léket kaptak, illetve egészen pontosan senki sem látja, hogy hogyan tudnának a jövőben 
működni, ami nagy baj. Rossznak tartanám, ha ezeket szétszednénk. Olyan megoldást kell 
találni, ami a valóságban nem szedi szét ezeket. 

A másik vége a nagy egyetemi könyvtárak: a városi feladatokban is szerepet kell hogy 
vállaljanak. Örömmel látom a Debreceni Egyetem részvételét ebben az országos 
dokumentumellátó vagy nem tudom milyen informatikai rendszerben, de a vizsgaidőszakban 
nyilván túlterheltek ezek a könyvtárak, a normál szorgalmi időszakban hozzáférhető kellene 
hogy váljanak a polgárok számára is. 

Bele kell avatkozni az oktatási területbe. Az lenne az ideális, ha az egyetemeket 
köteleznénk arra, hogy kari szintű könyvtárakat hozzanak létre, tehát kari jogállású 
könyvtárakat. Ez az autonómia eddigi értelmezésébe nem nagyon fért bele, de a kari önállóság 
módot ad arra, hogy ilyen működést hozzon létre. 

Tehát ha már az oktatási bizottság vitatja a ti területeteket, akkor ez a két csatlakozási 
pont a teteje és az alja, a kistelepülési és a nagy egyetemi könyvtár biztos, hogy változtatást 
igényel a mostani állapotokhoz képest. 

Laci, szerintem ne válaszolj a kérdésekre, hanem tekintsd ezeket instrukcióknak, 
felvetéseknek. (Derültség.) Természetesen örömmel halljuk a véleményedet, de e kései órára 
való tekintettel itt azt hiszem, önmegvalósítás volt a képviselők jelentős részéről a 
hozzászólás, nem feltétlenül a kíváncsiság szólt belőlük. 
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L. Simon László államtitkár (Emberi Er őforrások Minisztérium) válaszai a 
vitában elhangzottakra 

L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Csak nagyon 
röviden a jegyzőkönyv kedvéért néhány dolog, mert én sem állom meg, mint ahogy te sem 
álltad meg. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor tényleg nagyon röviden, egy ilyen hosszabb expozét 
is tudtam volna még egyszer mondani, de ezek után nem teszem. Nagyon kár, hogy 
Osztolykán képviselő asszony elment… 

 
ELNÖK: Azt üzeni, hogy igennel szavaz a törvényre. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nagyon jó. 

Megmondom őszintén, hogy elmagyaráztam volna neki, hogy a normatív támogatás helyett a 
feladatalapú finanszírozásnak milyen szempontjai lehetségesek, ezt elég jól kitaláltuk. Egy 
biztos, hogy ma olyan múzeumi rendszert működtetünk, amelyben megyeszékely 
múzeumoknál nincsen egy múzeumshop. Ez ma Európában példa nélküli, és sorolhatnám 
tovább azt, hogy alapdolgok nincsenek kialakítva a múzeumokban, amelyek nem pénz 
kérdése, hanem módszertani kérdés, és amelyben a szakma adós nekünk, és nem a politika 
adós a szakmának. Ezt nagyon fontos elmondani. 

Ezért gondoltam én is azt, hogy újítani kell, és alapvetően módszertan, és ha ez nem 
megy magától – márpedig az elmúlt húsz évben nem ment magától -, akkor nekünk kell 
felülről kikényszerítenünk. 

Kisfia osztályfőnökének üzenem, hogy amikor korábban ingyenessé tették a 
múzeumlátogatást, viszonylag hamar bebizonyosodott az, hogy egyetlenegy fővel nem nőtt 
emiatt a múzeumlátogatók száma. Egyébként polgármesterúr, te magad megválaszoltad a 
kérdését, és én is elmondtam az elején, hogy a látogatószámok nem egyeznek meg a fizető 
látogatószámmal. Mi azt mondjuk, hogy nem lehet ingyenesen múzeum. Egész Európa 
példája azt mutatja, hogy nem lehet ezt megtenni. 

Tudjuk, hogy vannak Nagy-Britanniában olyan múzeumok, ahol ez jól működik. Más 
a hagyomány és más a finanszírozási modell. Mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, a 
szolgáltatásért fizetni kell. Azt meg kell oldani, hogy valakik helyett mások fizessék ki, az 
rendben van, de azt, hogy amit mi elengedünk, az ne kerüljön be a múzeumok 
költségvetésébe, azt nem szabad továbbvinni.  

