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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc) 

Elnöki bevezető, a határozatképesség megállapítása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a tisztelt képviselő hölgyeket, urakat, meghívott vendégeinket.  

Az ülés, a helyettesítésekkel együtt, határozatképes. Hoppál Péter képviselő 
urat Simon Róbert képviselő úr helyettesíti, Demeter Zoltán képviselő urat pedig 
Pósán László képviselő úr helyettesíti. 

Az ülés elején szeretném bemutatni a munkatársainkat, akik a bizottság mellett 
fognak dolgozni: Takács Gabriella a tanácsadónk, aki eddig az oktatási bizottság 
mellett dolgozott, Gyetvánné Zsuzsa pedig a titkárnői feladatokat fogja ellátni. 

A napirendi javaslatot előzetesen megkapták a képviselő hölgyek, urak. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e módosítási javaslatuk. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Akkor kérdezem, hogy az előzetesen kiküldött napirendet elfogadja-e a 
bizottság. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e ellenszavazat, 
tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk a javaslatot.  

A bizottság működését érintő kérdések 
a) Tájékoztatás a bizottságokat érintő új házszabályi 

rendelkezésekről 

Az első napirendi pontban a bizottság működését érintő kérdéseket tekintjük 
át. Az új házszabályi rendelkezések miatt nagyon sok változás érinti a bizottságot, 
ezért 1. a) napirendi pontként egy rövid tájékoztatással közösen áttekintenénk a 
legfőbb változásokat. Itt kifejezetten csak azokra szeretnék kitérni, amik az állandó 
bizottságokat, így a Kulturális bizottságot is érintik, tehát nem foglalkoznánk például 
a Törvényalkotási bizottság feladataival, létrejöttével. Ezzel kapcsolatban szintén 
kiküldtünk egy írásos tájékoztatót a képviselőknek, de azért fontosnak tartom, hogy a 
későbbi működést, a félreértések elkerülése végett, közösen röviden áttekintsük. 
(Szászfalvi László megérkezik.) 

Egyrészt továbbra is kötelező létrehozni ellenőrző albizottságot, amely ezt 
követően a deregulációs folyamatokat is köteles nyomon követni. Szintén új elem az 
új házszabályban, hogy vizsgálati tevékenységet is folytathatnak a bizottságok, ezt 
részletesen szintén megtalálják a rendelkezések között. Tehát ilyen mini 
vizsgálóbizottságként is eljárhatnak most már az állandó bizottságok. 

Sok sajtóinformációból is kiderült az, hogy a bizottságok szerepe a részletes 
vitában is meg fog növekedni. Emellett egy új elem a különböző beszámolók és 
jelentések bizottsági tárgyalása során, hogy azok nem feltétlenül kötelező, hogy a 
plenáris ülésre kerüljenek, és a döntés is megszülethet már a bizottságokban. Tehát az 
erről szóló határozathozatalt sem feltétlenül a plenáris ülés fogja elvégezni. 

A távolmaradás szankcionálásával kapcsolatban ugyanazok a rendelkezések 
vonatkoznak a bizottságra is, mint a plenáris ülésre. Illetve egyetlen kérésem lenne a 
bizottsági tagokhoz, hogy ha tudják és látják előre, hogy nem fognak tudni részt venni 
a bizottsági üléseken, kérem, hogy azt előre jelezzék, hogy jobban tudjuk tervezni a 
bizottság üléseit.  

A szemléltetésre vonatkozó szabályok, úgy gondolom, elég szigorúak a 
házszabályban. Tehát kifejezetten a bizottság engedélyével lehet bármilyen 
szemléltetést végezni a bizottság ülésein. Azt hiszem, hogy a bizottságban nem 
feltétlenül szükséges az, hogy ezt ennyire szigorúan vegyük. Tehát, ha valaki egy 
könyvet szeretne felmutatni vagy hasonló, akkor nem tartom szükségesnek, hogy 
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arról külön szavazzunk. Ha valakit zavar esetleg egy másik képviselő szemléltetése, 
akkor azt jelezze, és akkor tartunk szavazást. Úgy gondolom tehát, hogy meg kellene 
fordítani ezt a szabályt, mert ez a működésünkben sok fennakadást okozhat, ha 
minden ilyen alkalommal külön szavazni kellene.  

