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Napirendi javaslat  

 
1. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. A sportcélú támogatásról szóló határozati javaslat (H/6447. szám) 

(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. A világörökségi területek állapotáról és a világ kulturális és természeti 
örökségének védelméről szóló egyezményből eredő feladatok ellátásáról szóló 
beszámoló (B/5787. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség szerint 
a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

 
4. Tájékoztató a kulturális, történelmi emlékhelyek állapotáról  

(A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/D § (1) 
bekezdés g) pontja alapján) 

 
5. A bizottság munkaterve 
 
6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dúró Dóra (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Szabó Szabolcs (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dr. Pósán László (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Ikotity István (LMP) Szabó Szabolcsnak (független)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)  
Halász János (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) Simon Róbert Balázsnak (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Takács Gabriella  
Gyetvánné Zweig Zsuzsanna 
 

 
Meghívottak 

 
Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Puskás Imre helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Benkőné Kiss Zsuzsanna főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
Papp Gábor szakmai főosztályvezető (Nemzeti Örökség Intézete) 
 

Jelenlévők  
 
Orcsik Attila főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Karvalics Helga főosztályvezető (Miniszterelnökség) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szeretettel 
köszöntöm önöket a Kulturális bizottság ülésén. A jelenléti ív alapján megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők 
megkapták, ehhez írásban senki nem terjesztett elő módosítást. 

Kérdezem, hogy szóban kíván-e valaki előterjeszteni módosítást a napirendhez. 
(Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a napirendet az 
előzetesen kiküldött formában? (Szavazás.) Van-e nem szavazat? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendet. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Az 1. napirendi pont Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitához 
kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár urat. A rendelkezésre 
megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy előzetesen kíván-e ebben a 
vitaszakaszban hozzászólni. Parancsoljon! 

 

Dr. Berczik Ábel hozzászólása 

DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Nyilatkozatot szeretnék 
tenni oly módon, hogy álláspontunk szerint az előttünk fekvő, a Magyarország 2014. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, valamennyi eljárási határidő 
betartásával került benyújtásra, illeszkedik a jogrendszer egységébe, nemzetközi 
jogból és uniós jogból eredő kötelezettségeket nem sért, és minden tekintetben 
megfelel az Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint a jogszabályalkotás és a 
jogszabályszerkesztés szakmai követelményeinek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ebben a vitaszakaszban 

kívánnak-e felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a határozati házszabály 44. § (1) 

bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésben foglaltaknak? Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A részletes vita e szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Mivel a 
törvényjavaslathoz csak egy módosító javaslat érkezett, és abban nem a bizottságunk 
lett megjelölve, így arról nem kell állást foglalnunk. Előzetesen saját bizottsági 
módosítási szándékra sem érkezett javaslat. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e 
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valakinek további módosításra javaslata. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. 
Gondolom, így az előterjesztő sem kíván hozzászólni, mivel nem érkezett javaslat. 
Amennyiben nincs módosítási szándék, a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát is lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a zárszámadásra speciális szabályok 
érvényesek, így valamennyi bizottság többségi és kisebbségi véleményét is a 
Költségvetési bizottság előadója fogja ismertetni a plenáris ülésen. 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, kérem, 
jelezze. (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottságunk nem zárta le a részletes vitát. 
(Derültség. - Simon Róbert Balázs belép a tanácsterembe. - Kunhalmi Ágnes: De 
jókor jöttél! - Derültség. - Kucsák László jelentkezik.) Kucsák képviselő úr 
jelentkezett. 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelettel köszöntök 

mindenkit. Új szavazást kérünk. Köszönöm szépen. (Derültség.)  
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kucsák képviselő úr jelezte, hogy új szavazást kér, ezért ismételten 
felteszem a kérdést, hogy a bizottság lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság lezárta a részletes vitát. Tájékoztatom a 
bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt be, amely a 
bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza. 

Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon 
a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság ennek megfelelően jár el. 

Ezzel a részletes vitát lezártuk és az 1. napirendi pontot is. Helyettes 
államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak köszönjük szépen a jelenlétet. Jó munkát 
kívánok! 

A sportcélú támogatásról szóló határozati javaslat (H/6447. szám) 
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa) (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pontunk a sportcélú támogatásról szóló határozati javaslat. Oláh 
Lajos független képviselő úr önálló indítványa tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. Oláh Lajos képviselő úr nem jelezte, hogy részt fog venni a bizottság 
ülésén, és nem is látom, hogy itt lenne, így az előterjesztő expozéja nem fog 
elhangozni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy hozzá kívánnak-e szólni ehhez a 
napirendhez. (Jelzésre:) Kucsák képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólás 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, köszönöm szépen. 
Röviden annyit szeretnék mondani, hogy tekintettel arra, hogy ez a javaslat, ez a 
tervezet sem tartalmában, sem bizonyos formai elemeiben nem megalapozott, ezért 
nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Más képviselői hozzászólás van-e ehhez a napirendi ponthoz? (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy a bizottság vegye 
tárgysorozatba a H/6447. számon benyújtott határozati javaslatot? Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat. 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A világörökségi területek állapotáról és a világ kulturális és 
természeti örökségének védelméről szóló egyezményből eredő feladatok 
ellátásáról szóló beszámoló (B/5787. szám) (Beszámoló megvitatása a 
HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség szerint a határozathozatal) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

A 3. napirendi pontunk a világörökségi területek állapotáról és a világ 
kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezményből eredő feladatok 
ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása és lehetőség szerint a határozathozatal 
beszámolót tárgyaló bizottságként. A Miniszterelnökség részéről ehhez a napirendi 
ponthoz érkezik Puskás Imre és Benkőné Kiss Zsuzsanna. Helyettes államtitkár úr, 
illetve főosztályvezető asszony megérkeztek? (Közbeszólások: Itt voltak, igen.) Akkor 
megvárjuk, amíg befáradnak. (Dr. Puskás Imre és Benkőné Kiss Zsuzsanna belépnek 
a terembe és elfoglalják helyüket a tárgyalóasztalnál.) Köszöntöm Benkőné Kiss 
Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt és Puskás Imre helyettes államtitkár urat. A 3. 
napirendi pontnál tartunk tehát a világörökségi területek állapotáról szóló 
beszámolóról. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy előzetesen kívánja-e a 
beszámolót kiegészíteni, illetve egy expozét tartani. Parancsoljon! 

