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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2012. július 9-én, hétfőn, 10 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. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/7655. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7854. szám)  

(Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Novák Előd (Jobbik)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Pálffy István (KDNP) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Benkőné Kiss Zsuzsanna főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk a munkát. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi 
javaslathoz van-e kérdés, észrevétel, egyéb javaslat. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 
Kérdezem, hogy ki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Tizenegy. A bizottság 
támogatta a helyettesítésekkel együtt. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 

Vita és szavazás 

Rátérnénk a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló, T/7655. számú 
törvényjavaslatra. Tisztelettel köszöntöm főosztályvezető-helyettes asszonyt a napirendi pont 
tárgyalásánál! A kiküldött ajánlási pontoknak megfelelően végigmennénk azon az öt ajánlási 
ponton, amit segítséggel kiválasztottunk, hogy a bizottság hatáskörébe tartozik, de 
amennyiben azt követően van más egyéb javaslat, akkor természetesen azt is meg fogjuk 
tudni tárgyalni. 

A 93/2-essel kezdenénk, amely Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Ketten támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot nem 
kapta meg. 

A következő javaslat a 303/1. számú javaslat, Novák Előd és Szávay István képviselő 
urak javaslata, összefüggésben a 110/2. számú javaslattal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Ketten támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 303/2. számú javaslat Dúró Dóra, Farkas Gergely, Ferenczi Gábor, Kepli Lajos, 
Novák Előd és Szávay István képviselők javaslata, összefüggésben a 110/3. számú javaslattal. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Ketten támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 303/3. számú javaslat Baráth Zsolt képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólási szándék nincs. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) Ketten támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

Az 540/1. számú javaslat Kővári János és képviselőtársai javaslata, összefüggésben a 
48/1. számú javaslattal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Hat. Köszönöm szépen. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot viszont megkapta a javaslat alelnök úr támogatásával.  

Van-e még olyan javaslat, amiről a bizottság bármely tagja kéri, hogy határozzunk? 
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm 
szépen főosztályvezető-helyettes asszonynak a jelenlétet. 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7854. szám) 

Vita és szavazás 

Áttérnénk a világörökségről szóló törvény módosítására. Két módosító indítvány 
érkezett, mind a kettőt Magyar Zoltán képviselő úr nyújtotta be. Főosztályvezető asszonyt 
köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál!  

Az 1. számú javaslat Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 
hogy támogatja-e. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt, illetve a tárcát, hogy van-e álláspontja a módosító 

indítvánnyal kapcsolatban. 
 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Ketten támogatják. A bizottság nem támogatja, 
az egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. számú javaslat szintén Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni a bizottság bármely tagja. (Nincs 

jelentkező.) Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Ketten támogatják. A bizottság nem 
támogatta, a javaslat nem kapta meg az egyharmadot. Ezzel ezt a napirendi pontot is 
befejeztük. 
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Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Ezt a napirendi pontot és a bizottsági ülést is berekesztem. Mindenkinek jó 
pihenést, kellemes nyarat kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 07 perc)  

 

 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