Az éves miniszteri meghallgatás, illetve az új kormány megalakulását megelőző 
miniszteri meghallgatás a továbbiakban is fennáll, és a bizottság feladatai közé 
tartozik. Ez lesz az, ami a következő hetekben is kiemelt szerepet kap majd a 
bizottságban.  

A törvényalkotás eljárásának rendjére rátérve, fontos hangsúlyozni, hogy a 
házelnök úr most már egyetlen bizottságot fog minden törvényjavaslat esetében 
kijelölni, tehát egyetlen állandó bizottság lesz az, amely kijelölt bizottságként 
működik. Ha mégis szeretnénk egy törvényjavaslatot úgy megtárgyalni, hogy nem 
kijelölt bizottság vagyunk, akkor külön ülést kell tartani arról, hogy kapcsolódó 
bizottságként szeretnénk mi is ezt a törvényjavaslatot megtárgyalni, és ezt követően 
tudunk egy másik ülést tartani, ahol meg tudjuk tárgyalni ezeket.  

Az általános vitára való bocsátásban gyakorlatilag most már nem lesz szerepe a 
bizottságnak, kizárólag a tárgysorozatba-vételi eljárás az, amelyet szintén a bizottsági 
szinten kell lefolytatni. 

Említettem, hogy a részletes vita az, amely most már szinte kizárólag bizottsági 
szinten fog zajlani. Tehát ebben lesz kiemelt szerepe a bizottságnak, és a részletes vita 
során kell megvitatnunk a tárgykörünkbe tartozó módosító javaslatokat, illetve 
készíteni egy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot, illetve a részletes 
vitáról szóló bizottsági jelentést, ezt a kettőt együtt kell a házelnöknek benyújtanunk.  

Vannak különleges eljárások, amelyekben speciális szabályok vonatkoznak a 
bizottságra. Például sürgős tárgyalás esetén a részletes vitát csak a kijelölt bizottság 
folytatja le, a kivételes eljárás esetén pedig a szakbizottság kizárólag a tárgysorozatba-
vételről dönt.  

A bizottságunk ülésezésének a rendjét is meg kell határoznunk. Ezzel 
kapcsolatban a technikai részletekről az alelnökök megválasztásának napirendi 
pontjában érdemes beszélnünk. Az elnök helyettesítése kapcsán is most már szabály 
az, hogy meg kell határozni, hogy az alelnökök milyen sorrendben követik egymást az 
elnök helyettesítésében a bizottság ülésén és más egyéb feladatainak ellátásában.  

A napirend megállapításánál még ki kell emelni azt, hogy időkorlátot is 
meghatározhat a bizottság az egyes felszólalások vonatkozásában, tehát 
korlátozhatják ilyen értelemben a bizottság munkáját is maguk a bizottsági tagok.  

Amiről még szintén fontos beszélni: a bizottsági előadók, illetve a kisebbségi 
vélemény ismertetése a plenáris ülésen. Most már a plenáris ülésen folytatott 
részletes vitáról a házszabály úgy rendelkezik, hogy legalább öt percben ismertetik a 
frakciók a véleményüket, de valószínű, hogy ez a gyakorlat fog kialakulni, éppen ezért 
felértékelődik a bizottsági előadóknak a szerepe, illetve a kisebbségi vélemény 
ismertetésének a szerepe a plenáris ülésen. Ezért fontos, hogy a bizottság a lehető 
legtöbb esetben állítson előadókat, illetve kisebbségi előadót, amennyiben 
megfogalmazódik ilyen vélemény.  

A működéssel kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani a házszabályi 
rendelkezések vonatkozásában. Kérdezem, hogy van-e ehhez valakinek 
hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. (Dr. Hiller István jelentkezik.) 

Parancsoljon, Hiller képviselő úr! 

Vélemények 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! 
Elfogadva a többségi döntést, amelyet aztán később az Országgyűlés többsége is 
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megerősített, szeretném jelezni, hogy én politikailag haszontalannak, szakmailag 
pedig tévedésnek tartom a bizottságunk elnevezését.  

