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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 56 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők megkapták, ehhez írásban senki 

nem terjesztett elő módosító javaslatot. Kérdezem, hogy szóban kíván-e valaki 
előterjeszteni módosítást a napirendhez. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést, szavazunk. 
Ki az, aki elfogadja a napirendet az előzetesen kiküldött formában? (Szavazás.) Volt-e 
nem szavazat? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.)  

A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, valamint az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény módosításáról szóló T/5143. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pont a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, 
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló 
T/5143. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Hozzászólások, határozathozatalok 

Köszöntöm a tárca képviseletében Kiss Norbert helyettes államtitkár urat és 
kérdezem államtitkár urat, hogy előzetesen e vitaszakaszban kíván-e felszólalni. 
(Jelzésre:) Jelzi, hogy nem kíván.  

Előterjesztőként Bánki Erik képviselő úr nincs jelen (Kucsák László: Bizottsági 
ülést vezet.), bizottsági ülést vezet, így kérdezem a képviselőket, hogy e 
vitaszakaszban ki kíván felszólalni. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki szerint nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság támogatta.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom és ezzel áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalnunk. A határozati házszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően az előzetesen kiküldött és most kiosztott háttéranyagban feltüntetett 
módosító pontokról szavazunk.  

A háttéranyag 1. pontjában Simon Róbert Balázs képviselő úr módosító 
javaslatáról döntünk. Kérdezem képviselő urat, hogy előterjesztőként kíván-e 
előzetesen szólni. (Simon Róbert Balázs bólint.) Parancsoljon!  
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SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. 
Csak egy bővített mondatban, hogy az 1., 2., 4., 7. és 8. pontban szerepelnek azok a 
módosítások, amelyeket én nyújtottam be, ezen módosítások célja alapvetően a 
szöveg pontosítása, illetve technikai jellegű módosítások. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pósán alelnök úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 

Technikai módosítóként azt szeretném javasolni, hogy mivel ezek 
szövegpontosítással, helyesírással kapcsolatosak, ezekről szeretném, ha csomagban 
szavaznánk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az 1., 2., 4., 7. pontok voltak? 
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Az 1., 2., 4., 7. és 8. pont, igen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját ezekről a pontokról. 
 
KISS NORBERT helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Mivel ezek kodifikációs pontosításokat is tartalmaznak, így elfogadjuk, igen. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki az, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem 

látok jelzést, szavazunk. Ki az, aki támogatja az 1., 2., 4., 7., 8. pontokat? Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság támogatta. 

A 3. számú pontban szintén Simon Róbert Balázs képviselő úr módosításáról 
van szó. Kérdezem képviselő urat, hogy ehhez kíván-e előzetesen hozzászólni. 
Parancsoljon!  

 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Nem kívánok. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár urat kérdezem a tárca álláspontjáról. 
 
KISS NORBERT helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki az, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem 

látok jelzést, szavazunk. Ki az, aki támogatja a 3. pontot? (Szavazás.) 9 igen szavazat. 
Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a 
bizottság támogatta. 

Az 5. pontban Ikotity István képviselő úr módosításáról döntünk. Kérdezem 
képviselő urat, hogy hozzá kíván-e szólni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem kíván. 
Kérdezem helyettes államtitkár urat a tárca álláspontjáról.  

 
KISS NORBERT helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, hogy ki az, aki hozzá kíván szólni az 5. 

pontban foglalt módosító javaslathoz. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki 
az, aki támogatja az 5. pontot? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. 
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Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 
Nem volt. A bizottság nem támogatta. 

