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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2012. november 14-én, szerdán, 8 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. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/8751. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8886. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. 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)  
Dr. Kupper András (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gyutai Csaba (Fidesz) Karvalics Ottónak (KDNP)  
Kiss Attila (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Orosz Bálint főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Bokor Attila főtanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 02 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Azzal teszek javaslatot 
a napirend elfogadására, hogy az 1. és a 2. napirendi pontot cseréljük meg, mert most 
másolják a bizottsági módosító javaslatot a mozgóképpel kapcsolatos napirendi ponthoz. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi javaslathoz. (Nincs jelentkező.) Ilyet 
nem látok. Ezzel a módosítással elfogadja-e a bizottság a napirendi javaslatot? (Szavazás.) A 
bizottság azt egyhangúlag elfogadta. 

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8886. szám) 

Vita és szavazás 

Először – T/8886. számon – az örökségvédelemmel kapcsolatos törvények 
módosításával kapcsolatban kezdenénk. Államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont 
tárgyalásánál!  

 
DR. OROSZ BÁLINT (Belügyminisztérium): Elnök úr, én Orosz Bálint vagyok, az 

örökségvédelmi főosztályvezető. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek. 
Bóka István képviselő úr nyújtott be módosító indítványt a javaslathoz. Kérdezem, 

hogy van-e tárca-, illetve kormányálláspont a javaslattal kapcsolatban. 
 
DR. OROSZ BÁLINT (Belügyminisztérium): Kormányálláspont van. A kormány nem 

támogatja ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Öten támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot viszont 
megkapta a módosító indítvány. Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8751. szám) 

Vita és szavazás 

Most térnénk rá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló, 
T/8751. számú javaslat tárgyalására. Megkezdenénk az ajánlás szerinti javaslatok áttekintését, 
hiszen ezek kiosztása megtörtént. 

Novák Előd képviselő úr nyújtott be 1. és 2. számon összefüggéseiben jelentkező 
módosító indítványt. Kérdezem, hogy van-e tárca-, illetve kormányálláspont a módosító 
indítvánnyal kapcsolatban. 

 
BOKOR ATTILA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Jelenleg se kormány-, se 

tárcaálláspont nincsen. (Rövid egyeztetés.) A tárca álláspontja az, hogy nem támogatjuk 
egyiket sem. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja; kormányálláspont nincs. Köszönöm szépen. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. A bizottság nem támogatta az 1. és a 2. számú javaslatot, 
és nem is kapta meg az egyharmadot. 

Karácsony Gergely képviselő úr javaslata következik. Kérdezem, hogy akkor van-e 
tárcaálláspont az alelnök úr javaslatáról. 

 
BOKOR ATTILA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándék nincs. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Nincs jelentkező.) Ilyen támogató szavazatot nem látok. A bizottság nem 
támogatta és az egyharmadot nem kapta meg. 

Egy bizottsági módosító indítvány benyújtására tennénk javaslatot: szakértők 
pontosították a múltkori bizottsági módosító javaslatot. Kérdezem, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban a bizottsági tagok részéről olyan kérés, hogy várjunk még, vagy elég ennyi 
tájékoztatás róla. (Nincs jelzés.) Kérdezem, hogy van-e tárca- vagy kormányálláspont. 

 
BOKOR ATTILA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárcának még nincs 

kialakult álláspontja. 

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Nem látok 
ilyet. Támogatja-e a bizottság ennek a bizottsági módosító javaslatnak a benyújtását? 
(Szavazás.) A bizottság azt egyhangúlag támogatta, így a bizottsági módosító javaslatot 
benyújtjuk. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pontban van-e kérdés, javaslat? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
ilyet, így ezt a napirendi pontot és a bizottsági ülést is bezárom. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 06 perc)  

 

 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