A bizottságunk Kulturális bizottság elnevezésével kapcsolatban természetesen 
nem azt vitatom, hogy a kultúra szó szerepel benne, hanem azt, hogy a bizottságunk 
hatáskörébe tartozó oktatás ügye, továbbá sport ügye - és kérem, bocsássák meg, 
hogy én az oktatást két alkalommal mondom - nem szerepel a bizottság hivatalos 
elnevezésében. Ez, kérem, szégyen.  

A magyar Országgyűlés szakbizottságainak egyikében vagyunk, amely 
egyébként szakmai értelemben felelős, ahogy az előbb az elnök asszony elmondta, 
megfelelő feltételek mellett a magyar közoktatás, a magyar felsőoktatás és részben a 
szakképzés, az iskolai rendszerű szakképzés ügyeinek vizsgálatáért, ellenőrzéséért, 
tárgyalásáért.  

A kultúrát valóban lehet egészen széles körűen értelmezni, azonban azt, hogy 
ez a széles körű értelmezés kizárólagossá válik, és hogy az oktatás ügye nem szerepel a 
szakbizottságunk elnevezésében, ismételten megemlítve, hogy nem lebecsülve a sport 
területét, én hibás döntésnek tartom.  

Elfogadva tehát a jogszabályi feltételeket és a többségi döntést, ezt az első 
alkalommal, az első felszólalásomban akartam elmondani. Szeretném jegyzőkönyvbe 
mondani, hogy mától kezdődően minden egyes felszólalásomban, amikor a bizottság 
elnevezést használom, értelemszerűen a mi bizottságunkra, akkor a kultúrát, az 
oktatást és a sportot értem ezalatt, mert a megnevezés akár a tájékozódó 
állampolgárok számára, akár pedig a külvilág, tehát a nem magyar állampolgárok 
számára is megtévesztő. Ez nem egyszerűen csak választás kérdése, az a munka, ami 
itt folyik, jelzésértékű, tartalmilag is és szimbolikusan is, ezért továbbra is azt 
mondom, hogy ez egy politikailag haszontalan és szakmailag téves döntés volt.  

Ezt ebben a napirendi pontban kívántam elmondani. Nem kívánok vitát nyitni, 
csak rögzíteni szerettem volna az álláspontomat. (Dr. Pósán László jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Pósán képviselő úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak 

egyetlenegy mondatot szeretnék hozzáfűzni, anélkül hogy vitát akarnék gerjeszteni. 
A kultúra szónak nagyon tág értelmezésébe beletartozik az oktatás, beletartozik 

a napi művelődés, de beletartozik még akár a divat és az öltözködés is, a testkultúra és 
sok minden. Tehát ebből a szempontból akár ilyen megközelítésben is értelmezhetjük 
a dolgot, nem elvitatván természetesen Hiller képviselő úrnak azon jogát, hogy a 
kultúra szűkebb értelmezéséből kiindulva szeretné a bizottság elnevezését másképpen 
látni. Mi a tágabb értelmezést vettük alapul. 

Köszönöm.  

b) A bizottság alelnökei helyettesítési sorrendjének meghatározása 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Még valakinek az 1. a) napirendi pontban van 
valamilyen hozzáfűznivalója? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést.  

Akkor rátérünk az 1. b) napirendi pontra, a bizottság alelnökei helyettesítési 
sorrendjének a meghatározására. Ahogy említettem az előbb, ez házszabályban 
rögzített kötelezettségünk. 

Előzetesen egyeztettem Pósán alelnök úrral, Kunhalmi Ágnes alelnök 
asszonnyal és Ikotity István alelnök úrral, és ezeknek az egyeztetéseknek a 
következtében arra teszek javaslatot, hogy egyrészről a kormánypárti-ellenzéki 
váltakozást tartsuk fenn az alelnökök sorrendjének meghatározásában, másrészről 
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pedig, mivel a kormánypárt részéről - mind a KDNP, mind a Fidesz részéről - vannak 
alelnökök, ezért ott is a váltakozás sorrendjét szeretném, ha a bizottság elfogadná.  

