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Napirendi javaslat  
 
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 
2014. évi ….. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 
törvényjavaslat (T/13696.) 
(Általános vita és a módosító javaslatok megvitatása) 
(Kivételes sürgős eljárás keretében) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Talabér Márta (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)  
 

 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Menczer Erzsébet (Fidesz) megérkezéséig Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz) Kiss Attilának (Fidesz)  
Pálffy István (KDNP) Lukács Lászlónak (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz) L. Simon Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) Szabó Csabának (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  
 
Dr. Pribelszki Szilvia titkárságvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 41 perc) 

Elnöki bevezető, a határozatképesség megállapítása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság február 6-ai ülésén. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A kiküldött napirendi sort mindenki megismerte, aki egyetért vele, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendi sort. 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról 
szóló 2014. évi …… törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 
törvényjavaslat 

Első és egyetlen napirendi pontunk a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény 
módosításáról szóló 2014. évi, nem tudjuk, hányadik törvény hatálybaléptetésével összefüggő 
egyes kérdésekről szóló T/13696. számon benyújtott törvényjavaslat. Ez egy technikai 
módosítás. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan bármilyen kérdése, 
hozzászólása, véleménye. (Nincs jelzés.) Láthatólag nincs. Akkor a vitát le is zártam. 
Módosító indítvány az előterjesztéshez nem érkezett, úgyhogy szavazzunk! 

Határozathozatal 

Aki az előttünk fekvő javaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

Bizottsági előadó kijelölése 

Bizottsági előadónak javaslom Gyimesi Endre képviselőtársunkat. Aki egyetért a jelölt 
személyével, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Elnöki zárszó 

A napirendi pontot lezárom, a bizottsági ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 42 perc)  
 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


