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Napirendi javaslat 

 
  
1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről: 

a) A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának 
ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12910. szám) (Hadházy Sándor, B. Nagy László, Bencsik János, 
Hende Csaba (Fidesz), Szabó Sándor (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

  
b) A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12919. szám) (Bóna Zoltán 
(Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
  
c) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12922. szám) (Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

 
2.  Egyebek  
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Gyetvánné Zweig Zsuzsanna, a bizottság munkatársa  
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Hadházy Sándor (Fidesz) előterjesztő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták, ehhez senki nem 
terjesztett elő módosítást, így az előzetesen kiküldött napirendi javaslatról szavazunk. 
Ki az, aki támogatja napirendet az előzetesen kiküldött formában? Aki igen, az kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendet. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről: 

a) A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok 
feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12910. szám) (Hadházy 
Sándor, B. Nagy László, Bencsik János, Hende Csaba (Fidesz), Szabó 
Sándor (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

1. napirendi pontunk döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről. Az a) napirendi pontunk a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi 
múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vétele. Hadházy Sándor és 
képviselőtársai törvénymódosító javaslatáról van szó. Az előterjesztők képviseletében 
jelen van Hadházy képviselő úr, kérem, hogy foglaljon helyet, és az előterjesztő 
expozé elmondására megadom a szót. Parancsoljon!  

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök asszony. 

Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, hogy az előterjesztés minden lényeges elemet 
tartalmaz, nem kívánok kiegészítést tenni. Amennyiben van kérdés, szívesen 
válaszolok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. A képviselőknek van lehetősége kérdéseket, 

hozzászólásokat tenni. Parancsoljanak! Szabó Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOCS (független): Köszönöm szépen. Nekem az előterjesztőhöz 

lenne kérdésem, hogy jól emlékszem-e, hogy a múlt heti bizottsági ülésen volt az az 
egyéni képviselői, Szabó Sándoré, ami most be is lett ehhez csatolva. (Dr. Pósán 
László: Így van!) Rendben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az előterjesztők között - nem soroltam fel mindegyiket, de - Szabó 

Sándor képviselő úr is szerepel. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
jelzést. Hadházy képviselő urat kérdezem, hogy kíván-e reagálni. Nem kíván. Akkor a 
bizottság tagjai szavazhatnak a tárgysorozatba vételről. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ki az, aki támogatja, hogy a 12910. számon Hadházy Sándor és képviselőtársai 
által benyújtott törvényjavaslatot a bizottság tárgysorozatba vegye. (Szavazás.) A 
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bizottság egyhangúlag támogatta. Az 1. a) napirendi pontot lezárom. Hadházy 
képviselő úrnak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. 

b) A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12919. szám) (Bóna Zoltán (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők 
önálló indítványa) 

Az 1. b) napirendi pontunk következik: A szakképzési és felnőttképzési hatósági 
feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
- Bóna Zoltán és Harrach Péter képviselők önálló indítványáról van szó. A 
tárgysorozatba vételről kell szavaznunk. Az előterjesztők nincsenek jelen, így a 
bizottság tagjainak van lehetősége hozzászólni. Hoffmann Rózsa, tessék! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök asszony. Harrach Péter frakcióvezető úr kérésére az előterjesztők nevében én 
kívánok egy vagy két mondatot szólni. A szakképzési és felnőttképzési hatósági 
feladatok átadásáról van szó, amely a rendeletek értelmében átkerül fokozatosan a 
megyei vagy fővárosi kormányhivatalokhoz. Az előterjesztés azt szolgálja, hogy minél 
előbb a Pest Megyei Kormányhivatalon belülre kerüljenek a szakképzési és 
felnőttképzési hatósági feladatok, mert így a végrehajtáshoz közelebb és gyorsabban, 
hatékonyabban tudna működni a rendszer. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Dunai Mónika képviselő asszony jelezte hozzászólási 

szándékát. 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatni önt és a bizottságot, hogy ehhez az 
előterjesztéshez én is csatlakoztam, mint előterjesztő, és kérem a tisztelt bizottságot, 
hogy támogassa a tárgysorozatba vételt. Valóban, ahogyan Hoffmann Rózsa 
képviselőtársam elmondta, itt a logika és a bürokráciacsökkentés jegyében erre az 
előterjesztésre, illetve az abban foglaltakra szükség van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék a képviselők részéről? (Nincs jelentkező.) 

Nem látok jelzést. Mivel Dunai Mónika képviselő asszony előterjesztőként volt az 
utolsó hozzászóló, így gondolom, nem kíván előterjesztői zárszót mondani. Így akkor 
tudunk szavazni a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja a T/12919. számon 
előterjesztett törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 9 igen, 1 nem, 3 
tartózkodással a bizottság támogatta a tárgysorozatba vételt. Ezzel az 1. b) napirendi 
pontot lezárom.  

c) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12922. szám) (Lázár János (Fidesz) képviselő önálló 
indítványa) 

Az 1. c) napirendi pontunk a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vétele. Az előterjesztő Lázár János nincs jelen a 
bizottság ülésén, így a képviselőnek van lehetősége hozzászólni a javaslathoz. 
Parancsoljon, Halász képviselő úr! 
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HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Én csatlakoztam előterjesztőként a javaslathoz, így 
előterjesztőként mondanék néhány mondatot, ha megengedi elnök asszony. 
Köszönöm. 