A 6. pontban Szilágyi György képviselő úr módosításáról döntünk. Kérdezem 
képviselő urat, hogy hozzá kíván-e szólni. (Jelzésre:) Parancsoljon!  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. 
Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslatban az szerepel, hogy különválasztjuk a 

sportági szakszövetségek és az egyesületek közgyűlését, az szerepel az indoklásban, 
hogy a közgyűlés összehívása a sportági szakszövetségeknél óriási problémát jelent és 
nehezen megoldható. Véleményem szerint semmivel nem különbözik egy sportági 
szakszövetség közgyűlésének az összehívása, mint egy egyesület közgyűlésének az 
összehívása, ugyanazok a feltételek és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, tehát 
véleményem szerint nem megfelelő, hogy különválasszuk a sportági szakszövetségnél 
és az egyesületnél a közgyűlés összehívásának a feltételeit. 

Ráadásul itt azért történne meg ez a különválasztás, hogy a sportági 
szakszövetségeknél bizonyos szerződéseknél ne kelljen közgyűlési határozat, hanem 
elég legyen csak az elnökség döntése a hosszú távú szerződések esetében. 
Véleményünk szerint egy rossz feltétellel megkötött előnytelen szerződés a sportág 
egészét képes ellehetetleníteni, ráadásul nagymértékben gátolja az átláthatóságot, 
nagymértékben gátolja azt, hogy akár az emberek, akár az egyesületi tagok vagy a 
sportági szakszövetségek esetében az alá tartozó egyesületek megismerhessék 
ezeknek a szerződéseknek a tartalmát és erre bármilyen ráhatásuk legyen.  

Tehát mi azt javasoljuk, ellentétben azzal, amit az előterjesztő mondott - az 
előterjesztő azt mondta, hogy ők nem zárkóznának el attól, hogy az egyesületeknél is 
megadjuk ezt a jogot a szerződésekkel kapcsolatosan, hogy ne kelljen közgyűlést 
összehívni -, mi azt javasoljuk, hogy ne adjuk meg a sportági szakszövetségeknél sem 
ezt a jogot, és igenis, a fontos szerződéseknél, az olyan szerződéseknél, amelyek 
kihatással lehetnek az adott sportági szakszövetség hosszú távú működésére, ezeket a 
szerződéseket igenis a közgyűlésnek kelljen továbbra is jóváhagynia.  

Tehát arra kérem önöket, hogy pont az átláthatóság érdekében, pont annak az 
érdekében, hogy amikor komoly pénzeket áldoz akár a magyar kormány is a 
sportágak fejlesztésére, akkor a szerződéseket igenis minél átláthatóbban, minél 
nagyobb kontrollal és minél nagyobb nyilvánosság előtt kössék meg, amik nagy 
ráhatással vannak a szövetségekre. Tehát kérem, támogassák a módosító 
javaslatunkat, amely módosító javaslatnak az a lényege, hogy minél inkább 
ellenőrizhetők legyenek a sportági szakszövetségek azon működései, amelyek fontos 
gazdasági döntéseket hoznak, és éppen ezért ne hagyjuk benne azt, hogy az elnökség, 
egy szűk körű elnökség dönthessen fontos szerződésekről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár urat kérdezem a tárca álláspontjáról. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnézést kérek, csak egy 

technikai észrevétel. A 6. módosító javaslat ugyanaz egyébként, mint az 5. volt, amit 
Ikotity képviselő úr nevével fémjeleztek, tehát egy az egyben ugyanaz és arról 
gyakorlatilag az előbbiekben szavaztunk. Lehet újrakezdeni a vitát, de csak jelezni 
szeretném, hogy egyszer már erről a kérdésről szavaztunk. Gondolom, technikailag 
meg kell tenni ugyan még egyszer valószínűleg a sorszám miatt, csak mondani 
szeretném, hogy ilyen értelemben már túl vagyunk a vitán. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Reagálnék erre. Köszönöm az észrevételt, de a háttéranyagban önálló 

módosítási pontként szerepelt és előzetesen senki nem kezdeményezte a közös vitát 
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és a közös szavazást erről a kettőről, így ezért úgy kell eljárnunk, hogy külön módosító 
pont, még ha tartalmilag egyébként valóban meg is felel egymásnak a kettő. 
Egyébként volt már arra a példa, hogy ugyanarról a módosító javaslatról - más 
benyújtó esetén - voltak pártok, melyek külön szavaztak róla, tehát ez a lehetőség is 
fennáll. Akkor most ismételten kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy a 6. pontot 
támogatják-e. 

