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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2011. augusztus 22-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében
megtartott rendkívüli üléséről

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

1.  Tagok felkérése a Magyar Művészeti Akadémia alakuló közgyűlésének

előkészítését végző szervezőbizottságba (a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló

2011. évi CIX. törvény 30. § (2) bekezdése alapján)

2.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Gyutai Csaba (Fidesz)
Menczer Erzsébet (Fidesz)
Németh Zoltán (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Szabó Csaba (Fidesz)
Dr. Hiller István (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Pálffy István (KDNP) L. Simon Lászlónak (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) Gyutai Csabának (Fidesz)
Lukács László (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP) Németh Zoltánnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság
2011. augusztus 22-ei rendkívüli ülésén! Köszöntöm képviselőtársaimat! Remélem, hogy
mindenkinek jól telt a nyara. Köszöntöm a sajtó képviselőit, a hivatal munkatársait, köszöntök
minden érdeklődőt! Köszöntöm Fekete György urat, a Magyar Művészeti Akadémia
ügyvezető elnökét, Stefanovits Péter Munkácsy-díjas képzőművészt!

Az előzetesen kiküldött napirendi sorunkat mindenki megismerhette. Megkérdezem
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek a napirendhez valamilyen javaslata. (Nincs jelzés.)
Nincs. Akkor kérem, hogy szavazzunk! Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendet.

Tagok felkérése a Magyar Művészeti Akadémia alakuló közgyűlésének
előkészítését végző szervezőbizottságba (a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló
2011. évi CIX. törvény 30. § (2) bekezdése alapján)

Tisztelt Képviselőtársaim! 1. napirendi pontunk: tagok felkérése a Magyar Művészeti
Akadémia alakuló közgyűlésének előkészítését végző szervezőbizottságba a Magyar
Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján.
Emlékeznek képviselőtársaim, hogy a nyári ülésszakban a Magyar Országgyűlés elfogadta a
Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényt, amely törvény elfogadása értelmében
nyolctagú szervezőbizottságot kell létrehozni. E nyolctagú szervezőbizottság két tagját a
Kulturális és sajtóbizottság jelöli, illetve választja meg; ez a nyolctagú szervezőbizottság
fogja aztán összehívni a Magyar Művészeti Akadémia alakuló ülését.

Ugyanakkor van egy másik kötelezettségünk is - csak ott a törvény nagyobb,
120 napos határidőt adott számunkra -, hogy a felügyelőtestületbe is válasszunk egy tagot; ezt
majd valamelyik őszi rendes ülésünkön fogjuk megtenni.

Képviselőtársaimnak szeretném jelezni, hogy én személy szerint két személyt
szeretnék jelölni ebbe a szervezőbizottságba: az egyik Stefanovits Péter jelen lévő Munkácsy-
díjas képzőművész, aki vállalta is a jelöltséget - megkérdeztem tőle a múlt héten -, a másik
pedig Mezey Katalin József Attila-díjas író, aki szintén vállalja a jelöltséget.

Szavazás

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van hozzászólása, és kinek van más
személyi jelöltje. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor kérem, hogy szavazzunk! Aki egyetért azzal,
hogy a Kulturális és sajtóbizottság a Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény
értelmében a szervezőbizottságba Stefanovits Péter Munkácsy-díjas képzőművészt
megválassza, az kérem, kézfeltartással szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással - ellenszavazat nélkül -
 Stefanovits Pétert a szervezőbizottságba megválasztottuk.

Aki egyetért azzal, hogy ugyanebbe a testületbe Mezey Katalin József Attila-díjas írót
megválasszuk, az kérem, kézfeltartással szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással - ellenszavazat nélkül -
 Mezey Katalint a bizottságba megválasztottuk.

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen.
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Egyebek

2. napirendi pontunk az „egyebek”. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e
valakinek előadnivalója ez alatt a napirendi pont alatt. (Nincs jelzés.) Nincsen. Akkor
köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. A nyár hátralévő egy hetére jó pihenést kívánok
önöknek! Szeptemberben, 13-át követően találkozunk. Kezét csókolom, viszontlátásra! Az
ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


