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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2011. december 12-én, hétfőn, 10 óra 37 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 nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám)  

(Általános vita)  

 

2. Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. A családok védelméről szóló törvényjavaslat (T/5128. szám)  

(Harrach Péter, Michl József, dr. Tarnai Richárd és Bagdy Gábor (KDNP) 

képviselők önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. 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  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gulyás Dénes (Fidesz) Lukács Lászlónak (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz) Kiss Attilának (Fidesz)  
Mandur László (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Víg Gyula osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 
2011. december 12-ei ülésén! Kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el a helyüket! 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az előzetesen kiküldött napirendi sort 
mindenki megismerhette. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek ehhez 
kiegészítő javaslata. (Nincs jelzés.)  

Szavazzunk! Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendet. 

A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) 

1. napirendi pontunk a nemzeti vagyonról szóló, T/5161. számú törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmassága. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból dr. Pálffy 
Ilona helyettes államtitkár asszonyt és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból Mihályfi László 
megbízott főosztályvezető urat!  

Megnyitom a napirendi pont feletti vitát. Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem a 
kormány képviselőit, hogy kívánnak-e kiegészítéssel élni, szóban indokolni az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) 
Javaslom, hogy akkor szavazzunk! Aki szerint az előttünk fekvő törvényjavaslat általános 
vitára alkalmas, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással általános vitára alkalmasnak 
tartotta a törvényjavaslatot. 

Javaslom, hogy a bizottság írásban nyújtsa be a véleményét, amelyet megfogalmazok: 
a Kulturális és sajtóbizottság 2011. december 12-ei ülésén a nemzeti vagyonról szóló 
törvényjavaslatot megvitatta, és azt egyhangú szavazással általános vitára alkalmasnak 
tartotta. Aki egyetért ennek benyújtásával, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 1 tartózkodással döntést hoztunk arról, hogy a bizottsági 
álláspontot írásban nyújtjuk be.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám) 

Vita és szavazás 

2. napirendi pontunk az államháztartásról szóló törvényjavaslat, amelyet 
T/5069. számon nyújtott be a kormány, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Nemzetgazdasági Minisztériumból Víg Gyula 
osztályvezetőt, az Állami Számvevőszék részéről Velkei András számvevőt! Önök előtt 
fekszik az ajánlás.  

A 24-essel kezdünk: dr. Dancsó József képviselőtársunk javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
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VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
A tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Nincs 

jelzés.)  
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk, azzal a megjegyzéssel, hogy 

Karácsony alelnök úr nem szavazott.  
A következő a 28-as, dr. Dancsó József képviselőtársunk javaslata. Ezzel összefügg a 

29-es, tehát javaslom, hogy egyben szavazzunk ezekről, mint ahogy ez gyakorlat a 
bizottságban. 

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan ajánlási pont, amelyről önök szerint a 

bizottságnak még szavaznia kellene. (Nincs jelzés.) Köszönöm. A napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm szépen a minisztérium képviselőinek a részvételét. 

A családok védelméről szóló törvényjavaslat (T/5128. szám) 

Vita és szavazás 

3. napirendi pontunk a családok védelméről szóló, T/5128. számon benyújtott 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása.  

Kérdezem, hogy az előterjesztők részéről van-e itt valaki a teremben. (Nincs jelzés.) 
Nincsen, de alelnök úr az előterjesztők megbízásából képviselni fogja az előterjesztői 
álláspontot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A következő ajánlási pontokról kell döntenünk: az 1-es 
Kiss Péter és képviselőtársai javaslata. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 10 

tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
Az 5. ajánlási pont Spaller Endre képviselőtársunk javaslata.  
Kérdezem az előterjesztőt. 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
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Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs 
jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással tartózkodott, így nem támogatta 
a javaslatot. 

A 16. ajánlási pont Szabó Timea és képviselőtársai javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
A 17. ajánlási pont Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
Több ajánlási pont nincs. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan ajánlási 

pont, amelyről önök szerint még szavaznunk kellett volna. (Nincs jelzés.) Köszönöm. 
Köszönöm Pálffy alelnök úrnak a közreműködést, hogy az előterjesztői véleményt 
tolmácsolta. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Egyebek 

4. napirendi pontunk az „egyebek”. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e 
valakinek bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Köszönöm. A bizottsági ülést ezennel bezárom. 
Mindenkinek jó munkát kívánok a plenárisra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


