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Napirendi javaslat  

 
1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/156. szám)  
(Dr. Vas Imre és Simon Róbert Balázs (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ. 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dúró Dóra (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), a bizottság alelnöke  
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ikotity István (LMP), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Szabó Szabolcs (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 6 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket az Országgyűlés Kulturális bizottságának ülésén.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Vinnai Győző képviselő urat 
Pósán László alelnök úr helyettesíti.  

A tervezett napirendet előzetesen megkapták a képviselők. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e észrevétel. (Ikotity István jelentkezik.) Ikotity István! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Egy 

javaslattal szeretnék előállni. Egy napirendi pont keretében lenne, azt gondolom, a 
legszerencsésebb ezt a felvetést megtárgyalni: a bizottság által lefedett területet 
felügyelő államtitkárok meghallgatását kezdeményezni. Ez lenne a javaslatom 
napirendi pontként. 

 
ELNÖK: Ikotity István alelnök úrtól érkezett a napirend módosítására egy 

javaslat. Ahhoz, hogy itt helyben tudjuk módosítani a napirendet, a képviselők több, 
mint kétharmadának a szavazata szükséges.  

Ki az, aki támogatja, hogy a napirend egészüljön ki egy olyan ponttal, amely a 
bizottság hatáskörébe tartozó területekért felelős, illetve ezeken a területeken illetékes 
államtitkárok meghallgatásának megtervezéséről szól? Aki ezzel egyetért, az, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen. Akkor ez a javaslat nem kapta meg a 
többséget, tehát a napirend módosítására vonatkozó javaslatot a bizottság elvetette. 

Más jelzés nem érkezett a napirend módosítására vonatkozóan, ezért az 
előzetesen kiküldött napirendi javaslatot teszem fel szavazásra. 

Ki az, aki támogatja, hogy az előzetesen kiküldött napirendnek megfelelően 
tartsuk meg a bizottsági ülést? Aki ezt támogatja, az, kérem, jelezze! (Szavazás.) Úgy 
látom, egyhangú szavazással a bizottság az előzetesen kiküldött napirend szerint 
folytatja a munkáját. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/156. 
számú törvényjavaslat részletes vitája a HHSZ. 44-45. §-a alapján 

Az első napirendi pontban kijelölt bizottságként a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény módosításáról szóló T/156. számú törvényjavaslat részletes vitáját fogjuk 
lefolytatni.  

A részletes vita első szakaszát megnyitom. Ebben a szakaszban azt vizsgálja a 
bizottság, hogy a határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének a-d) 
pontjaiban foglaltaknak megfelel-e a törvényjavaslat.  

Feltételezem, hogy a képviselők nem tudják fejből, hogy melyek az 1. § a-d) 
pontjai, ezért ezt gyorsan ismertetném.  

Az első szakaszban még nem a benyújtott módosító javaslatokról foglalunk 
állást, hanem azt vizsgáljuk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, 
megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, 
és megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. Ezeket vizsgáljuk tehát az első 
szakaszban, és erről folytatjuk le a vitát.  

Az előterjesztők közül Simon Róbert Balázs képviselő úr van jelen. Kérdezem, 
hogy kíván-e felszólalni az első szakaszban. (Jelzésre:) Igen. Akkor megadom a szót. 
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SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Csak 
visszajelzek, hogy igazából azt, amit gondoltam, elmondtam a parlamentben, illetve a 
legutóbbi bizottsági ülésen, úgyhogy nem kívánnék most bővebben szólni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-

e a képviselők közül valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. Akkor 
értelemszerűen az előterjesztő sem kíván válaszolni az elhangzottakra, mivel nem 
hangzott el semmi. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy ezeket a megállapításokat, amelyek a 
határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal függenek 
össze, a bizottság jelentésének tartalmaznia kell, így erről szavaznunk kell.  

Tehát azt kérdezem, hogy a bizottság megállapítja-e, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki 
nem ért egyet? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. A részletes vita 
ezen szakaszát lezárom. 

