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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság május 15-ei ülésén! 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a 
munkatársakat, a sajtó képviselőit, a szakértőket, a kormány jelenlévő képviselőjét!  

Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki megismerhette. Kérdezem, hogy van-
e valakinek kiegészítése. Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Sajnálom, hogy ez immár rendszerré 

válik, hogy ismét javasolnom kell az ellenőrző albizottságunk elnöki tisztségének betöltését és 
az elnök megválasztását, pedig ez szükséges, hiszen az LMP-frakció megszűnése, február 11-
e óta, tehát már másfél hónapja nincsen elnöke a Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe 
tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő 
albizottságnak, és ezért nem is működik. Na nem mintha előtte olyan aktivitásról tett volna 
bizonyságot az albizottság Karácsony Gergely vezetése alatt, ami szükséges volna, de a 
semminél jobb volt, hogy volt elnöke. Azt gondolom, hogy ez azért már egy olyan teátrális 
üzenet… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönöm szépen; értettük a javaslatát. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De kifejteném. (Közbeszólás a kormánypárti oldalról: Jaj, 

ne!)  
 
ELNÖK: De köszönjük szépen, nincs rá szükség, mert erre most nincsen módunk sem.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Miért nincs mód? Időkeretben van a vita? A napirendi 

javaslat? 
 
ELNÖK: Értettük a javaslatát.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De most szeretném indokolni.  
 
ELNÖK: Szavazni fogunk a javaslatáról. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ön szabja meg most, hogy mennyi ideig fejthetem ki? 

Eltértem a tárgytól? 
 
ELNÖK: Képviselő úr, már másról beszélt.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Dehogy beszéltem másról! 
 
ELNÖK: Dehogyisnem! Teljesen másról beszélt. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Arról beszéltem, hogy miért szükséges megválasztani az 

albizottság elnökét. Ezt szeretném kifejteni. 
 
ELNÖK: Igen. Ezt kifejtette a múltkor is, azt megelőző alkalommal is; pontosan 

tudjuk, hogy mi a javaslatának a lényege. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Egyszer lehet elmondani ezt is? 
 
ELNÖK: Egyet is értünk azzal a javaslatával, hogy kell albizottsági elnök (Novák 

Előd: Hát persze, ezt ismerjük.), és természetesen szavaztatni fogok a javaslatáról.  
Van-e más kiegészítés a napirendhez? (Nincs jelentkező.) Akkor kérem, hogy először 

Novák képviselő úr javaslatáról szavazzunk. Aki támogatja ennek a napirendi pontnak a 
felvételét, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egy. Természetesen a mai ülésről van 
szó, mert a későbbiekben mindenképpen fogunk erről tárgyalni. Aki ellene van? (Szavazás.) 
Hat. Tartózkodik? (Szavazás.) Hét. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 
6 nem szavazattal és 7 tartózkodással a napirend-kiegészítést most nem támogatta.  

Szavazzunk az eredetileg kiküldött napirendi sorról! Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy 1 ellenszavazattal a bizottság a napirendi javaslatot elfogadta. 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10353. szám) 

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom az 1. napirendi pontunkat: a világörökségről 
szóló törvény és a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló törvény 
módosításáról szóló, T/10353. számon benyújtott törvényjavaslat, L. Simon László és Gulyás 
Dénes képviselők önálló indítványa, a módosító indítványok megvitatása. 

Javaslom egyúttal a tisztelt képviselőtársaimnak, hogy ne csak a módosító 
indítványról, hanem az időközben beérkezett kapcsolódó módosító indítványról is döntsünk a 
mai napon. 

Köszöntöm Benkőné Kiss Zsuzsa főosztályvezető asszonyt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából! Menjünk végig! Az 1. ajánlási pont Karácsony Gergely képviselőtársunk 
javaslata. Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Egy. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen 
szavazattal és 3 ellenszavazattal a bizottság nem támogatta a javaslatot. 

A 2. ajánlási pont Nyakó képviselő úr javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. 
(Nincs jelentkező.) Tárcaálláspont? 

 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő? 
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GULYÁS DÉNES (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Egy. Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 1 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal a bizottság nem támogatta a javaslatot. 

Gyimesi Endre képviselőtársunk kapcsolódó módosító indítványa következik. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) A tárca álláspontja? 

 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő? 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 
tartózkodással támogatta a javaslatot. A napirendi pontot ezennel lezárom. Köszönöm szépen 
főosztályvezető asszony részvételét. 

A Gárdonyi Géza-emléknapról szóló határozati javaslat (H/9310. szám) 

Vita és szavazás 

A 2. napirendi pont: a Gárdonyi Géza-emléknapról szóló, H/9310. számon benyújtott 
határozati javaslat, L. Simon László, Nyitrai Zsolt és Gyimesi Endre képviselők javaslata.  