Tehát ezt rendelet szabályozza, hogy kik azok, akik ingyenesen vehetik igénybe a 
múzeumokat, mi ezen is szigorítani szándékozunk. Ráadásul most a Magyar Nemzeti Galéria 
kormányzati ellenőrzési hivatali vizsgálata is számunkra egy sor kérdésben ennek a 
szabályozását és újragondolását is előírta. 

Polgármester úr, akkor neked most nem válaszolok, csak annyit mondok, hogy tudjuk 
a problémát, nincs olyan múzeumegység jelenleg Magyarországon, amelyről ne lenne pontos 
és részletes ismeretünk, nekem még személy szerint is. Úgyhogy az ilyen egyedi problémákat, 
amelyből van egyébként, fogjuk tudni kezelni és meg fogjuk oldani. 

Miniszter úrnak azt tudom mondani, hogy sajnálom, hogy most itt nem tudjuk az 
érdemi vitát lefolytatni, már csak azért sem, mert elnök úr erre kért bennünket, attól tartok, 
hogy hétfőn Novák Előddel fűszerezve ez sokkal nehezebb lesz. (Derültség.) Mondjuk némi 
méltányosságot elvártam volna miniszter úrtól, és örültem volna, ha mondjuk azt mondja, 
hogy a normatíva hibás eltörlése után egy egészen példa nélküli és fantasztikus finanszírozási 
modellt sikerül bevezetni. (Dr. Hiller István: Ez lett volna a minimum! – Derültség.) Ennek 
úgy örültem volna, ha az oktatási rendszer tervezett átalakításának ócsárolása mellett ez 
belefért volna. Ennyi méltányosságot a mi kettőnk között lévő igen jó kapcsolat miatt 
elvártam volna. (Dr. Hiller István: Majd hétfőig még gondolkodom.) Hétfőre tartogatod? Jó. 



 24 

Valami olyasmit is mondott miniszter úr, hogy erősen kritizálható előkészítettségű ez a 
javaslat, bár az is elhangzott, hogy jobban előkészített, mint az oktatási. Én erre azt szeretném 
mondani, hogy azt hiszem, hogy példa nélküli az elmúlt két év kormányzásában is, hogy egy 
törvényjavaslat előkészítése során ennyit egyeztettünk, mint ennél a törvényjavaslatnál. A 
szakmai szervezetekkel… (Révész Máriusz: Ezt hogy jelentsük a főnöknek?) Mint 
pozitívumot. De ha ilyen ’50-es évekbeli kiszólásokat szeretnének itt néhányan a 
jegyzőkönyvbe vetetni, én ebben is partner vagyok, tehát hajrá! (Révész Máriusz: 
Jegyzőkönyvön kívül!) Ha jegyzőkönyvön kívül beszélgetünk parlamenti bizottsági ülésen, én 
ebben is partner vagyok, ha itt ez a módi, én nem tudom. 

Természetesen az, hogy ennek a törvényjavaslatnak az egyeztetésével több időt 
töltöttünk el, képviselő úr, mint más törvényjavaslatokkal, az nem a többieket minősítette, 
hanem a mi munkánkat szerettem volna demonstrálni ezzel, képviselőtársaim és miniszter úr 
felé is. Itt bizony, még a leendő fenntartókkal is részletes egyeztetéseken vagyunk túl. 

Az, hogy az államosítási kísérlet megbukott, ezt csak csacskaságnak tudom 
minősíteni, ezt a mondatát képviselő úrnak. Szó nincsen erről. Nem is volt ilyen kísérlet a 
kormány részéről. Én, mint parlamenti bizottsági elnök számos vitában megfogalmaztam, 
hogy hogyan lehetne másképpen is működtetni ezt az intézményrendszert, de a kormány 
ebből a szempontból következetes volt, ő végig azt mondta, hogy a múzeumokat és a 
könyvtárakat az önkormányzatokhoz kell tenni. 