 

Dr. Puskás Imre hozzászólása 

DR. PUSKÁS IMRE helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Nyilvánvalóan az anyag reményeim szerint 
meglehetősen alapos. Ebből következően nem szeretném ezt ismertetni, legfeljebb 
egy-két mondattal bevezetném a napirendi pontot, ha ez lehetséges. Ahogy az 
anyagból kiderül, és nyilván a képviselő hölgyek és urak egyébként is tudják, hogy az 
Országgyűlés 2011-ben fogadta el a világörökségi törvényt, és az 2012. január 1-jétől 
hatályos, ennek a törvénynek a módosítása időközben megtörtént, illetve a 
végrehajtási rendelet módosítása. Ez a nem hosszú, de mégis mögöttünk álló évek 
tapasztalata alapján történt. Igyekeztünk azokat a módosításokat végrehajtani, 
amelyek elsősorban a törvényi szabályozásban, illetve a kormányrendeleti 
szabályozásban a bonyodalmakat vagy bizonyos értelmű felesleges elvárásokat 
támasztottak akár a helyszínekkel, akár a gondnokságok működésével kapcsolatban. 
Ezeknek az egyszerűsítése, ésszerűsítése történt meg ebben az évben.  

Mindezzel együtt reményeink szerint a magyar szabályozás meglehetősen 
komoly védelmet jelent a világörökségi helyszínek számára. Azt gondolom, ez azt is 
mutatja, hogy Magyarország számára nagyon fontos az, hogy az az érték, amely 
létrejött, azt megőrizzük és lehetőleg a világ számára bemutassuk. Ezért is vannak 
nyilvánvalóan várományos listán olyan helyszínek, amelyek esetleg később 
világörökségi helyszínné válhatnak és ezzel tovább növelhetik Magyarországnak azt a 
presztízsét, amely - azt gondolom - e tekintetben is egyértelmű. Ha kérdések vannak, 
természetesen igyekszünk ezekre válaszolni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak. A képviselőknek van 
lehetőségük kérdéseket, észrevételeket fűzni a beszámolóhoz. Kérdezem, hogy ki 
kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Kucsák képviselő úr, parancsoljon! 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Köszönjük 
szépen államtitkár úrnak a kiegészítést. Köszönjük a tájékoztatót, a beszámolót. Én 
magam is úgy gondolom, hogy igen sok részletre kiterjedő anyag, úgyhogy a további 
munkához is sok sikert kívánva azt javaslom a bizottságnak, hogy fogadjuk el ezt a 
beszámolót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Farkas Gergely, parancsoljon! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is azzal kezdem, hogy 

köszönjük szépen a beszámolót. Nekem három rövid kérdésem lenne. Olvashattuk a 
beszámolóban, hogy a világörökségi várományos jegyzékben 11 hely között szerepel a 
Mezőhegyesi Ménesbirtok, ennek több részletét is, hogy milyen szempontból is 
értékes ez hazánk számára, illetve a világörökség számára. Azonban a Nemzeti 
Földalap által meghirdetett földhaszonbérleti pályázatok során nem nyert, ez a nagy 
múltú, nagy gazdaság nem került be a bérlők közé, és előkerültek olyan hírek, hogy a 
jelenlegi formájában megszűnik a több mint száz éves szarvasmarha-tenyésztés és 
vetőmagtermesztés a híres Békés megyei kisvárosban, ez a Ménesbirtok, amiről 
egyébként lehetett híreket is olvasni, a helyi polgármester is nagyon borúlátóan látja a 
jövőbeli helyzetet. Ennek tükrében kérdezem, hogy ez mennyiben befolyásolja 
mindazt, hogy esetleg tényleg világörökségi jegyzékbe kerülhet ez a Ménesbirtok. Ez 
milyen kihatással lesz a jövőre? 

Egy másik rövidebb kérdés. Olyan jelzés jutott el hozzám, miközben az anyagot 
dolgoztuk fel, illetve érdeklődtünk helyiektől is, hogy a tokaj-hegyaljai pincerendszer 
többségét egy külföldi, az Oremus Kft. vásárolja fel, ezzel kiszorítva a kistermelőket és 
elég rossz helyzetbe hozva őket. Kérdezem, hogy van-e önöknek bármiféle 
lehetőségük, állami vagy UNESCOS-s pályázattal támogatás kezdeményezése, a helyi 
gazdákat, kistermelőket felkarolják, őket hozzák helyzetbe. Milyen lehetőségeik 
vannak önöknek erre ennek a célnak megfelelően? 

A Hortobágyi Nemzeti Parkkal kapcsolatban pedig azt a kérdést szeretném 
feltenni, hogy az itt tevékenykedő kézművesek szellemi öröksége is a világörökség 
részét képezi-e. Ha igen, akkor milyen módon és eszközökkel kívánják támogatni a 
helyi hagyományőrzőket? Vannak-e szakmai képzések fiatal kézművesek számára? 
Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok jelzést. Akkor megadom a szót helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. PUSKÁS IMRE helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen, elnök asszony. Ha lehetséges, miután meglehetősen komoly szakkérdésekről 
van szó, átadnám a válaszadás lehetőségét főosztályvezető asszonynak.  

 
ELNÖK: Természetesen. Parancsoljon, főosztályvezető asszony! 
 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA főosztályvezető (Miniszterelnökség): Köszönjük 

szépen a kérdéseket. Mivel ezek a helyszínek világörökségi, illetve világörökségi 
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várományos helyszínek, a mi felelősségünk azoknak az értékeknek a védelme, 
amelyek alapján ez a cím megítélésre került. Tehát a világörökségi helyszíneken 
minden felterjesztéskor azonosítani kell úgynevezett kiemelkedő egyetemes 
értékeket, és ezeknek az értékeknek a megőrzése az, ami kormányzati, illetve az adott 
település, az adott helyszín gazdájának is a felelőssége. Ilyen értelemben az, hogy ott 
milyen gazdálkodás folyik, amennyiben a gazdálkodás nem a felterjesztés része, tehát 
nem tipikusan a helyszínhez kötődő, ott teendőnk nincs. Nyilvánvaló, hogy olyan 
használat kell legyen, ami az értékeket, jelen esetben, Mezőhegyes esetében ezt a nagy 
műemlékegyüttest nem károsítja. Tehát ilyen szempontból nem vizsgáljuk, hogy az 
adott földek most kihez tartoznak. 

