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Írásbeli kérdés

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Meddig tart egy egyetemi tanár szabad véleményalkotási joga?” címmel a Házszabály 91 .§ -

a alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszteréhez .

A választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

A Népszabadság 2009 . június 18-i (LXVII . évfolyam 141/2 .) számában, a „Kincs, ami nincs :

elásott milliárdok” címmel, a 19. oldalon megjelent cikkben, az ELTE professzora, a

Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, a z

alábbi — megyei önkormányzatokra és megyei múzeumokra sérelmes — nyilatkozatot tette :

„Az állam pénze 19 csapon folyt el — utal az ELTE tanára arra, hogy a megyei

önkormányzatok olykor saját céljaikra használták fel a feltárásokra szánt pénz egy részét .

Ehhez a helyi döntéshozóknak csak annyit kellett tudniuk : az ásatások lebonyolítására

jogosult megyei múzeum a következő évben mennyi pénzt kap feladataira . Ennek mértékéi g

ugyanis látszólag következmények nélkül csökkenthették a múzeumok m űködtetésére szánt

összeget. Az ásatásokat az intézmények kigazdálkodták, és így az önkormányzati kasszában i s

maradt pénz. A látszólag ártatlan költségvetési manőverek azzal jártak, hogy a múzeumo k

felélték a régészeti kutatásokra kapott pénzt .”

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



Egy képviselői kérdésre Miniszter Úr ezzel kapcsolatosan az alábbi választ adta (K110053/1) :

„A múzeumok az ásatások lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére külö n

megállapodást írnak alá, amely rögzíti a működési célra felhasználható keretösszeget, é s

egyértelműen meghatározza a múzeumok által vállalt régészeti feladatok megnevezését . A

múzeumi tevékenység ellenőrzésére a megyei önkormányzatok, mint alapítók és fenntartók ,

valamint – jogszabályban meghatározottak szerint – az Állami Számvevőszék jogosult . Egyik

ellenőrzésre jogosult szerv sem jelzett a támogatások felhasználása kapcsán visszaélésre utaló

információkat .

Arról tehát, hogy a megel őző feltárásokra átvett pénzeszközöket valamely megye nem a

célnak megfelelően használta fel, egyik tárcához sem érkezett bejelentés, így az írásbel i

kérdésben megfogalmazottakkal kapcsolatban egyik tárca sem rendelkezik információval é s

vizsgálatot sem indított ez ügyben . ”

Miniszter Úr válaszára is tekintettel, az alábbi kérdésekre várom Önt ől megtisztelő

válaszait, mint a kulturális örökségért és a fels őoktatásért egyaránt felelős minisztertől :

1. Ön szerint megengedhet ő , hogy az ELTE egyik professzora valótlanul és alaptalanul ,

„költségvetési manőverekkel” vádoljon meg önkormányzatokat és költségvetés i

szerveket?

2. Ön, mint a kulturális örökségért és a fels őoktatásért egyaránt felel ős miniszter, tett- e

lépéseket, hogy az Ön által felügyelt intézmény egyetlen képvisel ője se állíthasson

felelőtlenül olyat, ami nem felel meg a valóságnak ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2009 . szeptember 14 .
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