Egyébként Sós képviselő úrnak is mondom, hogy én nem a finanszírozási modellnél 
hoztam példának azt, hogy a megye és a város is finanszírozta a színházakat. Tehát nem ott 
hoztam példának a színházakat, hanem arra hoztam példának, hogy abban az esetben, ha 
helyben van a fenntartó, közelebb van a fenntartó az intézményhez, akkor ő maga nagyobb 
energiát rak bele, nagyobb forrást rak bele, és egyébként a helyi vállalkozók is többet tesznek 
bele. Lásd, színházak TAO-támogatási rendszere, lásd bársonyszékes bemutatók, helyi 
vállalatok által megvásárolt bérletek, páholyok, székek, stb. 

Ezer példát tudnék mondani, különböző modellek működnek különböző városokban. 
Én azt mondtam, hogy meg kell nézni azokat a nagyvárosokat, ahol megyei fenntartású volt a 
múzeum, hogy mennyivel járult hozzá a múzeumhoz és a megyei könyvtárhoz a város. Ha ezt 
összehasonlítja az adatokkal, például azzal, hogy 70 százalék fölötti arányban a városiak 
használták a megyei könyvtárat, nagyon sok olyan város volt, ahol egyetlenegy forinttal nem 
járult hozzá a megyeszékhely a megyeszékhelyen található intézmény fenntartásához. Hosszú 
éveken keresztül, vagy állandóan vitatkoztak még abban az esetben is, ha azonos színű volt a 
fenntartó, tehát szocialista városvezetés, szocialista megye, fideszes városvezetés, fideszes 
megye, tehát azt hiszem, hogy képviselő úr erről be tudna számolni a saját tapasztalatai 
alapján is. Itt most ez a probléma nem fog előállni. 

Az, hogy a tulajdonjog és a fenntartó szétválasztása problémát okoz, ez könnyen lehet. 
Én ezt nem vitatom, miniszter úr, ez könnyen lehet, de én azt mondtam, hogy viszont nem 
lehet egyszerre megcsinálni. Tehát most egy lépcsőben azt tudjuk megcsinálni, hogy a 
fenntartó személyét egyértelműen meghatározzuk. Ha most magunkra húznánk azt a 
problémát, hogy egyszerre akarjuk 218 múzeumegységben, 19 megyei könyvtár esetében stb. 
a tulajdonjogot is rendezni, abból óriási nagy káosz lenne. Nincs értelme. A fenntartási jogot 
átadjuk, a működtetést is szépen lassan, tehát egy jó pár megyeszékhelyen meg kell 
beszélnünk, hogy ez az épületegység már régóta tudjuk, hogy nem alkalmas könyvtárnak 
vagy múzeumnak, szépen meg kell beszélnünk, és az ott lévő egyéb más állami vagyonokkal 
is tudunk majd gazdálkodni. 

Tehát itt erről van szó, miniszter úr. Hosszú távon az a célszerűvalóban, hogy ha egy 
kézben van az ingatlan-tulajdonjog és egy kézben van a fenntartás. Mi ezt nem vitatjuk, csak 
azt mondjuk, hogy ha nem akarjuk azt, hogy ez a rendszer összeomoljon, akkor ezt két 
lépcsőben kell megtenni. 
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Hogy csökkentjük a finanszírozást: én szeretném egyértelművé tenni, ebben az évben 
2,6 milliárd forintot fordítanak a MIK-ek a múzeumokra. Ehhez képest mi a 19 nagyvárosi 
múzeumegységre, az úgynevezett megyei hatókörű múzeumokra fogunk – mint említettem – 
2,4 milliárd forintot fordítani. További 1 milliárd forint fölötti összeget fordítunk a 
megyeszékhelyekről elkerülő múzeumegységek érdekeltségnövelő finanszírozására és 700 
millió forintot a megyei múzeumi intézményrendszerből kikerülő egységek, mint a Mátra 
Múzeum stb. finanszírozására, ami valamelyik nagy állami múzeumnak a filiáléja lesz. 
Tessék kiszámolni, ez 4,1 milliárd forint, és akkor még nem beszéltünk az Alfa Programról. 
Amit egyébként én elmondtam egy nyilvános vitán is, hogy arra példa, hogy az elődeink által 
bevezetett jó modellt, jó működést továbbvisszük. Mi nem szüntettük meg az önök 
kormányzása alatt bevezetett jó programot, hanem továbbvisszük, és jövőre is tovább fogjuk 
vinni. Tehát nem igaz, hogy csökken a támogatás, hanem érzékelhetően, jelentős mértékben 
nő. Az idei 2,6 milliárdot tessék összehasonlítani a jövő évi 4,1 milliárddal, nekem ne tessék 
mondani, hogy ez nem növekedés, és ez nem játék a számokkal. 