Szeretném hangsúlyozni azt, hogy itt nem személyeknek a rangsorba állításáról 
van szó, hanem igyekeztem a bizottságban és az Országgyűlésben is kialakult 
erősorrendet figyelembe venni, illetve a pártok közötti alelnök-delegálásnak is 
megfelelni. Ennek alapján arra teszek javaslatot, mivel ellenzéki elnökként vezetem a 
bizottságot, hogy az egyes számú alelnökünk egy kormánypárti képviselő legyen 
Pósán László képviselő úr, alelnök úr személyében, aztán a következő a sorrendben 
Kunhalmi Ágnes mint az MSZP által delegált alelnök asszony, a harmadik a KDNP 
által delegált alelnök, Szászfalvi alelnök úr, a negyedik az LMP alelnöke, Ikotity 
alelnök úr, és az ötödik pedig újra a Fidesz által delegált alelnök, Törő Gábor legyen.  

Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen észrevételük, javaslatuk? (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelzést.  

Akkor szavazásra teszem fel az általam előbb ismertetett sorrendet. Ki az, aki 
támogatja, hogy az alelnökök ilyen helyettesítési sorrendben kövessék egymást? Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki szavazott 
nemmel? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Ilyen nem volt. 
Akkor ezt is egyhangúlag fogadtuk el.  

Itt szeretnék az ülésezési rend kérdésére is kitérni. A házszabály most már 
kifejezetten meghatározza, hogy plenáris ülés idején nem tartható bizottsági ülés, 
ettől eltérni csak írásos kérvény alapján lehet, illetve még a hétfő délelőtt is 
korlátozott bizonyos esetekben, tehát figyelembe kell vennünk egyrészről a plenáris 
ülésnek az időtartamát. Másrészről tudom jól, hogy vannak a bizottságunkban vidéki 
képviselők is, akiknek a saját választókerületekben is vannak feladataik, illetve 
tudom, hogy vannak, akik más bizottságokban is ellátnak bizottsági tagi feladatokat, 
tehát erre is igyekszünk figyelemmel lenni, illetve vannak, akik még októberig 
önkormányzatokban látnak el különböző tisztségeket, tehát nem könnyű a 
bizottságnak ülésezési rendet megállapítani.  

Minderre figyelemmel én azt javaslom a bizottságnak, illetve azt tudnánk 
előirányozni, hogy amennyiben kialakul a bizottsági tagoknak a végső helye, mert úgy 
tudom, hogy még lesznek változások a kormányalakítást követően, akkor térjünk 
vissza arra, és irányozzunk elő konkrétumot, hogy mi lesz a bizottság ülésezési rendje. 
Elöljáróban annyit el tudok mondani, hogy mivel a plenáris ülés időtartama ki van 
zárva, a plenáris ülés másnapját - hogy délelőtt vagy délután, abban nem kötném meg 
a saját kezünket, de a vidéki képviselőkre tekintettel és az egyéb tisztségek ellátása 
miatt egyelőre ezt tudnám javasolni - irányozzuk elő a bizottsági ülések 
megtartásának rendszeres időpontjaként. Aztán természetesen az élet meg a 
törvényhozás majd fogja azt hozni, hogy ettől el kell térnünk, de mivel ez is 
házszabályi kötelezettségünk, hogy egy ilyet megállapítsunk, ezért én erre teszek 
javaslatot, hogy a plenáris ülés másnapján legyen főszabály szerint a bizottsági 
ülésünk. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, javaslatuk. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincsen, akkor erről is szavazást kérek szépen.  

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja, hogy főszabály szerint a plenáris ülések másnapján legyen 
a bizottsági ülés? (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm szépen.  

Van-e még valakinek bármilyen észrevétele az 1. b) napirendi pontban? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincsen. 
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c) Albizottság(ok) létrehozása  

Áttérünk a 1. c) napirendi pontra, amely az albizottságok létrehozására 
vonatkozik. Egyrészt, mint minden állandó bizottságnak, házszabályi 
kötelezettségünk létrehozni ellenőrző albizottságot. Ezzel kapcsolatban van egy olyan 
hagyomány, hogy ennek ellenzéki elnöke szokott lenni, és ezzel kapcsolatban szintén 
előzetesen egyeztettem Kunhalmi Ágnessel és Ikotity Istvánnal, és mivel egyes számú 
ellenzéki alelnöknek Kunhalmi Ágnest jelöltük ki, illetve szavazta meg a bizottság, 
ezért arra teszek javaslatot, hogy az ellenőrző albizottság elnökének pedig Ikotity 
Istvánt válassza meg a bizottság.  