A másik kérdés volt Tokaj-hegyalja, a pincék. Van pályázat, a 
gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program 7. prioritása kifejezett lehetőséget 
ad a világörökségi helyszínek és a várományos helyszínek fejlesztésére. Ennek a 
tervezése jelenleg is folyamatban van. Itt viszonylag magas keretösszeggel 
helyszínenként, területenként 3 milliárd forintos támogatást lehet elnyerni. A 
gondnokságokkal működünk együtt annak érdekében, hogy milyen fejlesztési tervek 
azok, amik támogatásra érdemesek. Hogy az adott pincék milyen használatban 
vannak, legfeljebb arra hathatnak, hogy csak ez a 7. prioritás vehető igénybe, ami 
alapvetően költségvetési intézmények, önkormányzatok, tehát a központi 
költségvetési szereplők, vagy 8-as is, ami pedig lehetővé teszi ilyen kedvezményes 
pénzügyi eszközök igénylését. Ilyen például a kedvező hitelkonstrukciók. 

A mi számunkra az a fontos, hogy legyenek olyan EU-s források, amelyek az 
adott helyszínek értékeinek a fejlesztését lehetővé teszik, lehetőleg minél 
változatosabb módon. Úgyhogy ilyen értelemben a világörökségi hatása annak, hogy 
milyen a terület tulajdonosi szerkezete, olyan módon nincs, hogy maga a tulajdonosi 
szerkezet veszélyt jelentene. Egyébként ha veszélyeztető tényezőt érzünk, akkor 
természetesen közbelépünk, és ezt a Világörökségi Központ is erősen figyeli. 

Végül a Hortobágy kapcsán: a szellemi kulturális örökség egy más lista, az nem 
a világörökség része, az egy külön kategória. Természetesen nagyon fontos, hogy a 
helyi hagyományok élők maradjanak, ez a hortobágyi helyszínnek is célja. Ennek 
érdekében a költségvetési támogatásból is nagyon sok tanfolyamot, tanösvényt, 
egyebet fejlesztenek. Ennek a része olyan képzés is, ami például az ifjúsági 
korcsoportra, a gyerekekre irányul. Ebbe nagyon szépen beleilleszkedhetnek a 
kézműves hagyományok is, tehát van átjárás a két rendszer között, de nem 
csereszabatos, hogy úgy mondjam, tehát nem feltétele a szellemi, kulturális 
örökségnek, hogy világörökségi helyszínhez kötődjön és fordítva. de természetesen az 
nagy elismerés a Hortobágyi Nemzeti Parknak is, ha úgy tudja ápolni a 
hagyományokat, hogy a szellemi listára is felkerül, ami szintén nem egyszerű, tehát 
komoly kritériumoknak kell megfelelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottságunknak határozatot kell hoznia a 

beszámoló elfogadásáról, illetve ennek elutasításáról. (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, 
parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Elnézést, bár ilyen második kört nem szoktunk 

nyitni, és nem is kérdést tennék fel, de egy rövid kiegészítést tehetnék ahhoz, amit a 
főosztályvezető asszony mondott? Ha kapok erre engedélyt. 

 
ELNÖK: Részemről rendben, megteheti, természetesen. 
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SZABÓ SZABOLCS (független): Igazából tényleg csak egy pár mondat lenne, 
köszönöm szépen. Itt a szöveg van valószínűleg nagyon összetömörítve, ami a 
mezőhegyesi ügyet érinti. Feltételezem, a részletes anyagból pontosan kiderül, hogy 
annak idején, amikor privatizálták a mezőhegyesi állami gazdaságot, az két részre 
vált, a Ménesbirtok Zrt.-re, ami csak növénytermesztéssel foglalkozik, és van a 
Mezőhegyesi Állami Ménes Kft., azt hiszem, így hívják hivatalosan, amely 
lótenyésztéssel foglalkozik. Ezek az épületek, amelyek az anyagban is szerepelnek, 
nagyobb részt a lótenyésztéshez kapcsolódnak. Persze aztán bizonyos épületek a 
Ménesbirtok kezelésében vannak, bizonyos épületek pedig értelemszerűen a 
lótenyésztést végző állami tulajdonú kft. kezelésében vannak. Csak ennyit szerettem 
volna hozzátenni, hogy itt, az anyagban úgy tűnik, mintha ez egy egységes valami 
komplexum lenne, de ez nagyon bonyolult ügy, és gondolom, ez is akadályozza 
részben a végleges listára való felkerülését ennek az anyagnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most rátérünk a határozat elfogadására. 

Ismertetem a szövegszerű javaslatot, és erről kell a bizottságnak szavaznia. 
Az Országgyűlés Kulturális bizottságának 3/2014-2018. számú határozata a 

világörökségi területek állapotáról és a világ kulturális és természeti örökségének 
védelméről szóló egyezményből eredő feladatok ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról. Az Országgyűlés Kulturális bizottsága az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014. OGY-határozat 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
világörökségi területek állapotáról és a világ kulturális és természeti örökségének 
védelméről szóló egyezményből eredő feladatok ellátásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

Az indoklást is ismertetem. A beszámoló a 2011. évi LXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdés f) pontjában foglalt beszámolási kötelezettség teljesítését szolgálja a 
jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában, részletesen tájékoztatja az 
Országgyűlést az elvégzett munkáról. Ennek alapján az Országgyűlés Kulturális 
bizottsága a 2015. október 13-i ülésén a Miniszterelnökséget vezető miniszter által 
B/5787. számon benyújtott beszámoló elfogadásáról döntött. 

Határozathozatal 

Ki támogatja a határozat elfogadását ebben a formában? Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Van-e nem szavazat? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 

A házszabályból eredő kötelezettségünk, hogy erről tájékoztatjuk Kövér László 
elnök urat és Lázár János miniszter urat is. Ezt meg fogjuk tenni. Ezzel a 3. napirendi 
pontot lezárom, de nem köszönök el vendégeinktől sem, mert a 4. napirendi pontnál 
szintén ők fogják képviselni a Miniszterelnökséget.  

Tájékoztató a kulturális, történelmi emlékhelyek állapotáról (A 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/D § (1) 
bekezdés g) pontja alapján) 

A 4. napirendi pontra rátérünk, tájékoztató a kulturális, történelmi 
emlékhelyek állapotáról. Itt szintén Puskás Imre és Benkőné Kiss Zsuzsanna lesznek 
segítségünkre, illetve a Nemzeti Örökség Intézete részéről Papp Gábor szakmai 
főosztályvezető urat köszöntöm. 