Köszöntöm a minisztérium részéről Solymosi Gabriellát!  
Az 1. ajánlási pont Nyakó István képviselőtársunk javaslata. Kérdezem, hogy van-e 

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SOLYMOSI GABRIELLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztők részéről Gyimesi képviselő urat. 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangú szavazással támogatta. Ez történelmi pillanat: Nyakó képviselő úr 
javaslatát mindnyájan támogattuk. 

A 2. ajánlási pont szintén Nyakó képviselő úr javaslata. Kérdezem, hogy van-e 
hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Tárcaálláspont? 

 
SOLYMOSI GABRIELLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 tartózkodással 
támogatta a javaslatot. A napirendi pontot ezennel lezárom.  
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Egyebek 

A 3. napirendi pont az „egyebek”. Van-e hozzászólás? Novák képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Egyrészt az „egyebek” között is szeretném megkérni a 

bizottságot, hogy az ígéretüket ne nyújtsák a végtelenségig, hiszen minden héten azt mondják, 
hogy támogatják, és nagyon egyetértenek – akárcsak mondjuk a történelmi tematikájú filmek 
gyártásával –, de aztán soha nem szavazzák meg az ezzel kapcsolatos javaslatokat, és egyetlen 
ilyen film sem készült eddig a ciklusban. Kérem tehát, hogy ezt a bizottság mielőbb tűzze 
napirendre!  

Szeretnék egy másik javaslatot is napirendre javasolni akár a holnapi, akár a jövő heti, 
de legkésőbb a jövő heti ülésünkön: ez a turáni rokon népek napjáról szóló, Vona Gábor és 
képviselőtársaink által benyújtott javaslat, amely tulajdonképpen kapcsolódna a finnugor 
nyelvrokon népekkel kapcsolatos határozati javaslathoz. Ha teljesen párhuzamosan nem is 
futhat a két ügy – még ha az IPU-ban mind a kettőről egyeztetés és tudomásom szerint 
támogatás is megfogalmazódott –, ennek ellenére azt gondolom, hogy legalább a 
tárgysorozatba-vételre szükség lenne a zárószavazásig. Ezt március 11-én nyújtották be, tehát 
tulajdonképpen két héttel ezelőtt.  

Épp az Ifjúsági, szociális és lakhatási bizottság üléséről jövök egyébként, ahol 
köszönetet mondtam a bizottságnak, hogy eltértek attól a sajnálatos gyakorlattól, ami 
egyébként a bizottságunkra is jellemző, hogy ha ellenzéki javaslatokat nyújt be bárki, akkor 
mindig kihasználják a Házszabályban előírt 30 napos határidőt. Még akkor is így van ez, ha a 
bizottság amúgy képes lenne megtárgyalni, akár leszavazni, mint ahogy az én javaslatommal 
is tette az imént a bizottság, bár több kormánypárti támogató szavazat is volt. Mégis azt 
gondolom, hogy már önmagában is azért köszönet illette az ifjúsági és szociális bizottságot, 
hogy ezt a javaslatomat, ahogy kijelölték az illetékes bizottságot, tulajdonképpen egy hétre rá 
napirendre tűzte. 

Egyébként ugyanazon a napon nyújtottam be ezt az önálló indítványomat, amikor 
Vona Gábor és képviselőtársai benyújtották ezt a bizottságunknak kiutalt határozati javaslatot, 
de azt gondolom, hogy legkésőbb egyhetes csúszással felzárkózatunk az ifjúsági bizottság 
mellé, s napirendre tűzhetnénk. Egy nagyon rövid határozati javaslatról van szó, tehát azt 
gondolom, hogy még akár helyszíni olvasással is támogatható lenne, de ha nem, akkor –
 ahogy már elnök úrnak jeleztem is egy vagy két hete – kérem ezt a javaslatomat egyrészt 
tárgysorozatba venni, de legalábbis, ami a bizottságnak mindenképpen feladata, itt napirendre 
tűzni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Természetesen akkor, amikor tárgyalni 

fogjuk – mert tárgyalni fogjuk, tárgyalási kötelezettségünk van –, majd érvelhet a 
tárgysorozatba-vétel mellett; szerintem akkor kell ezt megtennie, nem most, de örömmel 
hallgattuk most is a hozzászólását. További hozzászólás? Parancsoljon, képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Kicsit félreértett, elnök úr. Én nem a javaslat mellett 

érveltem, szóba se hoztam annak a részletes tárgyát, és hogy amellett milyen érvek hozhatók 
fel; amellett érveltem, hogy miért szükséges és miért illő ezt minél hamarabb napirendre 
tűzni. Ha már elnök úr érdemben válaszol, akkor örülnék, ha azt a tárgyra vonatkozóan tenné 
meg, tehát hogy mikor javasolná ezt, hiszen ön szokta a napirendi javaslatokat megtenni, és 
ön hívja össze napirendi javaslattal a bizottságot. Mikor kívánja ezt megtenni? A holnapi 
ülésre kívánja-e ezt napirendi javaslatként beterjeszteni, vagy esetleg a jövő hetire? 
Szeretném, ha elnök úr erre választ adna. Szerintem nem olyan nehéz kérdés, hogy ne 
válaszolhatna erre. 
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ELNÖK: Még nem döntöttem el, képviselő úr. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mikor kívánja ezt eldönteni? 
 