Van-e ezzel kapcsolatban módosító javaslatuk, más személyi javaslatuk? (Dr. 
Pósán László jelentkezik.)  

Parancsoljon, képviselő úr! 

Vélemények, javaslatok 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Az 
ellenőrző albizottságokra vonatkozóan a parlamenti hagyomány nem azt mondja ki 
generálisan, hogy mindig ellenzéki legyen az ellenőrző albizottság, hanem azt mondja 
ki, hogy ha a bizottságot vezető kormánypárti, akkor értelemszerűen ellenzéki, ha 
meg fordított a helyzet, akkor azt javaslom, hogy logikusan ezt az elvet kellene 
képviselni. Magyarán, ha a jelen bizottságban ellenzéki képviselő a bizottság elnöke, 
akkor én tisztelettel azt javaslom, hogy az ellenőrző albizottság elnöke pedig legyen a 
bizottságnak azon mindenkori kormánypárti alelnöke, aki egyébként a helyettesítési 
sorrendben a legutolsó helyen szerepel, és az töltse be az ellenőrző albizottsági elnöki 
szerepet. 

 
ELNÖK: Tehát akkor érkezett egy személyi javaslat Törő Gábor személyére 

vonatkozóan is. Van-e más személyi javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelzést.  

Annyit Pósán képviselő úr hozzászólására reagálnék, hogy itt a bizottság 
feladatkörébe tartozó törvények végrehajtásának ellenőrzéséről van szó, a végrehajtó 
hatalom pedig a kormány és a kormánypárti képviselő. Tehát azért javasoltam 
ellenzékit, hogy talán szerencsésebb, ha a végrehajtást, amit a kormány végez - tehát, 
hogy ne kormánypárti képviselő legyen, aki ezt a bizottságot vezeti. De majd szavaz 
róla a bizottság. (Dr. Pósán László jelentkezik.) 

Parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak egy apró pontosítást 

szeretnék tenni, hogy nem szimplán a törvények végrehajtásának az ellenőrzéséről 
van szó, hanem, ahogyan a bizottsági ülés elején elhangzott, deregulációs 
folyamatokat is nyomon kell követni. Ebből következően ez szerteágazó, több egyéb 
területre is átnyúló hatásokkal bír, ezért javasoltam. Egyébként pedig a személyi 
konstellációk indokát még egyszer nem kívánnám elmondani. 

 
ELNÖK: Van-e még valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Határozathozatal 

Akkor két személyi javaslat érkezett az ellenőrző albizottság elnöki tisztségének 
ellátására: Ikotity István és Törő Gábor személye. Kérem, hogy ezekről szavazzon a 
bizottság.  
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Ki az, aki Ikotity István képviselő urat támogatja? (Szavazás.) 6 szavazat. 
Köszönöm szépen.  

Ki az, aki Törő Gábor személyét támogatja? (Szavazás.) 8 szavazat.  
Tehát akkor Ikotity István személyére 6 szavazat érkezett, Törő Gábor 

képviselő úr személyére pedig 8. Akkor Törő Gábor képviselő úr az, aki az ellenőrző 
albizottságot vezetni fogja. 