Sós képviselő úrnak még azt szeretném mondani, hogy az EU-s pénzek kérdésével 
teljesen tisztában vagyunk, mindenhol jogfolytonosak lesznek a múzeumok, egyetlenegy EU-
s forrás nem fog elveszni, sőt a folyamatban lévő pályázatok, tehát ahol még nincs elbírálás, 
azok sincsenek veszélyben. Egyesével minden múzeumegységnél átnéztük az EU-s 
forrásokat, nem lesz gond. 

A Mátra Múzeum és a Hatvany Múzeum viszonyáról azt tudom mondani, hogy mind a 
kettő a Természettudományi Múzeum filiáléja lesz. Kifejezetten szerencsésnek tartjuk ezért a 
közelséget, tehát arra lesz lehetőségünk, mint mondjuk Burgenlandban az Esterházy 
Alapítvány által működtetett egységekben, hogy az egyik eladja a másikat. Aki elmegy 
Fraknóba, az elmegy Kismartonba is, és viszont is. Még erre egy közös jegyrendszert és sok 
minden mást is fel lehet építeni. Tehát itt lehet egy „brand”-et csinálni ebből. Én azt is tudnám 
erre mondani Heves megyeiként, hogy a magyar természettudomány egyik fellegvára lesz 
Heves megye a vadászattal, Gyöngyössel s a többivel. 

Tehát én itt inkább az előnyt keresném képviselő úr helyében, és nem aggódnék. Ez 
egy nagy lehetőség a megyének, hogy 3,2 milliárd forintból fogunk múzeumot fejleszteni, és 
ennek a szakmai gesztora a Természettudományi Múzeum. 

Ez nem fogja veszélyeztetni a gyöngyösi múzeumot, amely mondom: átjön az 
államhoz. 

A mozgókönyvtári feladatellátásról most nem akarok hosszabban beszélni, működni 
fog, az önök megyéjéhez képest vannak olyan megyék, ahol sokkal nagyobb rendszerről van 
szó, gondoljanak a szórványtelepülésekre Baranya megyében vagy részben Somogy 
megyében is, és a megyei módszertani kérdésekről sem fogok most emiatt ezek után, hogy 
elnök úr felszólított, hogy rövid legyek, hosszabban beszélni. Azt tessék végiggondolni, hogy 
azok után, hogy mindenki leépítette a feladatot folyamatosan, mert nem volt rá pénz, és 
minthogy kötelező feladatként nem írta elő az 1995-ös CXL-es törvény az 
intézményfenntartást is, tehát ki lehetett szervezni a megyei önkormányzatnál a hivatalba 
akár, hogy két fő lássa el. Most nagyon változó a kép, most van olyan megye, ahol egy ember 
látja el a MIK-ben, és van olyan megye, ahol pedig még mindig többen dolgoznak, mint tízen. 

Ezt a vegyes képet mi most egységessé tesszük, minden megyeszékhelyen négy 
embert kívánunk foglalkoztatni. Ez nincsen így benne a törvényjavaslatban, de ez a 
szándékunk, ennek a terve már teljesen készen van, és még egyszer mondom: az 1,1 milliárd 
forint is rendelkezésre áll. Ez többletforrás lesz. Tehát jövőre a települési közművelődési és 
közintézményi feladatellátására nagyságrendekkel több pénzt fogunk fordítani, mint idén. Ez 
tény.  

Kucsák képviselő úrnak azt tudom mondani, igen, ezt kellett volna a szocialistáknak is 
megemlíteni, hogy ilyen, hogy a fővárosi kerületek csak és kizárólag közművelődési 
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feladatellátásra normatívát kapnak, ez most fog először előfordulni, és mindezt úgy, hogy 
közben a főváros kap pénzt a közgyűjteményére, a BTM-re, a Szabó Ervin Könyvtárra és kap 
pénzt még fővárosi közművelődési feladatokra is, amelyek nem olyan erőteljesek, hiszen a 
kerületeknél vannak. 

