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Napirendi javaslat  
 
1. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról 

szóló 2014. évi ….. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről 
szóló törvényjavaslat (T/13696. szám) 
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 
(Kivételes sürgős eljárás keretében) 
 

2. Tag jelölése a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Szentendrei 
Régi Művésztelep 2014. évi műterempályázatának bírálóbizottságába 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
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Talabér Márta (Fidesz)  
 

 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gyutai Csaba (Fidesz) megérkezéséig Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz) dr. Kupper Andrásnak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  
 
Solymosi Gabriella (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 7 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető, a határozatképesség megállapítása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Kollégák! Kedves Vendégeink! Mindenkit 
köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság február 13-ai ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 8 képviselő van jelen, és a helyettesítésekkel határozatképesek vagyunk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Elhamarkodott volt a legutóbbi bizottsági ülésen tett 
kijelentésem, hogy minden bizonnyal ez a ciklus utolsó bizottsági ülése, de így legalább 
Talabér képviselő asszony javaslata, amely a tortára vonatkozott, hogy az utolsó bizottsági 
ülésen tortát fogyasszunk... (Közbeszólásra:) Ezt csak az utókor kedvéért mondom, hogy így 
szó szerint elhangozzék a jegyzőkönyvben, hogy Talabér képviselő asszony javasolta, hogy az 
utolsó bizottsági ülésen, lezárva ezt a négyéves ciklust, tortát fogyasszunk. Sőt, a jövő század 
kutatóinak azt is közöljük, hogy csokoládétorta a menü. (Menczer Erzsébet: És túrótorta.) 
Van túrótorta is? Az iskoláját neki. (Derültség.) Köszönöm szépen Menczer képviselő 
asszony tárgyszerű, pontos és lényegre törő kiegészítését. (Derültség.)  

Tisztelt Képviselőtársaim! Így legalább azt a múltkori hibámat is korrigálhatom, hogy 
amikor mindenkinek megköszöntem a négyéves munkáját, akkor ezt elfelejtettem megtenni 
dr. Nagy Zoltán esetében, akit külön ki kell emelnem, megköszönve, hogy az én személyes 
munkámat is négy éven keresztül segítette, még akkor is, amikor államtitkár voltam, illetve 
hogy a bizottság mellett is a munkáját kiválóan végezte. És az elmúlt években Rábai Katitól 
Ferenc Zsuzsáig a bizottság mellett működő kolléganők tevékenységéért is hálás vagyok. 

A napirend elfogadása 

Az előzetesen kiküldött napirendi sor kis módosulással képviselőtársaim előtt fekszik, 
mert két napirendi pont van. Novák képviselő úr nincs itt, hogy egyebeket javasoljon, sőt, 
javasolja azt, hogy válasszunk egy új bizottsági elnököt. (Közbeszólás: Eltörte a bokáját. - 
Talabér Márta: Javaslatom van. Ne kapcsoljuk be a kórházból? - Zaj, közbeszólások, 
derültség.) Ne. Jó, ne legyünk teljesen komolytalanok. Sajnáljuk, hogy eltörte a lábát. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Aki egyetért a napirendi sorral, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással elfogadta. 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról 
szóló 2014. évi …… törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 
törvényjavaslat (T/13696. szám) 

Az 1. napirendi pont a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 
módosításáról szóló 2014. évi …. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről 
szóló, T/13696. számon benyújtott javaslat. Döntés bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról, kivételes sürgős eljárás keretében tárgyaljuk a törvényt. 

A bizottsági módosító javaslat a X-est teszi be a címbe, tehát rögzíti, hogy hányadik 
törvény a Művészeti Akadémiáról szóló törvényünk. A bizottsági módosító javaslat 
mindegyik képviselőtársam asztalán megtalálható. Van-e hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.) 
Megkérdezem Solymosi Gabriellát az EMMI részéről, hogy kíván-e hozzáfűzni bármit. 
(Solymosi Gabriella: Nem.) Nem. Sajnáljuk, hogy nincs itt körünkben a Művészeti Akadémia 
vezetése, hogy esetleg ők is ezt kommentálják. 
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Határozathozatal 

Akkor ezek után javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetért bizottsági módosító 
indítvány benyújtásával, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk bizottsági módosító indítvány 
benyújtását. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Tag jelölése a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Szentendrei 
Régi Művésztelep 2014. évi műterempályázatának bírálóbizottságába 

A 2. napirendi pont: tag jelölése a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szentendrei Régi Művésztelep 2014. évi műterempályázatának bírálóbizottságába. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Röviden annyit csak - miután tudják, hogy miről van szó -, 
hogy a szentendrei művésztelep a magyar képzőművészeti élet egyik legfontosabb, 
legrangosabb bázisa. Ezt még az államtitkárságom idején elkezdtük felújítani, és sikeresen le 
is zárult a felújítási folyamat. Ugyan az avatási ünnepségen már nem tudtam részt venni, de 
ilyen az élet. Viszont nagyon büszkék lehetünk arra, hogy egy gyönyörű szép, teljes 
egészében megújított művészteleppel gazdagítottuk a magyar kulturális életet. A 
művésztelepet működtető, az állam kizárólagos tulajdonában levő Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordult bizottságunkhoz, hogy a 
műterempályázatot elbíró bizottságba a Kulturális és sajtóbizottság is delegáljon egy főt. 

