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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2012. június 26-án, kedden, 8 óra 30 perckor  

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

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

1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi 

államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/7653. szám)  

(L. Simon László és dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kupper András (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Puskás Imre (Fidesz) előterjesztő  
Solymosi Gabriella vezető főtanácsos (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk a mai, valószínűleg elég hosszúnak ígérkező 
bizottsági ülést.  

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, javaslat. 
(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.  

Kérdezem, ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 
határozatképes, és egyhangú döntéssel támogatta a napirendi javaslatot.  

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/7653. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Egy napirendi pontunk van, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló, T/7653. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. (Pálffy István 
megérkezik.) 

Tisztelettel köszöntöm az alelnök urat. (Pálffy István: Jó reggelt kívánok!) 
A napirend tárgyalásánál Puskás képviselő urat mint előterjesztőt is köszöntjük.  
Az ajánlás szerint három módosító indítványról kell döntenünk, ezekről 

összefüggéseiben fogunk tárgyalni és dönteni is.  
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e Karácsony Gergely módosító 

indítványait.  
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A kapcsolódó módosító indítványokat előterjesztőként nem támogatom.  
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok hozzászólási szándékot.  
Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SOLYMOSI GABRIELLA vezető főtanácsos (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Köszönöm szépen. Kérdezem, ki támogatja a 

módosító indítványokat, természetesen összefüggéseiben a hármat. (Nincs jelentkező.) Ilyen 
nincs, így a bizottság nem támogatja, és értelemszerűen az egyharmadot sem kapta meg. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk.  

Egyebek, elnöki zárszó 

Kérdezem, egyebekben van-e bárkinek észrevétele, javaslata. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok ilyet.  

Ezt a napirendi pontot és ezzel a bizottsági ülést is bezárom.  
Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 32 perc)  
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 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