Egyébként arra is lehetőség lesz, amit már nem is tudom, melyikük kérdezett, talán 
éppen a nagykanizsai polgármester képviselőtársam, hogy mit fog akkor csinálni egy nagyobb 
múzeumegység, amely speciálisan nagy gyűjteményekkel rendelkezik, hogy a 
megyeszékhelyi intézményekkel… meg a könyvtárat kérdezted, bocsánat, a könyvtárnál is 
lesz lehetőség arra. A pénz a megyeszékhelyi könyvtárhoz megy, nekünk így a legegyszerűbb 
és így a legátláthatóbb, de nyugodtan el tudja rajtatok keresztül láttatni a feladatot, egyéni 
szerződés kérdése. Simán, minden gond nélkül meg fogja tudni csinálni, a jogszabály erre 
lehetőséget ad. 

Gyorsan még Pokorni elnök úr kérdéseire válaszolva, a kistelepülési iskolák 
könyvtárai: teljesen egyetértünk. Mi is így gondoljuk. Valahogyan át kell gondolnunk ezt az 
ÁMK-t. A jelenlegi rendszer szerint az ÁMK-ból ki kellene hogy menjen az iskola, számos 
kistelepülésen olyan ÁMK van, ahol benne van az óvoda is. Az óvoda, könyvtár, művelődési 
ház marad, meg esetleg még odamegy egy tájház a múzeumból, hogy az iskola ebből kikerül, 
én is problematikusnak látom, ezt megmondom őszintén. De egy biztos, hogy mi abban 
vagyunk érdekeltek, hogy a kistelepüléseken integrált feladatellátás legyen, és ne csak 
szavakban, mint az IKSZT esetében. Integrált Közösségi Szolgáltató Térnek neveztünk 
valamit, ami egyébként tevékenységében nem volt az, vagy nem az. 

Ezért mi 10 ezer főre hozzuk azt a létszámot, ahol megengedjük, hogy teljes 
egészében integrált egység legyen, én el tudom képzelni, hogy ez a szám még akár feljebb is 
menjen, ha ilyen képviselői módosító indítvány érkezik, én ezt sem tartom kizártnak, de egy 
biztos, hogy itt szakmai vita közöttünk ebben nincsen, az egyetemi könyvtárban pedig szintén 
nincsen. Nem tudjuk megengedni magunknak azt a luxust, hogy olyan párhuzamos 
intézményeket működtessünk, amelyek szakmailag nem indokoltak. 

Győrben már tárgyaltunk arról, hogy hogyan lehet megoldani. Ott viszonylag könnyű, 
tegnap a kaposvári polgármester úrnak mondtam, ők is szeretnék, de ott jóval nehezebb lesz, 
mert az egyetem nincs bent a városban, de Győrben bent van a városban. Minden gond nélkül 
meg lehet csinálni. A szakkönyvtárak egy jó részét is sokkal inkább nyitottabbá kell tenni a 
közönség számára. Nem véletlen az, hogy a könyvtáros szakma is elindult a közművelődés 
irányába, mert látják azt, hogy nem lehet máshogy az olvasói, illetve a látogatószámot 
gyarapítani, muszáj valahogyan behozni az olvasót. 

Tehát nincs köztünk vita. Hozzáteszem: a jogszabálytervezet, amely önök előtt 
fekszik, képviselőtársaim, az erre lehetőséget is teremt. Tehát elvileg a jogszabályi lehetőség 
megvan arra, hogy amennyiben a városvezetés és az egyetem megegyezik, akkor közös 
könyvtárat tartson fenn, és azt a pénzt, amit tőlünk kap önálló soron a megyei hatókörű 
feladatellátásra, azt erre a közös intézményre fordítsa. 

Mi még attól sem idegenkednénk, hogy itt hatékonyabb eszközökkel rákényszerítsük 
az intézményeket, csak megmondom őszintén, hogy ez nem pusztán kulturális hatáskör. Itt az 
oktatással kellene valahogyan, akár a bizottság segítségével előrébb jutni ebben a kérdésben, 
mert akkor lehetne az, hogy akár érdekeltségnövelő rendszerben, azt mondjuk, hogy több 
pénzt adunk annak, aki az egyetemmel közösen látja el a feladatot, de jegyezzük meg azt is, 
hogy ez nem mindenhol lehetséges, mert vannak olyan megyeszékhelyek, amelyeken nincsen 
komoly felsőoktatási intézmény, vagy annak nincsen komoly könyvtára.  

