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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 32 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti
ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az előzetes napirendi
javaslatot a képviselők írásban megkapták, ehhez senki nem terjesztett elő
módosítást, így az előzetesen kiküldött formában szavazunk a napirendről. Kérdezem,
hogy ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot az előzetesen kiküldött formában.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Volt-e ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Tartózkodás?
(Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő
módosításáról szóló T/15784. számú törvényjavaslat (Dr. Répássy Róbert,
Halász János és L. Simon László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság)
Első napirendi pontunk az egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel
összefüggő módosításáról szóló T/15784. számú törvényjavaslat részletes vitájának
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita
első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés ad) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.
Köszöntöm az előterjesztő képviseletében L. Simon László képviselő urat.
Megkérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e előzetesen felszólalni. (L. Simon
László: Csak két mondatot.) Parancsoljon!
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak az
aktív közreműködését a törvényjavaslat általános vitájában és szeretném
megköszönni az ellenzéki képviselők közül a Jobbik képviselőjének, Hegedűs
Lorántnénak, hogy részt vett az ötpárti egyeztetésen. Azt nagyon sajnálom, hogy a
többi párt nem vett részt ezen az egyeztetésen, hiszen nagyon fontos és szép,
szimbolikus, pártok feletti ügyről van szó. Azt különösen sajnálom, hogy az LMP még
a parlamenti vitában sem vett részt, nemcsak az ötpárti egyeztetéstől maradt távol.
Tehát előzetesen csak ennyit szeretnék mondani, ugyanakkor köszönöm
képviselőtársaimnak a módosító indítványokat is.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat is
köszöntöm a kormány képviseletében. Kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíváne felszólalni.
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nem kívánok ebben a
vitaszakaszban.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a képviselőknek van lehetőségük ebben a
vitaszakaszban hozzászólni. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. (Nincs
jelzés.) Nem látok jelzést. Így akkor válaszadásra sem tudok szót adni ebben a
vitaszakaszban.
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Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen,
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.)
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött.
A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a módosító javaslatok
megvitatására.
Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító
javaslatokról kell állást foglalnunk. A határozati házszabályi rendelkezéseknek
megfelelően kiküldött és most kiosztott háttéranyagban feltüntetett módosító
pontokról szavazunk.
Az 1. pontban Hegedűs Lorántné képviselő asszony módosító javaslatáról
döntünk. Kérdezem L. Simon László képviselő urat, hogy az előterjesztő támogatja-e.
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), előterjesztő: Nem.
ELNÖK: Köszönöm. Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy
a kormány támogatja-e.
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem.
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok
jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az 1. pontban Hegedűs Lorántné képviselő
asszony által benyújtott javaslatot? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 1 igen
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság nem támogatta.
A 2. pontban Dunai Mónika képviselő asszony módosításáról döntünk, amely
összefügg tartalmilag a 3. és a 4. pontban feltüntetett javaslattal. Kérdezem L. Simon
László képviselő urat, hogy az előterjesztő támogatja-e. (Megérkezik az ülésre dr.
Vinnai Győző.)
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), előterjesztő: Igen, támogatom.
ELNÖK: Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy a kormány
támogatja-e.
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány
támogatja.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Dunai Mónika képviselő asszony kívánja-e
indokolni? (Dunai Mónika: Nem.) Jelzi, hogy nem kívánja. Ki az, aki a képviselők
közül hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki
támogatja a 2., 3., 4. pontban Dunai Mónika által előterjesztett módosítást? Aki igen,
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.)
Ilyen nincsen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság támogatta.
Az 5. pontban Hegedűs Lorántné képviselő asszony módosításáról döntünk.
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatom.
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ELNÖK: Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy a kormány
támogatja-e.
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem
támogatjuk.
ELNÖK: A képviselők közül ki az, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem
látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az 5. pontban Hegedűs Lorántné által
előterjesztett módosítást? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság
nem támogatta.
Változtatásokkal fenntartásra van-e valakinek javaslata? (Nincs jelzés.) Nem
látok jelzést. Bizottsági módosítási szándék benyújtására érkezett írásban javaslat a
bizottsághoz, ezt is kiosztottuk és ki is küldtük a bizottság tagjainak, úgyhogy most
ezekről kell döntenünk. Így néz ki ez a bizottsági módosítás. (Felmutatja a
dokumentumot.) Erről is pontonként fogunk szavazni. (Megérkezik az ülésre dr.
Hiller István.)
A 2. és a 3. pont összefügg, úgyhogy arról egy szavazással döntünk. Ki a
benyújtó? (Kucsák László: Mi nyújtottuk be.) Kellene valaki, aki a nevére veszi.
(Kucsák László jelentkezik.) Akkor Kucsák képviselő úr lesz. Kívánja-e indokolni az 1.
pontban tett módosítást? (Kucsák László: Nem.) Jelzi, hogy nem kívánja.