Áttérünk a benyújtott módosító javaslatok tárgyalására. Megnyitom a részletes 
vita második szakaszát, ahol a módosító javaslatok értékelését végezzük el, és az 
azokról történő állásfoglalást. A bizottsági tagok asztalán található egy háttéranyag az 
állásfoglaláshoz, amelyik tartalmazza a benyújtott képviselői módosító javaslatokat. 
Ezekről fogunk szavazni, illetve vitázni a részletes vita ezen szakaszában.  

Az 1. pontban, amelyik összefügg a 2. ponttal, Szilágyi György képviselő úr 
módosító javaslatát láthatják. Kérdezem, hogy kíván-e ehhez a módosító javaslathoz 
valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.)  

Az előterjesztő támogatja-e a módosító javaslatot?  
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselői hozzászólásokra van lehetőség. (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, akkor szavazzunk róla! 
Az 1. és a 2. pont összefügg, ezért azokról egy szavazással döntünk. Ki az, aki 

támogatja a Szilágyi György képviselő úr által benyújtott módosító javaslatokat? 
Kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Nyolc. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. A bizottság a módosító javaslatokat 
nem támogatta. 

A 3. pontban Varga László képviselő úr módosító javaslatát találják. Kérdezem 
az előterjesztő képviselőjét, hogy támogatja-e a módosító javaslatot. 

 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést, akkor szavazhatunk. Ki az, aki 
támogatja Varga László képviselő úr módosító javaslatát? Kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) Négy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság nem támogatta. 

A 4. pontban szintén Varga László képviselő úr módosító javaslatáról kell 
döntenünk, ami összefügg az 5. ponttal, ezért a kettőt együtt tárgyaljuk, és együtt 
szavazunk róla. Kérdezem az előterjesztő álláspontját a módosító javaslatokról. 

 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Nem támogatom. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, a képviselők közül kíván-e valaki 

hozzászólni ezekhez a módosító javaslatokhoz. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 
Akkor szavazunk a 4. és 5. pontban foglalt módosító javaslatokról. Ki az, aki 
támogatja a Varga László képviselő úr által benyújtott módosító javaslatokat? Kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) Négy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság ezt a módosító 
javaslatot sem támogatta. 

Ezzel a részletes vita második szakasza első felét lezárom. 
Következik a részletes vita második szakaszának második fele, amikor arról 

kell döntenünk, hogy a bizottság kíván-e saját módosító javaslatot benyújtani. Erre 
vonatkozóan érkezett szándék Szabó Szabolcs képviselő úrtól, illetve Pósán László 
alelnök úrtól is. Ebben a sorrendben tárgyaljuk a két bizottsági módosító javaslatra 
irányuló irományt.  

Kérdezem Szabó Szabolcs képviselő urat, hogy kíván-e érvelni. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS független: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Egy 

nagyon rövid betoldást javasolok megfontolásra a bizottságnak, nevezetesen – ahogy 
a kiosztóban is lehet olvasni -, hogy 14 éves kor alatt a gyerekeknek ne írjuk elő 
kötelező jelleggel a klubkártya kiváltását meg a regisztrációt, mert ha úgyis családi 
rendezvénnyé akarjuk tenni a sportrendezvényeket, és egy család el akar menni, 
legalább a gyerekek mehessenek szabadon, a szülők meg váltsák ki a kártyát, és akkor 
ők így ellenőrizhetők. Azt gondolom, hogy ez azért talán támogatható, mert 14 éves 
kor alatt nem valószínű, hogy rendbontóként fognak fellépni a gyerekek, tehát ők 
biztos, hogy csak szórakozni mennek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem Simon Róbert képviselő urat az előterjesztők 

képviseletében, hogy támogatja-e ezt a módosító javaslatot. 
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Támogatni ebben a formában nem tudom, 

de megfontolandónak tartom, és egy apró módosítással javasolnám, hogy kerüljön be, 
ez pedig így hangzik: a szervező a klubkártya kiváltásának a feltételeként 
meghatározhatja, hogy a szervező a – és itt jön a lényeg – 14. életévét betöltött 
klubkártya-tulajdonos személyazonosítása céljából e személy képmásából, 
íriszképéből vagy vénalenyomatából generált, vissza nem fejthető, titkosított, 
algoritmizált, alfanumerikus kódot kezelhessen. Tehát „14. életévét betöltött” - ezzel a 
kiegészítéssel szerintem hasonló a gondolatunk.  