Kérdezem, hogy helyettes államtitkár úr, főosztályvezető asszony, 
főosztályvezető úr előzetesen kiegészítik-e a tájékoztatót, amit a bizottságnak küldtek. 
(Jelzésre:) Parancsoljon! 
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DR. PUSKÁS IMRE helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök 
Asszony! A főosztályvezető úr, aki alapvetően ezt a napirendi pontot, azt gondolom, 
képviselni fogja, nem kíván előzetesen hozzáfűznivalót tenni, de természetesen 
nyilván válaszolunk a kérdésekre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A képviselőknek van lehetőségük a tájékoztatóval 

kapcsolatban a kérdéseiket, észrevételeiket megtenni. Kérdezem, hogy a képviselők 
részéről van-e hozzászólási szándék. (Jelzésre:) Farkas Gergely, parancsoljon! 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Néhány héttel ezelőtt egy 
hasonló beszámoló kapcsán is afelől érdeklődtem, hogy ezen nagyon fontos 
emlékhelyek kapcsán a tudnivalókat, mindazt, hogy a fiatalok - és nemcsak fiatalok 
egyébként, hanem bárki más tudjon ezekről - minél jobban megismerjék, ezeket 
milyen eszközökkel tudják vagy szokták önök szorgalmazni. Gondolok itt főképp a 
mai fiatalok lelkivilágára, illetve tájékozódási szokásaikat ismerve milyen internetes 
lehetőségeket használnak - a közösségi portáloktól kezdve -, mert egy-egy szép 
kiadvány sajnos ma már nagyon sok fiatalhoz nem jut el, azzal már nagyon 
hatékonyak nem tudunk lenni. Kérdezem önöket, hogy milyen eszközöket vetnek be 
annak érdekében, hogy a fiatalokat minél inkább tudják tájékoztatni ezekről a 
kulturális történelmi emlékhelyeinkről, azok fontosságáról, értékeiről és ezáltal 
szorgalmazni azt, hogy minél többen ellátogassanak ilyen helyekre.  

Egy másik kérdés, hogy van-e arra bármiféle előzetes lista, mint ahogy az előző 
napirendi pontnál is láthattunk olyan világörökségi várományos helyszíneket, 
amelyeknél remélhetőleg rövid időn belül megtörténhet a világörökség részévé való 
tétel vagy annak fogadása, van-e esetleg itt is ilyen várományosi lista, lehet-e 
tájékozódni, hogy milyen helyszínek jöhetnek szóba, amik épphogy felkerülnek erre a 
listára. Már csak azért is kérdezem, mert van egy konkrét helyszín is, ami érdekelne, 
ez pedig a Regnum Marianum templom helyének esetleges történelmi emlékhellyé 
való nyilvánítása. Van-e ilyenfajta szándék? Jövőre - ha nem is teljesen kerek - a 
felépítésének a 85. évfordulója, a felrobbantásának 65. évfordulója lenne ennek 
apropója, hogy esetleg ezzel kapcsolatban történjenek előrelépések. 

Szeretném a Liget-projekt kapcsán a véleményüket kikérni, hogy az erről 
készített tervekről mi az önök örökségvédelmi véleményük. Erre kíváncsiak lennénk. 
Első körben ennyi lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Dunai Mónika, parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Főosztályvezető Asszony és Úr! Azt szeretném először Farkas 
Gergely hozzászólásához tenni, ami arra vonatkozott, hogy ezt a listát mikor és 
hogyan bővítjük, hogy ennek a listának folyamatos a bővülése. Már ebben az évben is 
döntöttünk, az egri várat, amely már szerepel is a beszámolóban, az idén vettük fel a 
nemzeti és történelmi emlékhelyeink közé, és az én körzetemben lévő X. kerületi 
Rákoskeresztúri Újköztemető mellé még a Kisfogház is emlékhellyé válhatott. Azt 
gondolom, hogy a továbbiak bővítése valószínűleg napirenden van folyamatosan. 

Én azt szeretném kiemelni a beszámolóból és egyből javasolni is a 
képviselőtársaimnak, a bizottság tagjainak, hogy fogadja el majd a vita és a válaszok 
után a beszámolót, hiszen saját szemünkkel is jó látni azt, hogy nemzeti 
emlékhelyeinkkel és történelmi emlékhelyeinkkel ilyen módon foglalkozunk. Jó ezt 
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beszámoló formájában is látni meg járva az országot, és mindenki a saját körzetében 
is látja szinte napról napra a változásokat, akinek van a körzetében természetesen 
nemzeti emlékhely. Én magam azon szerencsések között vagyok, aki - amint 
említettem - az újköztemető és a Kisfogház révén ilyen képviselő lehetek. Én 
végigkísértem a 2014-es felújítást. Az a 250 millió forint, amelyből a felújítást 
elvégezték, azt gondolom, ennyi pénzből nagyon látványos és méltó előkészülete a 
jövő évi 60. évfordulós megemlékezésnek. Ha hozzátesszük azt is, ezt is tudhatjuk, de 
a beszámolóban is szerepel, hogy most kezdődik el a második üteme ennek a 
felújításnak, és egy látogatóközpont kialakítása készül el jövő október 23-ra, akkor ez 
elé ugyanilyen nagy reményekkel nézhetünk. 

Összességében azt szeretném kiemelni, hogy köszönettel tartozunk ezért, hogy 
a történelmi emlékhelyeinket a minisztérium, az államtitkárság a súlyának 
megfelelően kezeli és az általunk szabott költségvetési keretek között a legtöbbet 
hozza ki belőle. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Más képviselői hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Hiller 

István, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én is köszönöm az eljuttatott beszámolót. Nagy 

figyelemmel kísérem a Hauszmann-terv alakulását, és látok teljesen releváns, épeszű 
vitákat ezekkel kapcsolatban. Nem közvetlenül kapcsolódik, de azért mégis, hiszen 
olyan esetekre szeretnék rákérdezni, amikor egy-egy felújítás, átalakítás normálisan 
működő intézmények életét befolyásolja. Mondok ilyet: a Liget-projekt keretében a 
Nemzeti Galéria a Várból a tervek szerint az új Liget egy múzeumába kerül. 
Értelemszerűen felmerül az épület, méghozzá történelmi jelentőségű épületrész 
további hasznosítása, illetve hasonló a kérdés, hogyan tervezik az Országos Széchenyi 
Könyvtár jövőjét. Erről mégiscsak időben kell beszélni, hiszen az egyik oldalról az 
egyik legértékesebb, leglátogatottabb műemlékegyüttesünk, amely a külföldiek 
számára egy turistalátványosság, nekünk meg mégiscsak a történelmünk egyik 
leglényege, ahol a nemzet könyvtára működik. Nem azt gondolom megvitatni, hogy 
hogyan, mert azt majd megvitatjuk, amikor az OSZK főigazgatójával ilyen vagy olyan 
módon találkozunk, de hogy a program érinti az OSZK elhelyezését, ez közismert. Na 
most nagyon nem mindegy, hogy úgy érinti, hogy esetleg egy másik történelmi 
épületbe költözik, mint annak idején volt döntés, amikor a Nemzeti Múzeum 
épületéből felköltözött a Várba, vagy pedig egy zöldmezős beruházás keretében egy új 
épületbe. Tudom, hogy nemcsak az önök kompetenciája, de kell hogy legyen közük 
hozzá, hiszen mondom még egyszer, időben arra is kell gondolni, hogy ha nem ott, 
akkor hol és hogyan. Ha ezekre az összefüggésekre rátérnének, akkor azt 
megköszönném.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nincs 

