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Írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
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Képviselőcsoportj a

Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Mennyit ér Hiller István miniszter úr adott szava, avagy hogyan módosul a régészet i
lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének
részletes szabályairól szóló 18/2001 . (X.18.) számú NKÖM rendelet?” címmel a Házszabály
91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr . Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez .
A kérdésre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

2007 áprilisában jött létre a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ) a
nagyberuházásokat megelőző örökségvédelmi munkák bonyolítására, koordinálására . A
KÖSZ tevékenységét megalakulása óta kiemelt figyelem övezi, botrányoktól sem mente s
működését számos bírálat érte .
Ön az elmúlt két évben több alkalommal is ígéretet tett arra, hogy a rendeletet a megye i
múzeumokkal folytatott egyeztetést követően módosítani fogja. „Úgy látom ugyanakkor,
hogy különböző fenntartókkal, megyei múzeumokkal és az ő fenntartójukkal érdemes olyan
tárgyalást kezdeményezni — és ezt tegyük meg —, amelyik egy megfelel ő összeghatárig ,
mármint régészeti feltárási összeghatárig a lehetőségeket helyben a múzeumoknál hagyja,
megfelelő összeghatár fölött — itt elég jelentősre, tehát legalább másfélmilliárdos
összeghatárra gondolok — pedig az értelemszerűen akkora terület és olyan feltárás, amit
érdemes a továbbiakban is a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnak ellátnia . Erre a
megfelelő intézkedéseket még 2008-ban megtettem, értelemszer űen 2009-ben lesz ebb ő l
tárgyalás, és minden valószínűség szerint megállapodás .” „Ezért a tárgyalásokat folytatjuk a
megyei múzeumokkal, a feltárásra alkalmas fenntartókkal és csoportokkal . Azt gondolom,
hogy kell egy jelentős bekerülési értékhatár, amikor azt kell mondani, hogy itt szükséges
gyorsan, szakszerűen ellátni a feladatokat, ennek az értékhatárnak a szintjét maj d
meghatározzuk, afölött a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat látja el a feladatokat, a z
alatt, ami még szintén igen jelentős érték, bekerülési érték, helyes, ha ezt a korábbi struktúra
szerint folytatjuk.” (az idézetek az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2008 .
december 11-én megtartott ülésének jegyz őkönyvébő l származnak)
A fentiekkel ellentétben a megyei múzeumokkal sem tárgyalásra, sem megállapodásra nem
került sor . Ugyanakkor olyan híreket hallani, hogy Miniszter Úr utasítására elkészült a
rendelet módosításának szövege . Mivel nem feltételezem, hogy Miniszter Úr adott szavát
megszegné, kérem, hogy cáfolja meg azokat az állításokat, amelyek szerint a tervezet szövege



a megyei múzeumok számára eddig is sérelmes rendelkezések mellett, továbbiakka l
nehezítené meg a múzeumok működését, úgymint :

1. Miniszter Úr ígéretével ellentétben változatlanul hagyná a jelenlegi igen sérelme s

értékhatárt (500 millió Ft) ;

2. Miniszter Úr ígérete ellenére minden európai uniós forrásból, pályázatból megvalósul ó
beruházás esetében – függetlenül az értékhatártól – elvenné a feltárási jogosultságot a
megyei múzeumoktól, és kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatna k

adná;

3. Miniszter Úr ígérete ellenére megtiltaná a megyei múzeumoknak az 100 0

négyzetméternél nagyobb felületű megelőző feltárás elvégzését .

Ön így nyilatkozott a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat működésével kapcsolatban :
„Úgy gondolom ugyanakkor, hogy azok, akik kritikával élnek, nem rossz szándékból teszik ,
másrészt pedig részben igazuk van . Tehát nem mondom, hogy itt van a teljes igazság és
mindaz, amit mondanak, az csak valamiféle helyi vagy sanda szándék . Nincsen bennem ilyen
érzés.” (az idézet az Országgy űlés Kulturális és Sajtóbizottságának 2008 . december 11-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből származik)

Ezen gondolat jegyében, tisztelettel kérem Miniszter Úr válaszát az alábbi kérdéseimre :

1 ./ Kívánja-e módosítani a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001 . (X.18 .) számú NKÖM
rendeletet a közeljövőben?
2./ Ha változik a rendelet, módosítják-e az értékhatárt, és ha igen, milyen új értékhatár t
kívánnak bevezetni?
3./ Igaz-e, hogy az európai uniós fejlesztési pénzekből, pályázatokból megvalósul ó
beruházások esetében az örökségvédelmi munkák, megel őző feltárás elvégzésére a Kulturáli s
Örökségvédelmi Szakszolgálat kizárólagos jogosultságot kap? Ha igen, mi indokolja ezt a
kizárólagosságot ?
4 ./ Igaz-e, hogy a tervezet szövege kizárná az 1000 négyzetméternél nagyobb felületű
megelőző feltárások elvégzéséből a megyei múzeumokat, és a Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat kapna kizárólagos jogosultságot? Ha igen, mi a módosítás indoka ?

Várom megtisztelő válaszát !

Tisztelettel várom válaszait !

Budapest, 2009 . október 29 .
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