 
ELNÖK: Ez az 1. § (2) bekezdéséhez? Vagy melyik részt javasolja módosítani? 

(Simon Róbert Balázs: 72/A. (2) bekezdés.) A törvényjavaslat 2. §-ának módosítására 
irányul az a szándék, amit most megfogalmazott Simon Róbert képviselő úr.  

Akkor maradunk Szabó Szabolcs képviselő úr módosító indítványának 
tárgyalásánál, és ezt követően tárgyaljuk meg, illetve döntünk a Simon Róbert által 
szóban ismertetett módosító indítvány kezdeményezéséről. 

Szabó Szabolcs képviselő úr módosító javaslatához kíván-e még valaki 
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha nem kíván, akkor szavazhatunk arról, hogy a bizottság 
elfogadja-e ezt a módosító javaslatot, tehát a Szabó Szabolcsét, és kezdeményezi-e, 
hogy bizottsági módosító javaslatként benyújtsuk. Aki ezt támogatja, kérem, most 
jelezze! (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nyolc tartózkodás. A bizottság nem 
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támogatta, hogy ezt a módosító javaslatot bizottsági módosító javaslatként 
benyújtsuk. 

Érkezett Pósán László alelnök úrtól is egy bizottsági módosító javaslat 
benyújtására irányuló módosító javaslat, amiről szintén a bizottság vitázik, illetve 
döntenünk kell róla. Kérdezem Pósán László alelnök urat, hogy kíván-e hozzászólni. 
(Dr. Pósán László nemet int.) Nem kíván.  

Kérdezem Simon Róbert képviselő urat, hogy előterjesztőként támogatja-e. 
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni a Pósán 

Lászlótól érkezett módosító javaslathoz. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést.  
Akkor szavazunk arról, hogy a bizottság elfogadja-e és támogatja-e azt, hogy 

ebben a formában benyújtsuk ezt a bizottsági módosító javaslatként kiosztott 
szöveget. Aki ezt támogatja, kérem, hogy most jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Hat tartózkodás mellett a bizottság döntött arról, hogy ezt a módosító 
javaslatot bizottsági módosító javaslatként benyújtjuk.  

Simon Róbert képviselő úrtól elhangzott egy kezdeményezés arra vonatkozóan, 
hogy a törvényjavaslat 2. §-át hogyan módosítsuk. Kérem képviselő urat, hogy még 
egyszer ismertesse a bizottság tagjaival a szavazás előtt, hogy mi az a szövegszerű 
javaslat, amiről a döntést kéri.  

 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Tehát a 2004. évi I. törvény 72/A. (2) 

bekezdés: a szervező a klubkártya kiváltásának a feltételeként meghatározhatja, hogy 
a szervező a 14. életévét betöltött klubkártya-tulajdonos személyazonosítása céljából e 
személy képmásából, íriszképéből vagy vénalenyomatából generált, vissza nem 
fejthető, titkosított, algoritmizált, alfanumerikus kódot kezelhessen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát gyakorlatilag az előbb megszavazott, Pósán 

László alelnök úrtól érkezett módosítási szándékon annyit változtatna, hogy „a 14. 
életévét betöltött” szöveget beilleszti „a klubkártya tulajdonosa” elé, tehát csak azokra 
vonatkoztatva állapítja meg ezt az eljárást, akik a 14. életévüket betöltötték. (Dr. 
Pósán László, Simon Róbert Balázs: Így van!) Erről akkor szintén vitázik a bizottság.  

Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek hozzászólási szándéka. 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazunk erről a módosító javaslatról is. Ki az, 
aki támogatja ezt a módosító javaslatot, hogy bizottságiként benyújtsuk? (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság - akkor ezt is benyújtjuk. 

Még van egy nyelvhelyességi pontosítás, amit a 4. §-ban kezdeményezek, hogy 
tegyen meg a bizottság. Jelenleg úgy hangzik a 4. §, hogy „ez törvény a kihirdetését 
követő napon lép hatályba”, egy „a” betű beszúrását javasolom. Kérdezem, hogy 
kívánnak-e ezzel kapcsolatban hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. 
Akkor kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e, hogy bizottsági módosító javaslatként 
ezt az „a” betűt pótoljuk. Aki ezzel egyetért, az, kérem, most jelezze! (Szavazás.) Ki az, 
aki ellene van? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás.  