jelentkező.) Nem látok jelzést. 
Kérdezem az előterjesztőt. (Dr. Puskás Imre: A főosztályvezető úr szólna 

hozzá, ha szabadna.) Főosztályvezető úr, parancsoljon! 
 
PAPP GÁBOR szakmai főosztályvezető (Nemzeti Örökség Intézete): A fiatalok 

bevonása volt az első kérdés, illetve az érdeklődésük felkeltése. Kicsit távolabbról 
indítanám, onnan, ahonnan tulajdonképpen az egész beszámoló is, hogy itt 60 
rendkívül heterogén helyszínről beszélünk. Amikor ez az emlékhelyi törvény 2010-
ben megszületett, akkor az első igazán komoly probléma az volt, hogy ez a 60 
rendkívül heterogén helyszín egymást tulajdonképpen inkább riválisnak tekintette, és 
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semmiféle együttműködés nem volt közöttük. A Nemzeti Örökség Intézete egyfajta 
ernyőszervezetként próbálja ezeket a helyszíneket összefogni és ennek mentén 
próbálunk olyan dolgokat véghez vinni, amelyek nemcsak a fiatalok, hanem az egész 
társadalom körében ismertebbé, népszerűbbé és látogatottabbá teszi ezeket a 
helyszíneket. Ennek az első eleme volt az, amit a jogszabály is rögzít, hogy meg kellett 
jelölni ezeket a helyszíneket egységes módon. Ez megtörtént mind a 60 helyszín 
esetében egy két méter magas kő-bronz sztélével, amely mintegy felkiáltójelként az 
adott emlékhely bejáratánál leírja, hogy miért fontos az adott helyszín a magyar 
történelemben, miért lett emlékhely. Aztán ezt követik azok a lépések, amelyek már 
nem jogszabályban rögzített lépések, hanem a népszerűség és az ismertté tétel egyéb 
eszköze. Megjelentettünk egy könyvet a 60 emlékhelyről. Sikerült elérnünk azt, hogy 
2008 után idén a Magyar Nemzeti Bank egy forgalmi emlékérmét bocsásson ki az 
emlékhelyek közös logójával, ami - azt gondolom - egy olyan dolog, hogy 2 millió 
példányban a pénzforgalomba bekerül, bárkinek a kezébe kerül, és lehet, hogy felkelti 
az adott ember érdeklődését, hogy mi is ez a logó, utánanézek. 

Megindult egyfajta - a logó kapcsán mondom ezt - márkává építés, hogy ezek 
az emlékhelyek egységesen tudjanak fellépni. Ami konkrétan a fiatalokat érinti és a 
webes világon keresztüli megismerhetőséget, az emlekhelyeink.hu honlapcímen, 
illetve a Nemzeti Örökség Intézete honlapján ezeknek az emlékhelyeknek egyfajta 
gyűjtőoldala jött létre, minden emlékhelyről leírások vannak, az adott emlékhelyről a 
legfontosabb információk, illetve egy programfolyam, amely összegyűjti az adott 
emlékhelyeken szervezett programokat. Az emlékhelyek különböző intenzitással 
vesznek részt ebben a projektben, nem minden emlékhely érzi olyan fontosnak, hogy 
megossza velünk ezeket az információkat, hogy milyen programok vannak. 
Remélhetőleg idővel felismerik, hogy ez az ő érdekük is, hogy azokat a szinergiákat, 
azokat a keresztpromóciókat, amelyek lehetségesek, ki tudják használni. A további 
hasonló, a webes platformokon való elérhetőséget segíti az, hogy minden ilyen sztélén 
egy úgynevezett QR-kódot fogunk elhelyezni, ez a QR-kód pedig ezekre a honlapokra 
fogja irányítani az egyre több okostelefon-használó fiatalt és felnőttet is. 

Ami talán a legegyértelműbb és a fiatalok irányába tett lépés, az az, hogy 
elkészítettünk tízezer példányban egy, a nemzeti és történelmi emlékhelyeket 
bemutató látványtérképet, amelyet az EMMI és a KLIK segítségével eljuttatunk 
minden iskolának azzal a reménnyel, hogy az osztálykirándulások célpontjai lesznek 
majd ezek az emlékhelyek. Tehát ha ki van függesztve az adott iskolában ez a térkép, 
akkor az adott kirándulást szervező tanár megnézi, hogy melyik helyszín miért lehet 
érdekes, illetve ha többnapos kirándulásról van szó, akár több helyszín is beleférhet 
egy ilyen kirándulásba. 

Azt gondolom, hogy a munka elején vagyunk. Sikerült egymáshoz közelíteni 
ezeket az emlékhelyeket, workshopokat szervezünk nekik, elkezdtek kommunikálni 
egymással, de azért a brandépítés egy hosszú folyamat, a látogatottság növelése egy 
nehéz kérdés. A jövő évi legfontosabb ilyen új elem az lesz, hogy május második 
hétvégéjén a Múzeumok Éjszakájához és a Kulturális Örökség Napjaihoz hasonló 
emlékhelyek napja indul, ahol minden emlékhely saját szervezésében közös, akár 
ingyenes programokkal várja az oda látogatókat, így is népszerűsítve az 
emlékhelyeket. 