 
KISS NORBERT helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen.  
Elsőként hadd nyugtassam meg mind a két pont szerzőjét, hogy a 

transzparencia megmarad azzal, hogy például egy sportszövetségnél a közgyűlés 
megválasztja az elnökséget, őbennük bízik, s ezzel, azt gondolom - például az éves 
költségvetés elfogadása, ami szintén közgyűlési feladat és hatáskör -, gyakorlatilag 
azokat a kereteket, azokat a mozgástereket, amivel egy elnökség rendelkezik, 
biztosítja. Én nem gondolom, illetve nem osztanám a képviselő uraknak azon 
aggályát, hogy ezáltal ez a transzparencia megszűnne.  

Amiért talán mégis szükséges, és amiért támogattuk Simon képviselő úr 
előterjesztését, az az, hogy ezáltal egy sokkal mozgékonyabb, sokkal könnyebben 
mozduló elnökségek jönnek létre és Simon képviselő úr előterjesztése meghagyja a 
lehetőséget azoknak a szövetségeknek, amelyek másként szeretnének tevékenykedni a 
sport világában, tehát egyfajta plusz lehetőségként biztosítjuk ezt és nem elveszünk 
lehetőséget.  

A kormányzatnak az az álláspontja, hogy gyakorlatilag ezt a transzparenciát, 
amit egyébként mások vagy önök, képviselő urak, fenntartanak, illetve gondolnak, ezt 
mi is támogatjuk, sőt egy plusz eszközzel szeretnénk segíteni a szövetségek 
mozgásterét, az elnökség mozgásterét, és ezért van az, hogy Simon képviselő úr 
előterjesztését… (Simon Róbert Balázs: Bánki Erik előterjesztését.), Bánki Erik 
előterjesztését és a módosítókat támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr jelezte hozzászólási 

szándékát. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Nincs kétségem afelől, hogy nem fogják megszavazni ezt a módosító javaslatot 

sem, viszont a kormány azon kijelentése, hogy hagyjuk meg az elnökségeknek, mert a 
közgyűlés bízik az elnökségekben, igen, bízott a Paralimpiai Bizottság elnökségében 
is. Egy ilyen helyzetben, amilyen helyzetben vagyunk jelen pillanatban, hogy képes 
egy elnökség, képes egy elnök és egy alelnök egy teljes sportág megítélését ilyen rossz 
fényben feltüntetni, mint amit a Paralimpiai Bizottságnál láthattunk, ez pont azt 
támasztja alá, hogy minél nagyobb transzparencia kellene. Itt jelen pillanatban nem 
volt lehetősége a Paralimpiai Bizottság elnökségének, hogy például vagyoni értékű 
jogokról döntsön a közgyűlés nélkül és látjuk, milyen problémák keletkeztek belőle. 
Képzeljük el azt, amikor itt nagyon komoly vagyoni értékű jogokról döntenek, 
mondjuk, hosszú évekre vonatkozóan, akkor milyen károkat lehet okozni az adott 
sportágnak és az egész magyar sportnak is. 

