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(FFB-72/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2012. április 2-án, hétfőn, 15 óra 05 perckor  

a Parlament főemelet 61. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati 
javaslat (H/6213. szám)  
(Dr. Horváth János (Fidesz), Pálffy István (KDNP), dr. Szili Katalin (független), 
Bödecs Barna (Jobbik), Jávor Benedek (LMP) és Pál Béla (MSZP) képviselők 
önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bányai Gábor (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Bodó Imre (Fidesz)  
Fülöp István (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Bödecs Barna (Jobbik)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Fejér Andor (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Fülöp Istvánnak (Fidesz)  
Kepli Lajos (Jobbik) megérkezéséig Bödecs Barnának (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független) Szabó Imrének (MSZP)  
  
  
  

Meghívottak részéről   
 
Hozzászóló 

Dr. Horváth János (Fidesz) az előterjesztő képviseletében  
  
  
 



-  - 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 05 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat immáron másodszor a mai napon. Elnézést kérünk 
azért, hogy ilyen módon tárgyaljuk ezt a napirendi pontot, de az élet úgy hozta, hogy a 
délelőtti bizottsági ülésünkön derült ki, hogy annál a módosító javaslatnál, amelyet a 
kulturális bizottság elnöke beterjesztett, van jobb is, és ezt a napirendi pontot tárgyaljuk most.  

Tisztelettel köszöntöm bizottsági ülésünkön Horváth János bátyánkat, 
képviselőtársunkat, aki magának a törvényjavaslatnak az egyik előterjesztője, valamint újfent 
Mihályfi László főosztályvezető urat a NEFMI-től. 

A bizottsági ülésünk határozatképes, és kiküldtük előre az egyetlen napirendi pontot. 
A formalitás kedvéért arra kérem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontot szavazzuk meg. 
Aki ezzel egyetért, kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) Ez egy erős egyhangú. 

A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló H/6213. számú 
határozati javaslat 

Át is térünk az egyetlen napirendi pontunk tárgyalására, és nagy tisztelettel kérem 
Horváth János képviselőtársunkat, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni ehhez a módosító 
javaslathoz, akkor tegye meg. 

A módosító javaslatok megtárgyalása 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító 
javaslathoz további megjegyzéseket teszek. Lényegében egyetlen megjegyzést, nevezetesen 
azt, hogy az a módosító, ami a folyamat során belekerült a bizottsági munkába, az a módosító 
aztán mégis kimarad. Ugyanis az előterjesztőknek az a kérésük, az eredeti szándékunknak 
megfelelően, hogy világosan mondassék ki és félreérthetetlenül értelmeződjék, hogy az 
UNESCO Világörökség Bizottsága felhívása alapján a Világörökség Magyar Nemzeti 
Bizottsága ajánlásával összhangban kerül bele a folyamatba a Világörökség Magyar Nemzeti 
Bizottsága… bocsánat, elölről kezdem, elnök úr. 

 
ELNÖK: Nyugodtan! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Az öt kezdeményező képviselőtársammal a 

módosító úgy jött létre, hogy magánkezdeményezésre, polgári kezdeményezésre válaszolva, 
mi, országgyűlési képviselők idehoztuk a határozati javaslat szándékával. A polgári 
kezdeményezésen van itt a hangsúly. Az volt a szándékunk, és ez összhangban van azzal, 
hogy Magyarországon ez a folyamat, hogy ilyen jelentős kérdésekben polgári 
kezdeményezésnek helye van, és nem mindig csupán kormánykezdeményezésnek, mert itt a 
kormányzati szervezetek, a kormányhoz közel álló szervezetek részeseivé válnak annak, ami a 
magánszférából, a polgári szférából, a civil szférából előkerült. Ehhez a világörökségi 
kezdeményezéshez csatlakozik a kormányzati egyetértés, és ennek az ajánlásával 
összhangban kerül a Ház elé.  

Ez a gondolatsor alaposan végigelemeztetett ma reggel a kulturális bizottság ülésén, 
különösen ott, mert L. Simon László képviselőtársunk, aki ennek a módosítónak a szülője, és 
aki annak a bizottságnak elnöke, a legokosabb ebben a kérdésben, a legtájékozottabb ebben a 
kérdésben, és létrejött az egyetértés közötte, a módosító között és a kérdésben kompetens 
bizottságok között, továbbá és elsősorban az előterjesztő öt képviselőtársammal együtt. 
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Úgyhogy amit most itt a tisztelt bizottságnak prezentálok, ez egy ilyen alaposan 
végigelemzett, egyeztetett folyamat szüleménye. 