Zárásul még a kistelepülési iskolák könyvtárairól még egy dolgot elfelejtettem, hogy 
most EU-s pályázat is van erre, hogy a közművelődési feladatellátást kistelepülési 
könyvtárakon keresztül lássuk el. És egy nagyon fontos dologban léptünk előre, kidolgoztuk 
annak a szakmai anyagát, hogy hogyan legyen olyan egységes felsőoktatási képzés, amelyben 
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a népművelő, művelődésszervező, andragógus, kulturális menedzser és egyéb más neveken 
futó rendszereket egy közösségi művelődési szak – ez csak egy munkacím egyelőre – 
keretében lássuk el, és olyan integrált intézmények számára is megfelelő tudást nyújtó 
szakembereket képezzünk, akik a megváltozó feltételrendszernek és a megváltozó 
kihívásoknak eleget téve tudják elvégezni a munkájukat. 

Ebben úgy néz ki, hogy partnerünk a felsőoktatás, illetve partnerünk Hoffmann Rózsa 
államtitkár asszony. Mi kidolgoztuk ennek az alapjait, egészen a tantervi hálóig. Innentől 
fogva náluk pattog majd a labda, hogy ők ebből valóban tudnak-e egy akkreditációs 
programot végigvinni, és a felsőoktatási intézményeknél el tudják-e azt érni, hogy ne legyen 
ennyiféle felsőfokú szakképzés, OKJ-s szakképzés, a KKDSZ által végzett kulturális 
menedzser képzés, a különféle főiskolákon végzett kulturális menedzser képzés, hanem egy 
egységes ilyen képzés legyen, amely alkalmassá teszi a szakembereket arra, hogy a közösségi 
művelődést akár ilyen integrált intézményben, kistelepülési könyvtáron keresztül is el tudják 
látni. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Kérem, hogy a törvényjavaslatot 
képviselőtársaim támogassák. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Szavazzunk! Ki az, aki az általános vitára való alkalmassággal egyetért? 
Kérem, most szavazzon! Osztolykán Ágnes megkért, hogy jelezzem, hogy ő is támogatja. 
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

Egyhangúlag támogattuk a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát. 
Bizottsági előadói tisztségre önként jelentkezőket gyűjtök. (Kucsák László jelentkezik.) 

Kucsák László képviselőtársunk önként vállalta ezt a feladatot. 

Egyebek 

Egyebek. Tessék felkészülni Balog Zoltán miniszter úr meghallgatására itt az őszi, 
októberi napokban, Matolcsy György miniszter úr meghallgatására, és Aáry-Tamás Lajos 
oktatási ombudsman beszámolóját is napirendre kell tűznünk. Javasoltátok többen, és én is 
egyetértek vele, Marekné Pintér Aranka meghallgatását, tehát az államosítási előkészületeket. 
Van-e egyéb? Sós Tamás! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Egy momentum. A felnőttképzésnek a legkülönbözőbb 

vitái, előkészületei napirenden vannak. Azt vetem fel, azt hozom szóba, hogy tudomásom 
szerint két tárcánál is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, én magam két konferencián vettem részt 
a nyáron. 

 
ELNÖK: A Türr Istvánra gondolsz? 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Igen. És még a felnőttképző intézetek országos 

tanévnyitóján is ott voltam, tehát amit szeretnék szóba hozni, hogy érdemesnek tartanám, ha 
egy tájékoztatót kapnánk, hogy ez hol tart. Ha jól érzékelem, ma a minisztérium nagyobb 
mozgástérrel rendelkezik, mint a korábbi oktatásra vonatkozó törvényekkel kapcsolatban, 
tehát fontosnak tartanám, hogy erről még beszéljünk, akár szeptemberben, októberben, mert 
novemberben van napirenden, úgy tudom. 

 
ELNÖK: De akár a miniszterek meghallgatásánál is előre jelezhetjük, hogy erre 

kíváncsiak vagyunk, erre van módunk. Ezért is hozom szóba, hogy a meghallgatást lehet úgy 
orientálni, hogy előre elküldjük, hogy mit szeretnénk hallani, mire térjen ki a meghallgatott 
miniszter. Mind a gazdasági miniszternek, mind az emberi erőforrások miniszterének, mert ez 
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a kettő érintett, jelezzük, hogy itt mi a fene van, hová tartozik a kérdés. A többi kérdést is 
gondoljátok végig. Az ülést lezárom, köszönöm a részvételt. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 45 perc)  

 
 
 

  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 
 