Tudom, szervesen nem kapcsolódna ide, de gondoljanak bele abba, hogy 
amikor a 2024-es olimpiai megrendezésről tárgyalunk most folyamatosan, vajon a 
2024-es olimpiai megrendezésnek káros volt-e az, ami a Paralimpiai Bizottságnál 
történt? Az emberek vajon úgy gondolnak-e jelen pillanatban a 2024-es olimpiára, 
amely olimpiai és paralimpiai játékokat jelent, úgy gondolnak-e erre az olimpiára, 
mint mondjuk, gondoltak két hónappal ezelőtt, hogyha elolvasták ezt a címet. 
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Tehát pont azt támasztja alá a Paralimpiai Bizottságnál történt dolog, hogy 
nemhogy nagyobb szabadságot kellene adni az elnökségeknek adott esetben, hanem 
igen, még nagyobb kontrollt és még nagyobb felügyeletet kellene adni nekik, hiszen 
itt már nemcsak arról fognak dönteni, hogy 3 millió forintot odaadnak-e az elnöknek 
vagy nem, nemcsak arról fognak dönteni, hogy egy kisbuszt kibérelhet-e saját magától 
az elnök vagy nem, hanem komoly vagyoni értékű jogokról is dönthetnek több évre 
kimenően, és ezek a szerződések - még akkor is, ha majd a közgyűlés megvonja a 
bizalmat, mondjuk, éppen az elnökségtől vagy az elnök lemond, mint a Paralimpiai 
Bizottság esetében volt -, akkor is érvényben lesznek, és a következő elnökség pedig, 
amelyik ugyanúgy élvezni fogja a közgyűlés bizalmát, nyögni fogja ezeknek a 
szerződéseknek a súlyát.  

Hogy van-e példa rá? Emlékezzenek vissza, ugyan rég volt, de a mai napig a 
televíziós jogoknál, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség annak idején egy 
magánembernek eladott bagóért, azt a mai napig még mindig nyögi és az összes 
MLSZ-elnökség és a közgyűlés ugyanúgy nyögte azt a rossz szerződést, amit annak 
idején eladtak és onnantól kezdve reklámlehetőséget kellett adni bizonyos 
embereknek.  

Tehát én nem tartom jónak azt, hogy egy szűk körű elnökség dönthessen 
nagyon komoly vagyoni értékű jogokról, és még egyszer szeretném kérni önöket arra, 
hogy fogadják el ezt a módosító javaslatot, mert ez szolgálja az átláthatóságot, ez 
szolgálja a transzparenciát, nem pedig az, hogyha minél jobban leszűkítjük a 
döntéshozók lehetőségét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni a képviselők közül? (Nincs jelzés.) Nem 

látok jelzést, szavazunk. Ki az, aki támogatja a 6. pontban foglalt módosítást? Aki 
igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság 
nem támogatta. 

A 7. és a 8. pontról már szavaztunk Simon Róbert képviselő úr indítványainál, 
így a háttéranyag pontjaiban foglalt módosító javaslatok vitájának és szavazásának a 
végére értünk. A nem támogatott módosító javaslat esetében mód van arra, hogy azt a 
bizottság az általa szükségesnek tartott változtatásokkal fenntartsa. Kérdezem a 
bizottság tagjait, van-e szövegszerű javaslatuk a nem támogatott módosító javaslat 
megváltoztatására. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen nem érkezett javaslat. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek további módosításra javaslata. (Nincs 
jelzés.) Nem látok ilyet. Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott 
döntéseknek megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatot. Aki igen, az, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, 
aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság 
ennek megfelelően jár el. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról, majd kijelölheti a bizottság előadóját, valamint, akik ennél a 
szavazásnál kisebbségben maradnak, mód nyílik kisebbségi vélemény 
előterjesztésének a bejelentésére is. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes 
vitát. Aki igen, az, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság lezárta a részletes 
vitát.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza. 
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Azoknak van lehetősége kisebbségi véleményt előterjeszteni, akik a következő 
szavazás után kisebbségben maradnak. Ennek megfelelően kérdezem tehát a 
bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a 
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés 
aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, az, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. 
Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással a 
bizottság ennek megfelelően jár el. 

Kérdezem a bizottság többségét, hogy kívánnak-e többségi előadót állítani a 
plenáris vitára, illetve a kisebbségben maradt tagokat is kérdezem, hogy szeretnének-
e élni ezzel a lehetőséggel. (Jelzésre:) Nem látok jelzést, így a részletes vitát és az első 
napirendi pontot lezárom. 