3 tartózkodás mellett és a többi igen szavazattal a bizottság támogatta, hogy ezt 
az „a” betűt beszúrjuk. 

Más kezdeményezés nem érkezett eddig, hogy bizottsági módosító javaslatot 
nyújtsunk be. Szavaztunk arról, hogy a bizottság milyen formában nyújtja be a 
módosító javaslatot. Éppen ezért a részletes vita ezen szakaszát lezárom.  
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságnak külön 
kell döntenie a részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról, majd ki kell jelölnünk a bizottság előadóját, és 
amennyiben van, a kisebbségi vélemény előadóját is.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangúlag lezártuk a részletes vitát. Köszönöm. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak kötelessége a részletes 
vitáról szóló jelentést is benyújtani, amely a bizottságoknak a korábbi vitaszakaszban 
meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, hogy ki 
az, aki egyetért a részletes vitáról szóló jelentés benyújtásával. Aki ezzel egyetért, az, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Látható többség. Akkor a bizottság benyújt jelentést is, 
amely a korábbi döntéseinket tartalmazza. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e előadót kijelölni, aki a bizottság 
jelentését az Országgyűlés ülésén ismerteti. Elsősorban azoktól kérdezem, akik 
támogatták a módosító javaslatokat. (Kucsák László: Dunai Mónikát javasoljuk!) 
Dunai Mónika. (Dunai Mónika: Elvállalom, igen.) Vállalja. Rendben.  

Kérdezem a kisebbségben maradt képviselőket, hogy kívánnak-e kisebbségi 
előadót állítani. (Jelzésre:) Nem kívánnak kisebbségi előadót állítani. Rendben.  

Akkor a bizottság Dunai Mónikát jelölte többségi előadónak, és kisebbségi 
előadót pedig nem kívántak állítani. 

Tájékoztatom továbbá önöket, hogy a bizottság előadója a Törvényalkotási 
bizottság ülésén is tanácskozási joggal részt vehet.  

Ezzel az első napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Áttérünk a második napirendi pontra, az egyebekre. (Jelzésre:) Hiller István 
máris jelzi, hogy hozzá kíván szólni. Parancsoljon! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Asszony! Azt szeretném 

megkérdezni, hogy jelen van-e a kormánynak olyan képviselője, akihez az oktatási 
törvény kérdésében kérdést intézhetek. 

 
ELNÖK: A kormány képviselője nem jelezte részvételi szándékát a mai 

bizottsági ülésen.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelettel azt kérdezem az elnök asszonytól, 

hogy van-e arról tudomása, vagy a bizottság tud-e arról valamit, hogy a sürgősséggel 
benyújtott, oktatással kapcsolatos törvényeket az Országgyűlés holnap elkezdi-e 
tárgyalni.  

 
ELNÖK: Erre vonatkozóan nyújtott be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

egy sürgősségi indítványt - ha ezt elfogadják, akkor holnap meg fogja tárgyalni az 
Országgyűlés plenáris ülése ezt a kormány-előterjesztést. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt javaslom, hogy kérjünk ebben 

tájékoztatást. Nincs módunk tárgyalni azt a törvényt, amit a kormány sürgősséggel 
beterjesztett, miközben oktatással is foglalkozó bizottság vagyunk. A kérdésem arra 
vonatkozik, hogy ha feltesszük a képviselőtársainknak a kérdést, ha már a kormány 
nincs itt, hátha tudnak arra esetleg valamiféle választ többségi frakció tagjaiként adni, 
hogy holnap elkezdik-e tárgyalni. (Dr. Pósán László jelentkezik.) 
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ELNÖK: Pósán alelnök úr, parancsoljon!  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Nyilván 

