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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Innovációs és fejlesztési eseti bizottságának 
2012. november 6-án, kedden, 11 óra 3 perckor  

az Országház főemelet 61. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  

 

1. A bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadása  

(A 76/2011. (X.14.) OGY-határozat 3. pont) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság elnöke  
    
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Bácskai János (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
Dr. Nagy István (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 
Schön Péter (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
László Tamás (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 4 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Úgy látom, helyettesítéssel a határozatképesség megvan. 

Ahogyan a kiküldött meghívóban is szerepel, a mai ülésünkre egyetlenegy napirendi 
pontot javasoltam, ez pedig a bizottság munkájáról szóló jelentés megtárgyalása, illetve 
amennyiben lehetséges, elfogadása.  

Kérdezem, a bizottság tagjai egyetértenek-e a napirenddel. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a napirendet elfogadtuk.  

A bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadása 

Amikor ezt az eseti bizottságot az Országgyűlés létrehozta, azzal az opcióval és 
feltétellel tette meg, hogy minden évben a magyar tudomány ünnepe időpontjáig éves 
jelentést készít arról, hogy mit végzett az előző időszakokban. Ez a tervezet, ha jól tudom, az 
elmúlt időben elkerült mindenkihez, úgyhogy ezt még egyszer nem kívánom elővenni.  

Kérdezem ezek után, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e bárkinek bárilyen 
észrevétele, módosító javaslata, kifogása – a dicséreteket hagyjuk. (Nincs jelzés.) Ilyet nem 
látok, akkor viszont azt hiszem, szavazásra bocsáthatjuk a kérdést.  

Aki egyetért azzal, hogy ezt a jelentést a bizottság a parlament elé beterjesztheti, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag 
megszavazta.  

Ezzel a napirendi pont végére is értünk köszönöm szépen a megjelenést, további 
kellemes napot kívánok mindenkinek.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 6 perc)  
  

Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szoltsányi V. Katalin 

 