Köszönjük helyettes államtitkár úrnak, hogy részt vett a vitában. Jó munkát 
kívánunk! 

A Női Méltóságért Albizottság hiányzó tagjainak és alelnökének 
megválasztása 

Második napirendi pontunk a Női Méltóságért Albizottság hiányzó tagjainak és 
alelnökének megválasztása. A bizottság hivatalos neve az, hogy Női Méltóságért 
Albizottság. Itt helyesírási problémánk volt a házvezetéssel, mi szeretnénk, illetve az 
előterjesztésben is így szerepel, amit elfogadtunk, hogy három nagybetűvel kezdjük és 
a rövidítés miatt is ezt a formát szeretnénk használni, ezért a jegyzőkönyv kedvéért 
rögzítjük, hogy ebben a formában szeretnénk az albizottságot megalakítani.  

A bizottság előző ülésén sor került a bizottság kormánypárti tagjainak és 
néhány ellenzéki tagjának a megválasztására, kérdéses volt a Magyar Szocialista Párt 
delegáltjának a személye és az ellenzéki alelnök személye is. Kunhalmi Ágnes 
képviselő asszony jelezte, hogy az MSZP részéről ő kíván részt venni ennek az 
albizottságnak a munkájában s az ellenzéki pártok közötti egyeztetés eredményeként 
alelnöknek az LMP képviselőjét, Ikotity Istvánt jelöljük, így ennek támogatására 
kérem a kormánytöbbséget is.  

Tehát kérdés, hogy megválasztja-e a bizottság Kunhalmi Ágnest a Női 
Méltóságért Albizottság tagjává és … (Kucsák László: Hiller képviselő úr támogatja 
ezt? - Dr. Hiller István: Nem avatkozunk bele más párt belügyeibe. - Derültség.) 

(Dr. Hiller Istvánnak:) Szólni szeretne a képviselő úr? (Dr. Hiller István: 
Nem.) Akkor Ikotity képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! A legutóbbi alkalommal sajnos más feladatom miatt nem 

tudtam részt venni és meglepetésként ért, amikor egészen más okból este elkezdtem 
böngészni az egyes parlamenti képviselők oldalát, és meglepetve tapasztaltam, hogy 
egy albizottság tagja lettem épp attól a pillanattól fogva. (Derültség.) Ezzel 
kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt azt, bizonyára tudják önök is, 
hogy ennek volt egy előzetes kezdeményezése az LMP részéről egy évvel ezelőtt, ezt 
egy 1 évre felállítandó eseti bizottság formájában javasoltuk, annál is inkább, mert 
egyébként, amilyen hatáskörei meg lettek most állapítva ennek az albizottságnak, 
nem egészen a Kulturális bizottság portfoliójába tartozó, helyenként azon lényegesen 
túlnyúló részekről van szó. Ez volt az egyik, amely miatt ezt furcsának tartottuk, hogy 
idekerült. A másik dolog pedig az, teljesen meglepett, hogy mindenféle előzetes 
konzultáció nélkül történt ez és így kellett értesülnöm róla. Én igazán örültem volna, 
hogyha legalább megemlítik ezt akár egy rövid telefonhívás, e-mail, bármi ilyesmi 
formájában, hogy egy kis konzultáció történjen már.  
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Tudnának-e arra válaszolni - nem tudom, kit kell kérdezzek pontosan -, hogy 
mi az oka annak, hogy ez a Kulturális bizottság alá került. Megköszönném a választ. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Dunai Mónika képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót.  
Valóban, ha képviselőtársam a múlt ülésen itt lett volna, akkor hallhatta volna 

erre a választ is. Szabó Szabolcs kérdezte meg ugyanezt, és akkor is elmondtam, de 
most természetesen megismétlem az ön kedvéért is. Egészen praktikus oka van 
ennek, nekünk, a Kulturális bizottság tagjainak jutott az az eszünkbe, hogy mi a saját 
bizottságunkon belül, tehát amelyikben mi vagyunk tagok, alakítsuk meg ezt a 
bizottságot. Én a magam részéről örülnék vagy örültem volna, ha bármelyik más 
bizottság ezt kezdeményezi, hiszen valóban ez a téma gyakorlatilag minden 
bizottságnak a tevékenységébe is tudna tartozni - talán a miénkbe egy kicsit jobban -, 
és ennek személyes vonulata van, mi így gondoltuk, hogy szívesen részt vennénk 
ebben a munkában és ezért is javasoltuk azt, hogy jöjjön létre. 

