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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2012. október 1-jén, hétfőn, 12 óra 33 perckor  

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

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám) 5 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 5 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/7757. szám)  

(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin, Németh Zoltán (Fidesz), Michl József 

(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner 

Mária (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Általános vita)  

 

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)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)   
Novák Előd (Jobbik)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kupper András (Fidesz) Lukács Lászlónak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Stágel Bence országgyűlési képviselő (KDNP) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk a munkánkat. Kérdezem, hogy a napirendi 
javaslathoz kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki az, 
aki a napirendi javaslatot elfogadja. (Szavazás.) A bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a 
napirendi javaslatot. 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám) 

Egy napirendi pontunk van, a T/7757. számú javaslat. (Dr. Stágel Bencéhez:) 
Képviselő urat köszöntöm az előterjesztők képviseletében! Kérdezem, hogy van-e szóbeli 
kiegészítés az előterjesztéshez, illetve a benyújtott javaslathoz. 

 
DR. STÁGEL BENCE országgyűlési képviselő (KDNP): Nincsen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 
észrevétel a javaslathoz. (Nincs jelentkező.) A kormány álláspontját meg tudjuk-e valakitől 
kérdezni? (Nincs jelzés.) Főosztályvezető asszonyt jelezték nekem, de úgy látom, hogy nem 
érkezett senki. Még egyszer megkérdezem, hogy van-e a képviselőtársaim részéről 
hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.)  

Az általános vitára való alkalmasságról döntünk az előterjesztésnél. (Novák Előd az 
ülésterembe érkezik.) Kérdezem, hogy ki az, aki szerint általános vitára alkalmas a javaslat. 
(Szavazás.) Egyhangú döntéssel – Novák Előd képviselő úr is jelzi, hogy támogatja –
 általános vitára alkalmasnak tartjuk az előterjesztést. Köszönöm szépen képviselő úrnak és 
képviselőtársaimnak is, tekintettel arra, hogy a napirendi javaslat végére értünk. Ezzel a 
bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc)  

 

 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


