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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/3486. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A magyar nyelv napjáról szóló határozati javaslat (H/3413. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)  
Dr. Vitányi Iván (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) L. Simon Lászlónak (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz) Szabó Csabának (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Mihályfi László, a kulturális örökségvédelmi főosztály vezetője (Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium)  
Cserép László, a közművelődési főosztály vezetője (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2011. szeptember 13-
ai ülésén! Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki megismerhette.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, javaslata. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes. Kérem, szavazzunk! Aki 
egyetért vele, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/3486. szám) 

Vita és szavazás 

1. napirendi pontunk a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
módosításáról szóló, T/3486. számon benyújtott törvényjavaslat esetében a kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A javaslathoz egy kapcsolódó módosító indítvány érkezett, 
amelyet két ajánlási pontba szedtünk szét. Önök előtt fekszik az ajánlási sor. Kezdjük az 
elsővel: Karácsony Gergely és Mile Lajos képviselőtársunk javaslata.  

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó napot kívánok! A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Szeretettel köszöntöm!  
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs 
jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az ajánlási 
pontot támogatta. 

A 2. ajánlási pont Karácsony Gergely és Mile Lajos képviselőtársaink javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Aki támogatja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az ajánlási 
pontot támogatta. 

Köszönöm a részvételét, főosztályvezető úr. A napirendi pontot lezárom.  

A magyar nyelv napjáról szóló határozati javaslat (H/3413. szám) 

Vita és szavazás 

2. napirendi pontunk a magyar nyelv napjáról szóló, H/3413. számon benyújtott 
határozati javaslat esetében szintén a kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.  
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Tisztelettel köszöntöm körünkben főosztályvezető urat! Egy ajánlási pontot 
találhatnak maguk előtt a képviselőtársaim, Szávay István képviselőtársunk javaslatát. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
CSERÉP LÁSZÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó napot kívánok! A tárca 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Köszönöm szépen.  
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója. (Jelzésre:) 

Novák képviselő úr, parancsoljon!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Bár tegnap a részletes vitában szóltam 

néhány mondatot a javaslatról, de ezen az utolsó napirendi ponton a fideszes és KDNP-s 
padsorok már teljesen üresek voltak. Engedjék meg, hogy ezért néhány szóban itt is utaljak 
arra, hogy nagyon örülünk annak, hogy a szimbolikus politikában ilyen erős a kormányzat, 
viszont ezt jó lenne tartalommal is megtölteni, tehát például a nemzeti összetartozás 
emléknapja és hasonló szép intézkedések után szükséges lenne ezt jelen pontban is megtenni, 
hiszen a magyar nyelv a legfőbb összekötő kapocs. Azonkívül pedig, bizony, nekik lehetnek 
olyan meglátásaik is, hogy a magyar nyelv - mint kisebbségi nyelv a szülőföldjükön - milyen 
védelmet igényel, mert egészen más megközelítést is igényel, amelyet a korábban jelzett civil 
szervezetek, egyházak, a tudományos élet szereplői nem biztos, hogy itt a csonka országban 
ugyanúgy át tudnak tekinteni. Ezért lenne szükséges tehát a bevonása. 

Én nagyon örülök, hogy ezzel a kapcsolódó módosító javaslattal kapcsolatban, ami 
Mile Lajos képviselőtársunk javaslatához kapcsolódik, annyiban különbözik most a 
kormányzati álláspont, hogy támogatják is. Tegnap azt mondták Mile Lajos javaslatára, hogy 
egyetértenek vele, de nem támogatják. Ahogy figyeltem, még elnök úr sem igazán értette 
ebben a logikát. Örülök, hogy most egy kicsit egyszerűbben fogalmazott: csak annyit 
mondtak, hogy támogatják. Reméljük, hogy ez a plenáris ülésen is így lesz. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha más hozzászólás nincs, akkor 

szavazzunk! Aki támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk. 
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm a részvételét, főosztályvezető úr.  

Egyebek 

A 3. napirendi pont az „egyebek”. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
valakinek bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen 
mindenkinek a részvételét. Viszontlátásra! Jó munkát a plenáris ülésen!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 07 perc)  

  

L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