Emellett a bizottságnak lehetősége van egyéb albizottságok létrehozására is. 
Erre is tennék javaslatot. Ahogy itt Hiller képviselő úr és Pósán képviselő úr is 
elmondta a véleményét a bizottság elnevezésével kapcsolatban, fontos felhívni a 
figyelmet arra, hogy valóban, mivel hivatalosan Kulturális bizottságnak hívják a 
bizottságunkat, de még idetartozik az oktatás, a sport és a média területe is. Ezért 
javaslom, hogy albizottságokat is hozzunk létre, legalább a sport és a média területére 
vonatkozóan, hiszen talán az köztudottabb már a közvélemény számára is, hogy a 
kultúra és az oktatás területe idetartozik, és a bizottságunk hivatalos rövidítéseként is 
és e-mail címeiben megjelöltként is azt kértük, hogy a „KOB” legyen, tehát „kulturális 
és oktatási bizottság” az e-mail címünk, illetve a rövidítésünk, amely ilyen módon ezt 
tartalmazza. Mivel a sport és a média területe ezekben sem jelenik meg, ezért 
javaslom, hogy hozzunk létre a sport területére és a média területére vonatkozóan 
albizottságokat.  

Ezt a kérdést most vitára teszem fel. Kérdezem, hogy kinek van hozzászólása. 
(Dr. Pósán László jelentkezik.) 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelettel azt javaslom, 

hogy azért ezt egy kicsit alaposabban rágjuk meg, mert a bizottságunk elnevezése nem 
azt jelenti, hogy valamely területek hangsúlyosabbak, mások kevésbé, hiszen a 
bizottságok parlamenti megalakításakor elmondatott, hogy milyen területek 
tartoznak bele.  

Tehát amennyiben most kiemelünk ebből kettőt albizottsági szinten, teljes 
joggal lehetne mondani, akkor az összes többit ilyen értelemben érdemes lenne ebbe 
a körbe besorolni, vagy akkor egyiket sem. 

Én személy szerint azt javaslom, hogy egyelőre az ilyen típusú albizottságok 
dolgát érintően most ne hozzunk döntést. Amit a házszabály kötelezően előír, ez az 
ellenőrző albizottság, ennek elnökéről döntöttünk, ennek tagjait értelemszerűen a 
következő ülésen majd minden frakció megtárgyalja, hogy kit, hogy, merre, meddig, 
akkor meg is tudjuk választani. A többi jellegű, ha úgy tetszik, szakmainak mondott 
albizottságok kérdését én személy szerint azt javaslom, hogy egyelőre toljuk el 
későbbre, és meglátjuk, hogy egyáltalán szükségeltetik-e vagy sem.  

 
ELNÖK: Kucsák képviselő úr! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök 

mindenkit; a bizottság tagjait és a megjelent vendégeket, szakértőket. Mindenkinek 
eredményes, jó munkát kívánok egy új ciklus első bizottsági ülésén.  

Röviden csatlakozni szeretnék Pósán alelnök úrhoz, és azt indítványoznám és 
ajánlanám elnök asszony figyelmébe, hogy néhány perccel ezelőtt arra tett utalást, 
hogy menetközben várhatóak még akár a bizottság összetételében is, akár a 
munkavégzés kapcsán is olyan körülmények, amelyek esetleg befolyásolhatják az itt 
elvégzendő munkát.  

Magam is azt indítványozom, hogy inkább térjünk erre vissza, adjunk ennek 
egy kis időt, és annak alapján meglátjuk, hogy a bizottság működése, annak 
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hatékonysága milyen plusz szervezeti egységeket kíván meg. Nem gondolnám, hogy 
az a helyes út, hogy a mai napon a bizottsági struktúra mellett egy albizottság 
létrehozása után újabb albizottságokat hozunk létre, amelyek majd összeülnek, és 
megállapítják a saját munkarendjüket úgy, hogy egyébként a feladatoknak még nem 
is láttunk igazán neki. 

Tehát én a magam részéről azt ajánlom a tisztelt bizottság figyelmébe, hogy ez 
egy megfontolandó felvetés, amelyre viszont később térjünk vissza. Én nem 
javasolnám, hogy a mai napon újabb albizottságokat hozzunk létre.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Hiller képviselő úr!  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ebben az ügyben Pósán alelnök úrnak igaza 

van. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Szeretettel 

köszöntök mindenkit. Én a sportbizottságból jövök, és meg kell mondjam, hogy ilyen 
ötletek megfordultak a fejemben, de én is azt javaslom, hogy várjuk meg a 
kormányalakítást, és utána vélhetően, lehet, hogy átalakul a bizottság összetétele, de a 
sport mellett én egyébként annak idején majd fel fogok tudni állni, egész biztos.  

