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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2012. április 11-én, szerdán, 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 kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/6474. szám)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
L. Simon László (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz) megérkezéséig Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) Pálffy Istvánnak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Mihályfi László főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás 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 

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm tisztelt képviselőtársaimat és az érdeklődőket! A Kulturális és 
sajtóbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.  

Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az előzetesen kiküldött napirendi javaslathoz képest 
nem három, hanem kettő pontunk van mára; miután a nemzeti örökségről szóló határozati 
javaslathoz kapcsolódó módosító javaslat nem érkezett, így itt nincs megvitatnivaló. Aki a 
napirendi javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6474. szám) 

Vita és szavazás 

Ezek szerint az 1. napirendi pont a kulturális örökség védelméről szóló törvény 
módosításáról szóló, T/6474. számú törvényjavaslat. Kijelölt bizottságként a kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása a mai feladatunk. Egy kapcsolódó módosító javaslat 
érkezett, amely L. Simon László képviselő javaslata.  

Kérdezem ezzel kapcsolatban a tárca véleményét. Főosztályvezető úr? 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen. Jó napot 

kívánok! A tárca nem támogatja a javaslatot. (Kiss Attila az ülésterembe érkezik.) 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki a kapcsolódó módosító 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  
Megállapítom, hogy a bizottság a kapcsolódó módosító javaslatot elfogadta. Ezzel az 

1. napirendi pontot lezárom. Megköszönöm a tárca képviseletében főosztályvezető úr 
jelenlétét.  

Egyebek 

Megkérdezem, hogy a 2. napirendi pont alatt, az „egyebekben” kíván-e valaki szólni. 
(Nincs jelzés.) Ezennel a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen a jelenlétüket, és további 
jó munkát kívánok a plenáris ülésre. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 39 perc)  

 

 Pálffy István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