Az utolsó mondatom pedig így hangzik, tehát itt egy magánkezdeményezésből 
kinövekedett, kinőtt folyamatról van szó, és a világörökség ügyét az UNESCO szellemében és 
a hazai jól kialakult tapasztalatok szellemében fogjuk a Ház elé terjeszteni. Kérem a tisztelt 
bizottságot, hogy terjessze a Ház elé, és ott előterjesztő minőségemben és más bizottságok 
részéről is hasonlóképpen fogok jelenteni. Köszönöm a meghallgatást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem főosztályvezető urat, hogy kívánja-e ezt 

kommentálni.  
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Annyit fűznék hozzá, hogy most tekintettel arra, hogy jelen állás szerint ehhez az 
országgyűlési határozattervezethez két módosító indítvány is benyújtásra került, az egyik a /2. 
számú, L. Simon képviselő úr egyéni módosító indítványa két pontban, és a mai nap folyamán 
a Kulturális és sajtóbizottság /3. irományszámú módosító indítványa, ami egy pontot 
tartalmaz. A kultúráért felelős tárca, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében L. 
Simon képviselő úr módosító indítványának 2. pontját és a Kulturális és sajtóbizottság 
módosító indítványát támogatjuk.  

E tekintetben tehát az a fajta konszenzusos szövegjavaslat, amit elnök úr az imént 
felolvasott, maradéktalanul érvényesülni tud, vagyis az országgyűlési határozati javaslatban 
marad továbbra is a civil szervezet mint kezdeményező, azzal kiegészítve, hogy a 
Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága ajánlásával ez összhangban áll. Ehelyütt csak a 
jegyzőkönyv kedvéért szeretném leszögezni, amit a Kulturális és sajtóbizottság ülésén is 
elmondtam, hogy a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága nem kormányzati szereplő, 
nem kormányzati testület, hanem a kultúráért felelős miniszternek a tanácsadó szerve, 
amelyben szintén szerepelnek, ha máshogy nem, a helyszínek képviselőjeként civil 
szervezetek. 

Tehát azt gondolom, hogy ez a közbeszúrás, amit a Kulturális és sajtóbizottság 
módosító indítványa tartalmaz, ez valóban tovább erősítheti ezt az országgyűlési határozatot, 
mert a civil kezdeményezés mellett még ezt a nemzeti szakmai testület ajánlásával való 
összhangot is be tudja mutatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen ezt a segítséget. Akkor a magam számára megpróbálom a 

helyzetet értelmezni. Délelőtt kaptunk két módosító indítványt, ezekről nem döntöttünk, mert 
kiderült, hogy az L. Simon László által benyújtott egyik módosító indítványt újraszövegezték, 
és ezt kaptuk most meg bizottsági módosító indítványként. 

Kérdezem, hogy ezt a módosított indítványt L. Simon László visszavonta-e, vagy most 
erről szavaznunk kell? 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én nem 

láttam a parlament honlapján, hogy visszavonta volna. 
 
ELNÖK: Akkor szavazunk róla, és leszavazzuk, a másik kettőt pedig azt javasolják, 

hogy szavazzuk meg, mert ez az ügy érdekének megfelel és a civil érdekeket megfelelő 
módon megjeleníti a módosító indítvány. 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Azt 

gondolom, hogy az előterjesztő ezt szeretné. 
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ELNÖK: Akkor egyenként fogunk szavazni. Elsőként L. Simon Lászlónak a 
H/6213/2/1. számú módosító indítványáról döntünk. Ez az, amit nem javasol a tárca, hogy 
szavazzunk meg. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem támogatja, 
egyharmadot sem kapott. 

A következő L. Simon László második indítványa, amelynek a száma H/6213/2/2. Ki 
az, aki L. Simon Lászlónak ezt a módosító indítványát támogatja? (Szavazás.) 16 igen. 
Egyhangú.  

Végezetül pedig a bizottsági módosító javaslatról döntünk. Ki az, aki ezt támogatja? 
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Ez is egyhangú. 

Akkor ezzel a bizottsági ülésünk véget is ért, megszavaztuk a két utóbbi módosító 
javaslatot, az elsőt pedig elvetettük. Köszönöm szépen a megjelenést, és bízzunk benne, hogy 
holnap nem kell bizottsági ülést tartanunk. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 17 perc)  
  

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 
 
 


