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KSB-22/2012. sz. ülés 
(KSB-73/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2012. július 9-én, hétfőn, 17 óra 11 perckor  

az Országház főemelet 55. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

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

1. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7854. szám)  
(Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke 

Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke 
Gulyás Dénes (Fidesz) 
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) 
Menczer Erzsébet (Fidesz) 
Németh Zoltán (Fidesz) 
Szabó Csaba (Fidesz) 
Karvalics Ottó (KDNP) 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Gyutai Csaba (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz) 
Kiss Attila (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz) 
Dr. Kupper András (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz) 
Lukács László (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Solymosi Gabriella vezető főtanácsos (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 11 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi tagját. A kiküldött napirendi 
javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Kérdezem, ki az, aki 
egyetért a napirendi javaslattal. (Szavazás.) A helyettesítésekkel együtt a bizottság 
határozatképes, és egyhangú döntéssel elfogadta a napirendet.  

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló T/7854. számú 
törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Meg kell tárgyalnunk a világörökségről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatot, melyet Magyar Zoltán, a Jobbik képviselője nyújtott be, 
4. szám alatt kapták meg képviselőtársaim.  

Kérdezem az előterjesztőt.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja a módosító indítványt. A kormány 

képviselőjét kérdezem.  
 
SOLYMOSI GABRIELLA vezető főtanácsos (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca jelzi álláspontját, hogy nem támogatja. Kérdezem, van-e kérdés, 

észrevétel, hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. 
Kérdezem, ki támogatja a módosító javaslatot. (Nincs jelzés.) Senki, így a bizottság 

nem támogatta a módosító javaslatot, és az egyharmadot sem kapta meg a módosító javaslat.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebek napirendi pontban van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs 
jelzés.) Nem látok ilyet, így az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést is berekesztem. 
Köszönöm szépen a jelenlétet. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 13 perc) 

 

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