Ennek a delegálásnak több mint szimbolikus jelentősége van, hiszen itt, a 
művésztelepen nagyon nagy súlya van annak, hogy ki kap műtermet. Változik a gyakorlat, 
még a korábbi javaslatomnak megfelelően nem örökbérletek lesznek, mint ahogyan ez az 
elmúlt évtizedekben működött, hanem rövidebb időszakokra, egyelőre úgy néz ki, hogy öt 
évre kapják meg a művészek a műtermet, és nyilván annak fényében is lehet hosszabbítani, 
hogy ott egyébként dolgoznak-e vagy nem. Amilyen állapotban volt a művésztelep, és néhány 
esetben amennyire nem arra a célra használták, amire a műterem való, ez a típusú változtatás 
indokolt is. Úgyhogy örülök annak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy mi is delegáljunk 
egy tagot. Rajtunk kívül a kulturális államtitkárság, Szentendre, és ha jól emlékszem, talán a 
Magyar Művészeti Akadémia delegálhat tagot. 

Képviselőtársaim, megkérdezem, van-e valakinek javaslata. (Jelzésre:) Igen? 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Én csak egyetlen mondatot szeretnék mondani, elnök úr. 

Miután én nem indulok a választásokon, egész biztos, hogy nem is leszek tagja már a 
következő parlamentnek meg a bizottságnak. Mindenkinek köszönöm a munkát. És egyetlen 
dolgot szeretnék mondani - és ez egyben az optimizmusomat is jelöli -, hogy remélem, 
ugyanilyen felállása lesz a fideszes oldalnak a következő bizottságban. (Az elnök felé:) És 
neked már ezt egyszer említettem, csak úgy szeretném megkérdezni vagy figyelmetekbe 
ajánlani Gyóni Gézát és maradványainak hazahozatalát. Szerintem ez egy fontos törekvése 
lenne a magyar kulturális életnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mégiscsak kellett volna egyebek. Köszönöm szépen, Dénes. De még itt 

megkérdezem, hogy van-e valakinek személyi javaslata. (Gulyás Dénes: Ja, elnézést.) Tehát 
akkor nem volt egyértelmű, hogy a javaslat személyi javaslat. 

Nekem két ember is van a fejemben, akik szóba jöhetnek. Vagy Péter Ágnes 
képzőművészt javaslom, csak azért, mert a magyar képzőművészek egyik fontos szakmai 
szervezetének vezetője, és komoly rálátása van Munkácsy-díjas szobrászművészként a 
területre, tehát alkalmas arra, hogy elbíráljon műterempályázatokat. Vagy Ledényi Attilára 
gondoltam még, aki mostanáig a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek 
Kollégiumában is tevékenykedett, aki meg a magyar galériásokat fogja össze, és az Art 
Marketnak, a művészeti vásárnak - ami a Millenárison volt - a szervezője. Tehát ő meg emiatt 



- 7 - 

lát rá a képzőművészeti életre. Magamban is vacillálok, hogy melyikőjüket terjesszem a 
bizottság elé. 

(Jelzésre:) Parancsolj, András. 
 
DR. KUPPER ANDRÁS (Fidesz): Én az előbbit javaslom. Ha már a kettő közül kell 

választani, inkább az előbbit javaslom. A képzőművészek közül, maguk közül és ne a piacot 
meghatározó szereplők közül válasszunk! 

 
ELNÖK: Rendben, akkor Péter Ágnesre teszek javaslatot. 
 
DR. KUPPER ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Láthatólag más javaslat nincs. Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta Péter Ágnes delegálását a 
Szentendrei Régi Művésztelep műterempályázatainak bírálóbizottságába. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem, hogy van-e valakinek még hozzászólása. 
(Jelzésre:) Pálffy képviselő úr, alelnök úr, parancsolj! 

Egyebek 

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Én is abban a sorban kívántam 
jelentkezni és szólni egyetlen mondat erejéig, amelyben Gulyás Dénes képviselőtársam is 
szólt. Miután velem sem találkoztok ilyen formában többet, ezért én is szeretném 
megköszönni mindenkinek a munkát, a partnerséget, azt, hogy támogattuk egymást. És 
kívánok nektek minden jót és sok sikert a választásokra és az életben az elkövetkezendőkben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Én is még egyszer mindenkinek köszönöm a 

munkáját. Az elkövetkezendő két hónapra… (Gyutai Csaba megérkezik az ülésre.) A 
zárómondat utolsó tagmondatánál tartok, mikor Gyutai képviselőtársam megérkezett. De a 
torta még áll, amit elmondtam a bevezetőben. (Zaj, a képviselők egymás között egyeztetnek.) 
Még teljesen rendben van, úgyhogy még írassuk vele alá a jelenléti ívet. 

Elnöki zárszó 

Tehát az elkövetkezendő, előttünk álló két hónapra sikeres választási kampányt 
kívánok, és bízom benne, hogy a következő négy évben is értékes munkát lehet folytatni a 
Kulturális és sajtóbizottságban, vagy pontosabban úgy fogalmazok, hogy a kultúráért és a 
sajtóért felelős bizottságban, mert nyilvánvalóan egy 199 fős parlamentben a jelenlegi 
bizottsági struktúra fenntarthatatlan lesz, de hogy ez hogyan fog alakulni, még nem tudjuk. 

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, a plenáris ülésre, az utolsó plenáris 
ülésre jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 7 óra 45 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