A képviselők közül ki az, aki hozzá kíván szólni az 1. ponthoz? (Nincs jelzés.)
Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy a bizottság saját módosítási
szándékként benyújtsa az 1. pontban foglalt módosítást? Aki igen, kérem, jelezze!
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodott?
(Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság benyújtja a módosító javaslatot.
A 2. és a 3. pont összefügg egymással. Kucsák képviselő urat kérdezem, hogy
kívánja-e indokolni. (Kucsák László: Nem.) Nem kívánja. A képviselők közül ki az,
aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki
támogatja a 2. és a 3. pont benyújtását bizottsági módosítási szándékként?
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincsen.
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság benyújtja a módosítást.
A 4. pontról kérdezem Kucsák képviselő urat, hogy kívánja-e indokolni.
(Kucsák László: Nem.) Jelzi, hogy nem kívánja indokolni. A képviselők közül ki kíván
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk.
Ki az, aki támogatja, hogy a bizottság saját szándékaként a 4. pontot is
benyújtsa? Aki igen, az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 9 igen szavazat. Ki az, aki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a
4. pontot is benyújtja.
Van-e más szövegszerű javaslatuk saját bizottsági módosítási szándékra?
(Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben
meghozott döntéseknek megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat.
Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a
bizottság ennek megfelelően fog eljárni. A vita ezen szakaszát lezárom.
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. (Szavazás.) 9
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4
tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát.
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Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében került feldolgozásra. A részletes
vita dokumentumai is ebben a számítógépes programban készülnek el, és ezen
keresztül kerülnek benyújtásra.
Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon
a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, kérem, jelezze!
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően fog eljárni, így a részletes
vitát lezárom, és az első napirendi pontot is lezárom.
L. Simon László képviselő úrnak és Latorcai Csaba helyettes államtitkár úrnak
köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltak. Jó munkát kívánunk!
Egyebek
A második napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek
felvetése. Szabó Szabolcs, tessék!
DR. SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Egy üzenetet kell
átadnom. Én éltem azzal a lehetőséggel, amit Szabó Tünde felajánlott, hogy meg lehet
nézni a Duna Arénát. Egyeztettünk, ma délelőtt voltam is, nagyon kedvesek voltak,
megmutattak mindent a pincétől a tetőig, és mondták, hogy szeretettel várnak
mindenkit a képviselő kollégák közül, megígértem, hogy ezt átadom. Csak ennyi.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ehhez van-e valakinek hozzászólása? (Nincs
jelzés.) Nem látok jelzést. Más felvetés? Hiller István, tessék!
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérni, elnök asszony, mert
holnap két jelentős napirendet tárgyal egymás után a bizottság, hogyha valamiféle
időrendet vagy menetrendet mondana az elnök asszony, hogy hogyan kell ezt
elképzelni? Valami időkeretet meg kell állapítani, mert különben a második vendég itt
fog ülni, szóval az elsőnél valamit próbáljunk meg összehozni, hogyha szabad kérnem.
ELNÖK: Az előzetes egyeztetések alapján 12 óra 30 perckor fog érkezni
Németh Szilárd, tehát 11-től 12.30-ig a Liget Projekttel foglalkozunk és 12.30-tól,
amennyiben addig véget ér az első napirendi pont, akkor fogjuk folytatni a birkózó
üggyel.
Illetve Latorcai Csaba is jelezte, hogy a Miniszterelnökséget képviselni fogja
holnap a Liget Projekt kapcsán.
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tehát ha jól értem, abban van közöttünk
megállapodás, hogy az első napirendi pont maximum másfél órán keresztül tart.
ELNÖK: Nem. Németh Szilárdnak jeleztük, hogy előbb biztosan nem kezdjük
el a második napirendi pontot. (Dr. Pósán László: Magyarul: Németh Szilárd
üldögélhet.) Nem tudjuk annyira pontosan kiszámítani.
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Jó, világos, csak teljesen önző módon a naptár
miatt kérdeztem. De nagyságrendileg azért mégiscsak az van, hogy hozzávetőlegesen
ez egy másfél óra.
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ELNÖK: Az eddigi tapasztalatok alapján az ilyen jellegű meghallgatások ennyi
ideig szoktak tartani, másfél-két óra szokott lenni.
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): És utána akkor van a birkózó csarnok, bármi
egyéb kérdés felmerülhet?
ELNÖK: A napirenden belül?
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Egyebek is van?
ELNÖK: Egyebek is van. Ha addig érkezik írásban napirend-módosító javaslat,
akkor arról szavaz majd a bizottság, de a jelen állás szerint más nincs. Ehhez még
hozzászólási szándék van-e valaki részéről? (Nincs jelzés.) Más felvetés az egyebek
között? (Nincs jelzés.)
Az ülés berekesztése
Ha nincsen, akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc)

Dúró Dóra
a bizottság elnöke
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