A második kérdés volt a listabővítés. Itt nem úgy működik, mint a 
világörökségi helyszínek esetében. Bárki kezdeményezheti az egyes helyszínek 
történelmi, illetve nemzeti emlékhellyé nyilvánítását. Az eljárásrend is más. Ezek a 
kezdeményezések a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elé kerülnek, amely 
mintegy előszűrőként véleményezi ezeket a kezdeményezéseket, majd támogató 
javaslata esetén továbbítja azt a kormány a történelmi emlékhelyek esetében, illetve a 
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nemzeti emlékhelyek esetében az Országgyűlés felé, hiszen előbbiek esetében 
kormánydöntés, utóbbiak esetében a parlament döntése szükséges a jóváhagyáshoz. 
A Regnum Marianum templomra vonatkozóan nem tudok kezdeményezésről, de 
mondottam, bárki kezdeményezhet. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. PUSKÁS IMRE helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Kettő kérdés merült fel, a Liget-projekt és a Hauszmann Terv. A Liget-
projekttel kapcsolatban nyilván a bizottság előtt - és ebben a státuszban nem 
fogalmazunk meg véleményt - azt tudom elmondani önök számára, hogy 
természetesen a Liget-projekt megvalósítása kapcsán az örökségvédelmi szabályokat 
be kell tartani. Ebből a szempontból kiemelt jelentősége van amiatt, mert a 
világörökségi helyszín védőövezetéhez tartozik a terület. Nyilvánvalóan ezért 
különösen kiemelt figyelmet élvez, és nemcsak a határokon belül, hanem az UNESCO 
részéről is, ezért is teljesen egyértelmű, és arról tudom biztosítani képviselő urat, 
hogy minden olyan szabályozásnak, amely a magyar jogrend szerint kötelező, 
másrészt pedig az UNESCO ezzel kapcsolatos szabályozásának, amely a világörökségi 
helyszíneket szabályozza, ezeknek meg kell felelni, és nyilvánvalóan meg is fog felelni 
ez a projekt. 

A Hauszmann Tervvel kapcsolatban Hiller képviselő úrnak mondom, hogy jó 
érzéssel vettem, hogy azt mondta, hogy értelmes vagy jó szakmai vita is zajlik. Ennek 
több terepe is van valóban, egyrészt a Hauszmann Terv társadalmi testülete jött létre, 
és megtartotta már talán a negyedik ülését, ahol valóban számos vélemény 
fogalmazódott meg minden egyes olyan elgondolással kapcsolatban, amely a Budai 
Vár megújításához fűződik. Természetesen ahogy ez egy ilyen jelentős létszámú és 
komoly szakmai grémiumnál elvárható, azt gondolom, nem meglepő, hogy vannak 
támogató és vannak kritikus vélemények minden egyes elgondolással kapcsolatban. 

Ezen túlmenően egy konferencia is zajlott néhány hónappal ezelőtt ebben a 
témában. Azt gondolom, meglehetősen komoly színvonalú, nemcsak hazai, hanem 
külföldi előadók fogalmaztak meg ebben a kérdésben nyilván nem feltétlenül csak a 
Budai Vár megújításával kapcsolatban, hanem nemzetközi példákkal kapcsolatban 
arról állásfoglalást, hogy hogyan is viszonyul ehhez a hazai és nemzetközi 
közvélemény, illetve szakmai testületek. Mindezek alapján is azt mondhatjuk, hogy az 
az elgondolás, amely egyrészt a palota megújításáról szól, de összességében akár a 
polgárvárosban történő változtatások, rekonstrukciók felmerülnek, ez támogatható, 
és mindenképpen azt a célt teljesíteni tudja, amely arról szól, hogy egyrészt az 
identitás erősítése, másrészt a főváros turisztikai vonzerejének az erősítése is ezáltal 
megvalósulhat. Természetesen ezeknek a lépései egyrészt fokról fokra zajlanak. 
Ezeknek a lépéseknek a fontos kérdései, amelyeket a képviselő úr is felvetett, akár a 
Nemzeti Galéria elhelyezésének a kérdése vagy a Széchenyi Könyvtár jövőbeli sorsa. 
Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nemcsak a Miniszterelnökségen zajlik 
ezzel kapcsolatban egy tervezőmunka, hanem természetesen e tekintetben a szakmai 
hátteret jelentő Emberi Erőforrások Minisztériumában is, és éppen a minisztérium 
készít előterjesztést a Széchenyi Könyvtár jövője vonatkozásában. Egy közép-, illetve 
hosszú távú koncepciót készít a minisztérium, amely nyilvánvalóan válaszokat keres a 
képviselő úr által is feltett kérdésre, hogy ha költözik, hova költözzön. Azt gondolom, 
az valóban egy nagyon fontos kérdés, hogy esetleg egy XXI. századi teljesen új 
épületbe, amely könnyebb válaszokat tud adni a modern kor kihívásaira, vagy pedig 
inkább a patináját nézzük a dolognak és egy történelmi épületbe. Ez is egy fontos 
kérdés nyilvánvalóan, és az is fontos kérdés, hogy kiköltözés esetén milyen tartalom 
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az, amely ezt a teret megtöltheti. Természetesen alapvető elvárás, hogy ez egy 
kulturális tartalom legyen. Gondolom, ezzel kapcsolatban nem fogalmazódtak meg 
alternatívák, úgyhogy egyértelműen azt gondolom, hogy mindannyiunk 
megnyugvására erre az a válasz, hogy a kulturális tartalom az, amely továbbra is ott 
lesz a palotában. Köszönöm szépen, elnök asszony. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A tájékoztatóval kapcsolatban a bizottságnak 

nincsen döntési lehetősége, illetve jogosultsága. Azt tudomásul vettük és köszönjük 
szépen helyettes államtitkár úrnak, főosztályvezető asszonynak és a főosztályvezető 
úrnak, hogy a rendelkezésünkre álltak. Így a 4. napirendi pontot lezárom, és önöknek 
jó munkát kívánok. 

A bizottság munkaterve 

Az elnök hozzászólása 

Az 5. napirendi pont a bizottság munkatervének elfogadása. Néhány szóban 
előterjeszteném. A bizottság alelnökei között tartottunk egy egyeztetést, amelyet 
ezúton is köszönök, illetve az aznap tanúsított konstruktív hozzáállást is köszönöm 
mindegyik alelnöknek, aki jelen volt. Kiosztottuk a bizottság tagjainak az alelnökökkel 
egyeztetett, konszenzusosnak nevezhető tervezetet. Annyiban kiegészíteném, hogy 
konkrét dátumokkal megjelölve látják azokat az eseményeket, terveket, amelyekre 
szeretnénk az őszi ülésszak alatt sort keríteni, ezt követően pedig szerepel Lázár 
János, Andy Vajna, Navracsics Tibor és Varga Mihály meghívása. Ők a bizottság 
feladatkörét érintő területen dolgoznak. Az alelnökökkel történt egyeztetést követően 
azt a konszenzusos javaslatot tesszük, hogy ezt a négy embert szeretnénk meghívni az 
őszi vagy a tavaszi ülésszak során egy időpontra, amit meghatároznak, tehát azzal a 
határidővel küldenénk el nekik a meghívót, mivel a bizottság hatáskörét érintő 
területeken dolgoznak. 

Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólási szándék vagy kérdés a bizottság tagjai 
részéről? (Dr. Hiller István: Szeretnék kérdezni. Szabad?) Parancsoljon! 

 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ha jól látom, akkor a következő „B” héten 
hétfőn, kedden és szerdán is nagyszerű találkozásoknak nézünk elibe, ahogy egymást 
is látjuk. Egymást követő három nap lesz bizottsági ülés? 

 
ELNÖK: Ez elképzelhető. A múzeumi negyeddel kapcsolatos napirendi pont 

már a tavaszi ülésszak során szerepelt a bizottság napirendjén, de arra nem került 
sor, és Baán László biztos úr arról tájékoztatott, hogy a kormány ezen a héten vagy a 
következő héten foglalkozik a Liget-projekttel, és azt követően állna a bizottság 
rendelkezésére. Ő jelölte meg ezt az időpontot, hogy ekkor rendelkezésünkre tudna 
állni. Az NMHH beszámolóját és zárszámadását október 30-ig…(Takács Gabriella: 
Az általános vita jövő héten lesz.) Jövő héten lesz az általános vitája, és ezért az a 
plenáris üléshez kapcsolódó feladata a bizottságnak, a szegregációról szóló speciális 
vagy kibővített bizottsági ülésünket pedig október 30-ig kell megtartanunk egy 
korábbi döntésünknek megfelelően. 

 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Akár kettőt lehet tartani, ha 

egy hosszabb bizottsági ülést kibír a bizottság, akkor lehet úgy, hogy mondjuk kedden 
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9.30-tól három óráig tart, az NMHH-t megtárgyaljuk, mert az kötelező, és akkor a 
szegregáció később. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Az hosszú szokott lenni? 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Ahhoz vannak kérdések, egy 

óra, másfél óra biztos, de ez a bizottság döntése. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A szegregációs témakörnél külső vendégeket is 

hívunk, az azért illetlenség, hogy mi ott egy másik témáról tárgyalunk, ők meg ott 
ülnek a hátunk mögött. Időpontra kereken nem tudjuk megmondani, hogy mégis 
mennyi ideig tart az NMHH-vita. Ha behívjuk őket, nem tudom, tíz órára, miközben 
az NMHH-vita háromnegyed tizenegyig tart, azért az nagy szemtelenség, hogy a 
legkülönbözőbb társaságok emberei ott ülnek és ránk várnak, azért az a politika 
nagyképűsége. Akkor találkozunk háromszor. 

 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Ha 9.30-kor tartjuk, akkor 

lehet ebédszünettel, és akkor délután egytől. 
 
ELNÖK: Egy napra tehetünk két bizottsági ülést például. Azt is meg tudjuk 

tenni, hogy az NMHH-t megtartjuk délelőtt tíz órakor és délután kettőkor pedig a 
szegregációsat. Ilyen megoldás is elképzelhető, ha ezt jobban preferálják. (Jelzésre:) 
Simon Róbert, parancsoljon! 

 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Egy kérdésem van. A három közül melyik 

az, amely tájékoztató, tehát nem igényel szavazást, és melyik az, amelyik szavazást 
igényel? 

 
ELNÖK: Az NMHH igényel, a szegregáció nem. A napirendet el kell fogadni. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A Liget-projektről is lesz egy beszámoló. 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Az egy teljes tájékoztatás, 

ekkor ér rá államtitkár úr. 
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): A magam részéről a szerda sajnos nem fog 

működni, éppen ezért kérdeztem, hogy akár lehetne hétfőre tenni, de ez az én 
magánvéleményem. 

 
ELNÖK: Hétfőn plenáris ülésnap van. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Plenáris ülés lesz, és annak a hosszát egyáltalán 

nem tudjuk. 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Csak az van, hogy ha kedden 

9.30-kor elkezdődik a beszámoló, a zárszámadás és a költségvetés, és ha rövidíteni 
szeretnénk, azt gondolom, egy órakor el lehet kezdeni a szegregációt. (Simon Róbert 
Balázs: Kedden?) Igen. (Simon Róbert Balázs: Jó, tehát nem szerdán. Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Dunai Mónika! 
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DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Van egy másik szempont is, tekintettel arra, hogy 
ebből csak a 27-i, a normál bizottsági ülés az, ami szavazáshoz kötött, tehát akik nem 
tudnak eljönni, én mégis azt javasolnám, hogy az eredeti maradjon - három 
részletben -, legfeljebb mindenki úgy osztja be az idejét, amihez tud igazodni. 

 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Határozatképtelen bizottsági 

ülést nem tudunk tartani. Ha nincs meg a határozatképesség… 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Attól függ, hogy hányan nem tudnak eljönni. Eddig 

talán egy jelentkező volt, szerdán például Simon Róbert nem tudna jönni egyáltalán. 
Én még azt a szempontot szeretném behozni, hogy a múltkor is azért nem 

tudtunk női méltóságért albizottsági ülést tartani, mert kedden parlamenti ülés lett 
összehívva. Itt szándékoztam volna kedden, az előzetes megbeszélés alapján a keddi 
normál bizottsági ülés után tartani. Ha még erre tudunk tekintettel lenni... (Zaj. - 
Közbeszólás: Hálózsákot hozunk. - Jegyzőkönyvön kívüli hozzászólás hangzik el.) 
Egy kétórás időpontot kéne kinézni, amikor erre van lehetőség. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A vendégeknek kiment már bármiféle 

tájékoztató időpontra a szegregáció kapcsán? 
 
ELNÖK: Nem. 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: A mai ülést vártuk meg. 
 
ELNÖK: Azt meg tudjuk tenni, hogy kedden két bizottsági ülést tartunk vagy 

egy bizottsági ülést, elfogadjuk a napirendet, de beiktatunk egy szünetet. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Szerintem ez jó. Az a lényeges, hogy fix 

időpontra hívjuk meg a szegregációsokat. 
 
ELNÖK: Elkezdjük 9-kor vagy 9.30-kor, aztán szünetet rendelek el egyig, és 

akkor addig biztosra megy az NMHH, és akkor nem is kell határozatképesség. Akkor 
így legyen, hogy kedden? 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Akkor viszont én azt szeretném kérni, hogy későbbi 

kezdődjön, mert lehet, hogy a Női méltóságért albizottságot betesszük 8-tól 10-ig.  
 