Az nekem kifejezetten tetszik, és nagyon örülök neki, hogy a Kulturális 
bizottság összetétele olyan, hogy itt - ha jól látom, most már végleges a névsor - a női 
kérdésekkel foglalkozó albizottság fele férfi lesz, a fele nő, azt gondolom, hogy ez egy 
kifejezetten szerencsés és jó dolog. Én magam úgy gondolom, hogy akár a férfiak, 
akár a nők ügyével nem érdemes csak a nőknek vagy csak a férfiaknak foglalkozni, azt 
gondolom, hogy mindenkinek kell, és azt gondolom, ennek a bizottságnak olyan a 
személyi összetétele, hogy egy érdemi munkára lehet számítani és én ebben is kérem 
a partnerséget mindenkitől, minden párttól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bocsánat! Hiller István jelezte a hozzászólási szándékát, 

aztán Ikotity István. Parancsoljon!  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném jelezni - közben Kunhalmi 

képviselő asszonnyal e-mailen fölvettük a kapcsolatot, aki a plenáris ülésteremben 
van, ahol a médiatörvény vitája folyik -, tehát mi egyetértünk ennek az albizottságnak 
a létrehozatalával, és akkor hivatalosan is jelzem, hogy az MSZP képviseletében 
Kunhalmi Ágnes képviselő asszony vesz részt a munkájában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ikotity alelnök úr, parancsoljon! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

tájékoztatást, igyekszem gyors lenni. Elsőként azt szeretném már itt javasolni a 
bizottság előtt, hogy ha ez a Kulturális bizottság által létrehozott albizottság, hogy 
rögzítse azt a tematikájában, hogy milyen gyakran ülésezik egy év alatt, illetve azt is 
akár, hogy szakértők meghívásával történjenek ezek az ülések. Nem húzom az időt, 
elég sok minden javaslatom van, de majd az albizottsági ülésen megteszem ezt 
részletesen, amit várok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 
(Jelzésre:) Dunai Mónika, parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Még egy gondolat. Igen, mindenféleképpen azt 

javaslom az albizottság tagjainak, hogy még most, a nyári szünet előtt tartsuk meg 
már az első ülésünket, erre fogok is egy javaslattal élni. A praktikus az lenne, amikor 
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délután úgyis parlamenti ülésnap van - de még ez ügyben nem hívtuk össze a tagokat 
és még elnök asszonnyal sem egyeztettem -, de nagyon valószínű, hogy kísérletet 
teszünk a 29-e, hétfő, délelőtt 10 óra körüli időpontra, hogy még a délelőtt folyamán 
ezt meg tudjuk tartani. A tematikájáról fogunk ez alkalommal mindenféleképpen 
beszélni, úgyhogy én kérném is majd a javaslatokat az albizottság tagjaitól. Ezenkívül 
pedig én magam is úgy gondoltam, hogy egy-egy nagy területegységet - joganyag, 
foglalkoztatás, családpolitika - fogunk majd mindig megtárgyalni a szakértőkkel, 
meghívottakkal. Reméljük, hogy nemcsak tanácskozni fogunk, hanem előbbre is 
jutunk és javaslatokat meg fogunk tudni fogalmazni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Más hozzászólási szándék ehhez a napirendhez van-e? (Nincs jelzés.) 
Nem látok jelzést, akkor szavazhatunk.  