A II. világháborúban és az azt követő diktatórikus rendszerben, tudjuk, hogy 
számos magyar család jogfosztottá vált, műkincseiket is egyszerűen elvették tőlük, és 
ezen műkincsek visszaszolgáltatása kapcsán elindult egy folyamat Magyarországon. 
Tulajdonképpen már 1990-től, de mindmáig zajló olyan folyamatról van szó, amelyet 
a törvénykezéssel is mindig segítenünk kellett. Az elmúlt években többször 
módosítottuk ezt a törvényt, és ezen módosítások bevezettek olyan fogalmakat, mint a 
kölcsönzés, a kijelölési eljárás vagy a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
speciális szerződés lehetősége ilyen esetekben. Ez a mostani módosító javaslatunk ezt 
a folyamatot viszi tovább, egy különösen méltányolható eseteket kezelő lehetőséget 
vezetünk be. Mert kiderült az, hogy sokszor van olyan, hogy tulajdonképpen a 
korábban az állam által elvett műkincsek bekerültek állami vagy most esetleg 
önkormányzati muzeális intézmények leltárába, és így állami tulajdonná váltak. De 
igazolható az a családok részéről, hogy ez valóban az övéké volt. Na, ezekre a 
különösen méltányolható esetekre vezetünk be egy olyan módosítást a törvénybe, 
amivel lehetne kezelni azt, hogy valamilyen formában visszakapják az egyébként 
régen is az övéké és most is őket illető műkincseket az érintettek. Erről szól ez a 
módosító javaslat. Ehhez kérem a bizottság támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai részéről van-e hozzászólási szándék? Szabó 

Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Egy kérdésem lenne. 

Ugye elolvastam a javaslatot, és igazából nekem ez nem esett le, hogy kifejezetten a 
korábban a tulajdonosoktól elvett javakról szól. Van olyan része ennek a javaslatnak, 
csak én nem vettem észre, ami egyébként taxatíve azt garantálja, hogy ez csak és 
kizárólag olyan kulturális javak, kvázi ilyen kölcsönzéséről, átadásáról szól, ami 
korábban magántulajdonból állami tulajdonba került, és ezt a problémát akarja ez 
kezelni, vagy ez általánosan fogalmazza meg? Mert csak a szövegből kiindulva, ezt egy 
általános szabályként értelmeztem.  

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék a képviselők részéről? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincsen, akkor a zárszóra megadom a szót Halász János képviselő úrnak. 
 
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Ez nem általánosan, hanem 

speciálisan csak azokat az eseteket kívánja kezelni, amikor az igazolható, hogy a 
műkincsek az adott család vagy az adott felmenők tulajdona volt. Tehát nem 
általában, nem arról van szó, hogy az állam így nézné a műkincseket, és itt ilyen 
lehetőséget keresne, hanem, hogyha az államot keresik családok és igazolni tudják, és 
méltányolható az eset, akkor lehessen visszaadni. De akkor is csak úgy, egyébként 
erről szól a javaslat, hogy egyrészt a nemzeti vagyont kezelő miniszter - ugye ez a 
nemzeti fejlesztési miniszter - kell hogy indítványt tegyen, mert hozzá érkezik a 
javaslat, ki kell kérni a kultúrával foglalkozó miniszter véleményét, ez az EMMI-
miniszter, és egyébként az eljárást pedig az örökségvédelemért felelős miniszter - ez 
most a Miniszterelnökséget vezető miniszter - bonyolítja. Tehát a három 
minisztériumot is meg kell hogy járja, és közös szándékkal történhet, és csak olyan 
esetben, amikor valóban ő igazolni tudja, hogy korábban ezek náluk voltak, az ő 
tulajdonuk volt. Tehát nem általános, hanem ilyen módon ezeket az egyedi eseteket 
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próbálja kezelni. De mivel a jog ezt nem tudta eddig kezelni, ezért van szükség egy 
ilyen lehetőségre.  

 
ELNÖK: A zárszó elhangzott, így a tárgysorozatba vételről dönt a bizottság. 

Kérdezem a képviselőket, hogy ki az, aki támogatja a T/12922. számon előterjesztett 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) 10 igen, 3 nem 
szavazattal a bizottság támogatta a tárgysorozatba vételt. Ezzel az 1. napirendi pontot 
lezárom. 

Egyebek 

Második napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
felvetése. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. Jelezném ismételten a képviselőknek, 
hogy csütörtökön 10 órától kerül sor Balog Zoltán miniszter úr éves meghallgatására 
a II. tárgyalóban. Úgyhogy várjuk szeretettel képviselőtársainkat.  

Az ülés berekesztése  

Ha más felvetés nincs, akkor ezt a napirendi pontot és a bizottsági ülést 
lezárom. Jó munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc)  

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