 
ELNÖK: Van-e még egyéb hozzászólás valaki részéről ezzel kapcsolatban? 

(Senki sem jelentkezik.)  
Én akkor el tudom fogadni azt, hogy később térjünk vissza ezekre a kérdésekre. 

Úgy látom, hogy konszenzus alakult ki ezzel kapcsolatban, úgyhogy akkor nem 
tenném fel szavazásra ezt a kérdést, hanem hallgatólagosan megegyezünk abban, 
hogy a későbbiekben térünk vissza az egyéb albizottságok létrehozásának kérdésére. 
Köszönöm szépen.  

Van-e még valakinek az 1. c) napirendi pontban valamilyen észrevétele? (Dr. 
Pósán László jelentkezik.)  

Parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egyetlenegy apróság azért 

még függőben maradt, hogy abban állapodjunk meg, hogy a következő bizottsági 
ülésre hozzák-e a frakciók a személyi javaslatokat azokra vonatkozóan, akik az 
ellenőrző albizottságba tartoznak, vagy valami dátumot tervezünk-e, ezt érdemes 
lenne azért magunk számára mégiscsak tisztázni.  

 
ELNÖK: Úgy gondoltam, hogy én kezdeményezni fogom minden frakciónál, és 

megegyezünk egy határidőben, amikorra ezeket a tagokat meg fogják tudni nevezni, 
illetve fogunk tudni szavazni ezekről. Nem terveztem, hogy a jövő héten bizottsági 
ülést tartunk, tehát van annyi időnk igazából már a következő ülésig is, hogy ezeket a 
személyi döntéseket meg tudják hozni a frakciók.  

Tehát akkor én ezt a felelősséget magamra vállalnám, hogy ezt az egyeztetést 
elvégzem a frakciók között, ha ez önöknek megfelel. (Jelzésre:) Köszönöm szépen, 
akkor ez így lesz. 
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Tájékoztatás a Magyar Művészeti Akadémia elnökének leveléről a 
felügyelőtestület Országgyűlés kulturális ügyekért felelős bizottsága által 
kinevezendő tagjának delegálása ügyében 

Rátérünk a második napirendi pontra. A Magyar Művészeti Akadémia elnöke 
kereste meg a bizottságunkat - mint az Országgyűlés kulturális ügyekért felelős 
bizottságát - azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény 
alapján a felügyelőtestületi tagoknak a megbízatása 2014. május 31-én lejár, és a 
bizottságunk az egyik jogosult az új felügyelőtestületi tagokra javaslatot tenni, ezért 
teendőnk van ezzel kapcsolatban. Ezt a levelet is eljuttattuk a képviselőknek, itt csak 
egy tájékoztatást szerettem volna erről adni.  

Ugyanúgy, ahogy az albizottsági tagokkal kapcsolatban keresni fogom a 
frakciókat arra vonatkozóan, hogy milyen személyi javaslataik vannak, szeretném, ha 
ezt szintén a jövő héten eljuttatnák a bizottság titkárságára, és a következő ülést 
megelőzően már tudnánk tájékozatni a képviselőket arról, hogy milyen személyi 
javaslatok érkeztek, illetve önéletrajzokat is mellékelnénk ehhez, és akkor a 
képviselők ezzel kapcsolatban a május 26-ai héten tartandó - tervezett - bizottsági 
ülésen már az előzetes információ birtokában fognak tudni véleményt alkotni.  

Kérdezem a bizottsági tagoktól, hogy van-e arra igényük, hogy itt személyesen 
meghallgassuk esetleg a jelölteket, vagy elegendő, ha az önéletrajzukat elküldjük a 
képviselők számára. (Jelzésre:) Elegendő, úgy látom. Senki nem jelezte, hogy lenne 
igénye erre. Köszönöm szépen.  

Van-e valakinek a második napirendi ponttal kapcsolatban észrevétele? (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelzést. Akkor a második napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek az 
egyebek között bármilyen felvetése. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. Köszönöm 
szépen.  

Akkor a harmadik napirendi pontot és ezzel a bizottsági ülést is bezárom.  
Jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 32 perc)  
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