én nem vagyok abban a helyzetben, hogy a Házbizottság döntését megelőlegezzem, de 
az én tudomásom szerint ez a rendkívüli sürgősséggel beterjesztett javaslat 30-án 
kerül a plénum elé, és valóban igaz, hogy ilyen esetben a Törvényalkotási 
bizottságnak van kompetenciája ezt tárgyalni, de én a 30-áról tudok, nem 23-áról. 
Ettől függetlenül a javaslat, hogy tájékozódjunk a lehetséges menetrendet illetően, 
indokolt, csak nem biztos, hogy a Házbizottságnak van már ezzel kapcsolatban kész 
álláspontja, ezt nem tudom. (Dr. Hiller István jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Szerintem előbbre vagyunk. Azt tudjuk az 

alelnök úrnak a vélekedéséből, hogy bár a kormány sürgősséggel kérte ezt 
megtárgyalni, és bár holnap a parlament plenáris ülést tart, de ez a törvényjavaslat 
sem csütörtökön, sem vélhetően 23-án, hétfőn nem kerül elénk.  

Az egész kérdésben semmi más nincs, mint hogy - ha teljesen házszabályszerű 
is, de - mégiscsak egy kicsit életidegen lenne, ha holnap tárgyalta volna a parlament a 
törvényt. Mi, az Országgyűlés oktatásért is felelős bizottsága tagjai, mint bizottság itt 
ülünk, retinaszkennerről szavazunk, az oktatást - beleértve a köz- és felsőoktatást - 
elég jelentős mértékben érintő kérdésekről ezek szerint az Országgyűlés tárgyalna, mi 
meg úgy teszünk, mintha nem történne semmi. De minthogy elhangzott a válasz, ez 
nyilván módot ad más megközelítésre, amit az alelnök úr mondott. Én személy 
szerint köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a napirendi 

ponthoz? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. 
Más egyéb felvetése van-e valakinek? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Elnök asszony, köszönöm a szót. Én csak azt 

vetném fel, hogy a Nemzeti Táncszínház ügyével kapcsolatban lehetett mostanában 
hallani. A Miniszterelnöki Hivatal szeretne oda költözni, abba az épületbe, ahol a 
Táncszínház működik, ez szerintem okoz egy kis bizonytalanságot, sőt nagy 
bizonytalanságot a Táncszínház jövőjével kapcsolatban. 

Én javasolnám, hogy hívjuk meg esetleg a kulturális államtitkárt a következő 
ülésre, és kérdezzük meg arról, hogy mit terveznek, mi várható ezzel kapcsolatban, 
hátha ezzel meg lehet nyugtatni a kultúra iránt érdeklődőket, és magát a 
Táncszínháznak a vezetőségét is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a felvetést. Ezzel kapcsolatban szeretném 

tájékoztatni a bizottságot, hogy áttekintettük a bizottság titkárságával az elmúlt 
években, hogy a kultúráért felelős, a sportért felelős és az oktatásért felelős 
bizottságok esetében milyen olyan tematikus bizottsági napirendi pontok voltak, 
amelyeknek a hagyományait érdemes fenntartani, és ezzel kapcsolatban elindítottunk 
több szervezettel is egyeztetést - akkor ebbe belevesszük a Táncszínházat is, illetve a 
kulturális államtitkárt is ebben az ügyben. (Dr. Hiller István: Helyes.)  

Van-e valakinek még az egyebek között felvetése? (Jelzésre:) Simon képviselő 
úr, parancsoljon! 
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SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én annyit szeretnék 

jelezni, hogy ha majd egyszer a bizottság jövőjét illetően lesz lehetőség arra, hogy 
esetleg valahol kihelyezett ülést tartsunk, akkor én szeretnék élni Győr esetében ezzel 
a lehetőséggel: sokszínű a kulturális élet, magas színvonalú az oktatás, tehát 
javasolom, hogy vegyük ezt majd egyszer figyelembe. Nagyon szívesen megszervezzük 
ennek a hátterét Győrben, ha esetleg lesz majd erre lehetőség, tehát egy kihelyezett 
ülésre nemcsak itt, a fővárosban, hanem más településen is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a felajánlást, ezt is a meglévő gyűjtésünkhöz 

hozzávesszük, hogy Győr várost kiemelten kezeljük e tekintetben is. 
Van-e még valakinek felvetése? (Nincs jelzés.)  

Elnöki zárszó 

Ha nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt. A 2. napirendi pontot és a 
bizottsági ülést lezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 31 perc) 

 

   
 

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit 