Javaslom, hogy együtt szavazzunk Kunhalmi Ágnes taggá történő 
megválasztásáról és Ikotity István alelnökké történő megszavazásáról. Ki az, aki 
támogatja ezt a személyi javaslatot? (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. 

A bizottság megválasztotta Kunhalmi Ágnest az albizottság tagjává és Ikotity 
Istvánt az albizottság alelnökévé. Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. 

A bizottság 2015. évi őszi munkatervének elfogadása 

Harmadik napirendi pontunk a bizottság 2015. évi őszi munkatervének 
elfogadása. Ezt a képviselők megkapták, kérdezem, hogy ehhez hozzászólási 
szándékuk van-e. (Jelzésre:) Pósán alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak annyit szeretnék 
mondani - Kucsák képviselő úr megkért, hogy tolmácsoljam -, meglátása szerint 
nagyon bő programjavaslattal állt elő az elnök asszony, ami annak a veszélyét rejti 
magában, hogy nem biztos, hogy a végére is tudunk jutni, illetve, hogy megfelelően 
össze tudjuk szervezni minden esetben. 

 
ELNÖK: (Ikotity István jelentkezik.) Elnézést, reagálnék erre a felvetésre és 

utána adnám tovább a szót alelnök úrnak. 
Egyrészt én magam is számítok arra, hogy az összeset nem fogjuk tudni egy 

ülésszak alatt lezárni, már most is van olyan, amit már a tavaszi ülésszakra is 
beterveztünk, de átcsúszik az őszire, mert most sem értünk a végére. Nem számítok 
arra például, hogy Balog Zoltán, Varga Mihály és Lázár János miniszterként egy 
ülésszak alatt el tud jönni a bizottság ülésére, ugyanakkor az a tervem, hogy a négy év 
alatt legalább egyszer Varga Mihályt, mint szakképzést felelős minisztert és Lázár 
Jánost az örökségvédelem, az NKE ügyében meg tudjuk hallgatni. Szeretném időben 
elkezdeni a megkeresést, de lehet, hogy az ő meghallgatásuk például átcsúszik jövő 
tavaszra. Például a budai várnegyed és a múzeumi negyed ügye is szerepelt a 
bizottság tavaszi munkatervében is, de nem került rá sor egyeztetési nehézségek 
miatt, ezért őszre tervezzük. Amire sor kerül, arra sor kerül, amire nem, arra nem, 
tehát nem tudunk olyan mértékben felelősséget vállalni, hogy ezt az összeset egy őszi 
ülésszak ideje alatt meg tudjuk szervezni, ezek témafelvetések csupán, és meglátjuk, 
hogy mi az, ami meg is valósul belőle. 

Parancsoljon, alelnök úr. 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

asszony.  
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Tisztelt Bizottság! A meghívandók és a meghallgatandók között nagyon 
szeretném, ha sort kerítenénk - mert azt gondolom, sikerült az elmúlt egy évben is 
különböző embereket meghívnunk és nagyon sok kérdésre választ kaptunk, ami, azt 
gondolom, a bizottság munkáját segítette és mindenképpen egy kommunikációt 
indított meg -, akit nagyon szívesen látnánk, és engedjék meg, hogy ezt itt javasoljam, 
az két személy, az OFI-nak és az Oktatási Hivatalnak a vezetője. Igazán szerencsésnek 
tartanám, ha ők is előbb-utóbb sorra kerülnének. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kiegészítjük és betervezzük az őszi ülésszakra.  
Más hozzászólási szándék, javaslattétel ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 

Nem látok jelzést, akkor szavazunk. 

Határozathozatal  

Az előzetesen elmondottak fényében ki az, aki elfogadja a bizottság őszi 
munkatervét? Kérem, jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság egyhangúlag elfogadta. Ezzel a 3. 
napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Negyedik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, van-e valakinek felvetése. 
(Nincs jelzés.) Nem látok jelzést.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát 
kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc) 

 
 Dúró Dóra 

a bizottság elnöke 
 

 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika   

 