ELNÖK: Azt nem tudjuk szerdán tartani? 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Múltkor abban maradtunk, hogy keddenként, a 

normál bizottsági ülés előtt vagy után. Nekem jó előtte is, ha a többieknek jó.  
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Délutánonként végig vidéki 

fórumokon leszek egész héten. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): És erről tényleg két órán keresztül akarunk 

beszélni? Mit csinálunk? 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Én bejövök ötre is, ha kell. 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nyugodtan kezdjék el az ülést 9-kor. Majd 
szétszedjük egymást a plenárison, hagyjuk már. (Közbeszólások: Mi is ezt mondjuk. - 
Kucsák László: Én sem hiszem, hogy annyi időt igényelne.) Ha tízkor elkezdjük, és 
ha már mindenki mindent szétbeszél, akkor is 12 óra. (Közbeszólások: Pontosan!)  

 
ELNÖK: És ha hétfőn tartjuk a női méltóságot? 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): De most mondta, hogy keddenként van.  
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Nekem jó a hétfő is. 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Hétfőn 11-kor kezdődik a 

plenáris ülés. 
 
ELNÖK: A hétfő délelőtt nekem sűrű. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Hétfőn délelőtt én szinte biztos, hogy nem 

tudok részt venni bizottsági ülésen a parlament miatt, de az nem is szép dolog, hogy 
plenáris ülés alatt tartanánk. 

 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Nem, hanem előtte, 9.30-kor 

kezdjük. (Közbeszólások: Frakcióülések vannak délelőtt.)  
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): A keddit osszuk be kétóránként, és akkor elfér a 

három bizottsági ülés kétórás időközökben, 9, 11 és 13 óra. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): De Baán hétfőn jön, hiába osztjuk meg. 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Az marad ott. (Zaj és közbeszólások.) 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Baán László 9.30-ra jönne. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Hétfőn 9.30-kor? 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Igen, és tizenegyig lezajlódik. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Akkor nincsen más, mint az NMHH és a 

szegregáció, és azt csináljuk úgy, ahogy az elnök asszony az előbb javasolta, és aztán 
zárjuk le. 

 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Kilenckor, 11-kor és 13 órakor? 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Nekem mindegy, hogy az enyém az elején, a 

közepén vagy a végén van. 
 
ELNÖK: Kilenckor női, 11-kor NMHH, egykor pedig a szegregáció. 

(Közbeszólások: Az úgy jó!) Jó, akkor ebben maradunk. A többi dátum még 
hozzávetőleges, tervezet minden. Fürjes Balázs jelezte, hogy október végén… 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): És a négy meghívott méltóság? Arról ők még 

nem tudnak, ugye, csak mi terveztük? 
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ELNÖK: Nem. Ha elfogadjuk és meghívjuk őket, akkor… 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Előzetesen jeleztük nekik, hogy 

valamikor. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Van olyan, akinek kötelessége itt megjelenni? 
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Mindegyiknek. 
 
ELNÖK: Ez jogszabály-értelmezés kérdése. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én is azt gondolom, hogy értelmezni fogják. 

(Derültség.)  
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Elnézést, csak hogy jól jegyzeteltem-e: 

tehát abban maradtunk, hogy hétfőn 9 óra 30 perckor Baán László jön. Kedden 
három témakör van, 9 órakor női méltóság, ezt követően 11 órakor NMHH, 13 órakor 
szegregáció, és szerdán nincs. (Közbeszólások: Igen.) Nagyszerű, köszönöm. 

 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Fürjes úr október végén 

mikor jön?  
 
ELNÖK: Nem tudjuk, lehet, hogy novemberben hívjuk. 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Akkor inkább november 

első hetére át fog csúszni. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Döntés kérdése, hogy 

jegyzőkönyvbe vagy nem, én a következőt javasolnám. A szegregáció, női méltóság 
dolga nagyjából körvonalazottá vált, a többinél pedig javasolnám, hogy ezt fogadjuk 
el. Valóban volt erről egy egyeztetés. Azért emeltük ki ezeket a személyi meghívásos 
vagy részvételi dolgokat, mert én ezt felvetettem, hogy őket beütemezni konkrét 
időpontra, november akárhányadikára egyrészt nem is elegáns, másrészt nem tudni, 
hogy alkalmas időpont-e. Ennek a lényege az lenne, hogy lehetőség szerint ebben a 
politikai évadban, amit nevezzünk nagyjából tanévnek, amit megkezdtünk most és a 
rendes ülésszak végéig tekintve ezen belül ha alkalmas időpontot látnak, akkor 
tudjanak rendelkezésünkre állni, tehát ezért emelte ki az egészből, a többi pedig talán 
egy nagyjából tartható ütemterv lenne. Így is van már olyan, amit az előző időszakból 
kénytelenek voltunk áthozni. Megfontolásra azt javasoltam, hogy ne tervezzük ilyen 
szempontból túl, hiszen menetközben még egyéb dolgaink is lesznek. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ez nem a naptári évre vonatkozó, ha jól látom. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez nem, de a személyekre 

vonatkozó meghívás úgy menne ki - a megbeszéltek szerint legalábbis -, hogy ebben a 
nyárig terjedő politikai évadban ők jelöljék meg, hogy mikor tudnának a bizottság 
rendelkezésére állni. 

 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Támogatom.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Más hozzászólás van-e még ehhez a napirendhez? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincsen, akkor szavazunk. Két részletben szavazunk, először az őszi 

munkatervről, aztán pedig a négy úriember meghívásáról az előbb elhangzott 
dátummal. Ki az, aki az őszi munkatervet ebben a formában támogatja? (Szavazás.) 
Volt-e ellenszavazat? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
elfogadta. 

Kérnék a bizottságtól felhatalmazást Lázár János, Andy Vajna, Navracsics 
Tibor és Varga Mihály meghívására a 2016-os tavaszi ülésszak végéig. (Szavazás.) 
Köszönöm. Nem szavazat volt-e? (Szavazás.) Nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem 
volt. Ennek megfelelően fogunk eljárni. Az 5. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az ülés berekesztése 

A 6. napirendi pontunk az „Egyebek”. Van-e valakinek felvetése az „Egyebek” 
között? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezést. Az „Egyebek” napirendi pontot és 
a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 33 perc) 

 

 

     Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 
 


