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Napirendi javaslat  

 

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15982. szám)  
(Kósa Lajos, Dr. Pósán László és Halász János (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Kállai Mária (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Simon Róbert Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Ander Balázs (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dunai Mónika (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
L. Simon László (Fidesz) dr. Kállai Máriának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Laban János bizottsági főmunkatárs  
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Halász János (Fidesz) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép 
jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

A hivatali munkamegosztás miatt a mai ülésünk munkáját Takács Gabriella 
helyett Laban János fogja segíteni. Köszöntöm. 

Elsőként a napirendről kell döntenünk. Ki az, aki egyetért a kiküldött 
napirenddel? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Aki 
nem ért egyet vele! (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Négy tartózkodással a 
bizottság a napirendet elfogadta. 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
T/15982. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! A mai napirendünkön egy tárgysorozatba vételi javaslat 
szerepel, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény és a hozzá kapcsolódó, a kulturális örökség védelméről szóló 
törvény módosítására vonatkozó javaslat. Kósa Lajos, Halász János és jómagam önálló 
indítványáról van szó. Az előterjesztők nevében Halász János képviselő úr van jelen. 
Megadom a szót az előterjesztők nevében jelenlévő Halász képviselő úrnak. 
Parancsoljon! 

Halász János szóbeli kiegészítése 

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! A javaslatunk igen rövid, két törvényt érint egymással 
összefüggésben. Bízom benne, hogy mindenki elolvasta és egyértelmű. Ha bármilyen 
felvetésük van, állok rendelkezésre, de a szöveg önmagáért beszél, különösebben nem 
kívánom kiegészíteni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e bárkinek kérdése, észrevétele, megjegyzése, 
hozzáfűznivalója? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Akkor a javaslatról kell döntenünk. Kérem, hogy aki támogatja a T/15982. 
számú, Kósa Lajos, Halász János, Pósán László képviselők önálló indítványának 
tárgysorozatba vételét, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem 
támogatta! (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság 
támogatta. Köszönöm szépen. 
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Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a napirendi pont végére értünk, egyúttal az ülés végére 
is értünk. Köszönöm szépen a részvételt. További szép napot kívánok mindenkinek! 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc) 

  Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