ELNÖK: Majd azt eldöntöm, hogy mikor akarom eldönteni. Jó? (Derültség.)  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem túl jó, és nem érzem túl udvariasnak és korrektnek a 

válaszát, hogy finoman fogalmazzak. 
 
ELNÖK: Képviselő úr! Jogszabályban rögzítve van, hogy hány napon belül kell 

tárgyalnunk; azon a határidőn belül ezt meg fogjuk tenni, képviselő úr. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Volt már olyan, hogy határidőn túl tárgyaltunk valamit. 
 
ELNÖK: De én most azt ígértem önnek, hogy azon belül fogjuk megtárgyalni. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ezt azért kevésnek érzem, őszintén szólva, ha már így 

kifejezetten kérem. Azt, hogy megígéri, hogy betartja a Házszabályt, azért még hadd ne 
tekintsem valami nagyon nagy lovagias vállalásnak. (Kiss Attila: Fogadjatok egy csokiban 
vagy bonbonban! – Derültség.)  

 
ELNÖK: További értékes hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. A bizottsági ülést 

ezennel berekesztem. Mielőtt felállnak képviselőtársaim, szeretném önöket tájékoztatni – és 
akkor ezt még a jegyzőkönyvbe is kérem bevenni –, hogy április 18-ára meghívásunk van a 
holokauszt emlékmúzeumból, ahol a mostani kiállításnak a vezetővel történő bejárását 
kezdeményezte az intézmény vezetése 10 óra 30 perctől. (Novák Előd: Mikor van pontosan?) 
Április… (Novák Előd: 20-a?) 18-án, 10 óra 30-kor. Azok a képviselőtársaim, akik erre a 
bejárásra szívesen jönnének, örömmel venném, ha elkísérnének, hiszen az egész bizottságnak 
szól a meghívás. Kérem a bizottság titkárát, hogy erről majd írásban is értesítse 
képviselőtársaimat! 

Köszönöm szépen, képviselőtársaim, az ülést ezennel berekesztem. (Novák Előd 
jelentkezik.) Még van egy kérdése Novák képviselő úrnak. Parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Egy kicsit egyoldalúnak érzem ezeket a zsidó kulturális 

programajánlókat. Már korábban is láthattunk ilyet, és akkor javasoltam is elnök úrnak, a 
bizottság elnökének egy másik kulturális programajánlót, amit érdekes módon már nem 
küldött körbe a bizottság levelezőrendszerén. Mi ennek a rendje, hogy ilyenfajta kulturális 
programajánlókat, zsinagógalátogatásokat és hasonlókat rendszeresen kapunk…? 

 
ELNÖK: Képviselő úr, amennyiben a bizottságot és rajtam keresztül a bizottság tagjait 

konkrétan meghívják, akkor én azt eddig is továbbítottam, és ezután is továbbítani fogom a 
bizottságnak. Ha nem hívnak meg bennünket… Én nem kulturális ajánlót tartok itt önöknek, 
nem azt mondtam, hogy mit érdemes megnézni meg mit nem – bár szívesen tágítanám az ön 
látóterét e tekintetben is –, hanem továbbítottam egy meghívást, amelyet a bizottság tagjainak 
címeztek. Ha holnap a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója meghív bennünket egy 
múzeumlátogatásra, és azt mondja, hogy nézzük meg az avarkori régészeti leleteket, járjuk 
körbe ezeket a tárlókat együtt, én ezt készséggel továbbítani fogom képviselőtársaimnak mind 
szóban, és amennyiben írásban is érkezik meghívás, a bizottság titkárán keresztül írásban is, 
tehát nincs ebben semmi tendenciózusság. Udvarias szerettem volna lenni – láthatólag megint 
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nem sikerült –, hogy felhívtam az önök figyelmét arra, hogy van egy ilyen meghívás, amely 
meghívásnak én egyébként teljesen természetesen örömmel teszek eleget. Köszönöm szépen. 
További hozzászólási szándékot nem látok. Most már az ülést – harmadszor is – berekesztem, 
és jó munkát kívánok mindenkinek a plenáris ülésre. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


