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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, 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 írásban megkapták, ehhez nem 

érkezett írásban módosító javaslat. Kérdezem, hogy kíván-e valaki előterjeszteni 
módosítást szóban a napirendhez. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 
Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot az előzetesen kiküldött 
formában? (Szavazás.) Köszönöm. Volt nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendet. 

A 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításról szóló H/8343. 
számú határozati javaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) 

Az 1. napirendi pontunk a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról 
szóló határozati javaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
E rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a határozati 
javaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott 
szempontok szerinti vizsgálatát. 

Köszöntöm az előterjesztők egyikét, Földi László képviselő urat, és kérdezem, 
hogy kíván-e ebben a szakaszban hozzászólni. (Jelzésre:) Parancsoljon!  

 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Tisztelt Elnök Asszony! Köszönöm a 

szót. Nem kívánok ebben a szakaszban hozzászólni. 
 
ELNÖK: A kormány képviselőjét kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni.  
 
ZÁVOGYÁN MAGDOLNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen, nem kívánok hozzászólni. 
 
ELNÖK: A képviselőknek van lehetősége. Kívánnak-e ebben a vitaszakaszban 

hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést, így az előterjesztő sem kíván 
reagálni az elhangzottakra, mivel semmi nem hangzott el. (Dr. Hoffmann Rózsa 
megérkezik az ülésre.) 

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 határozati 
javaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki 
egyetért, kérem, az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt nem szavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

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 feltűntetett módosító pontok közül azokról kell állást 
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foglalni, amelyeket a bizottságunkhoz címeztek, tehát az 1., 2. és 4. pontról. Mivel 
ezek egy helyesírási pontosítást tartalmaznak, javaslom, hogy egy szavazással 
döntsünk erről.  

Kérdezem az előterjesztő Földi képviselő urat, hogy támogatja-e a módosító 
javaslatot. 

 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A módosító javaslat előterjesztője Simon Róbert képviselő 

úr. Kérdezem, hogy kívánja-e szóban indokolni a módosító javaslatot. 
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, mindössze 

egy mondat. Valóban nyelvhelyességi a módosító, ezért került be a módosítók közé. 
Azt hiszem, ebben egyetérthetünk mindannyian. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatják-e a 

módosítást. 
 
ZÁVOGYÁN MAGDOLNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen, támogatjuk. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselőknek van lehetősége hozzászólni. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni az 1., 2., 4. pontban foglalt módosító 
javaslatokhoz. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 

Akkor egy szavazással döntünk ezekről. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az 
1., 2. és 4. pontot. Aki igen, kérem, az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt nem 
szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándék megfogalmazásával folytatjuk az ülést, erre 
előzetesen nem érkezett javaslat. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek 
további módosításra javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Akkor kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, kérem, az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt nem szavazat? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt, a bizottság 
egyhangúlag szavazott, és ennek megfelelően fog eljárni. A vita ezen szakaszát 
lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
kérem, az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag lezárta a részletes 
vitát.  

Kérdezem 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, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Volt nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztést.  
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Így a részletes vita utolsó szakaszát és a részletes vitát is lezárom, ezzel az 1. 
napirendi pontunk végére értünk. Köszönjük szépen a képviselő úrnak és a helyettes 
államtitkár asszonynak, hogy rendelkezésünkre álltak. (A meghívottak távoznak az 
ülésről.) 

A bizottság tavaszi munkatervének elfogadása 

A 2. napirendi pontban a bizottság tavaszi munkatervének elfogadásáról 
döntünk, az előterjesztést kiosztottuk a képviselőknek. Ehhez hozzáfűzném, hogy az 
alelnökökkel történt egy előzetes egyeztetés, és ezt követően az ott kialakult 
konszenzus alapján terjesztettük a bizottság elé ezt a tavaszi munkatervet.  

Kérdezem, hogy ehhez a bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni. 
(Jelzésre:) Kucsák alelnök úr, parancsoljon! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. A március 8-ai, Clara Zetkinhez is köthető jeles 
napnál látom Lázár Jánost az átszervezésekkel kapcsolatban, a megbeszélés vége felé 
került elő ez a lehetőség. Én pusztán érdeklődni szeretnék afelől, mivel ott, ha jól 
emlékszem, időpontot nem rendeltünk ehhez hozzá, és talán Hoffmann Rózsa 
felvetése volt ez a háttérintézményekkel összefüggésben, hogy ez a rövid időszak elég 
lehet-e erre. Ha erről hallhatnánk, ha nem, akkor pedig haladunk a magunk útján. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Felvettük a kapcsolatot a Miniszterelnökséggel, és mivel még a 

kormány nem hozott döntést ezeknek a háttérintézményeknek a sorsáról konkrétan, 
ezért a türelmünket kérték, de azt megerősítette a miniszter úr, hogy amint a 
kormány meghozza a döntést, akkor állnak rendelkezésünkre, és valaki illetékes el fog 
jönni a bizottság ülésére. Tehát a március 8-ai dátumot nem lehet kőbe vésni, előzetes 
tervként magunk meghatározhatjuk, de mint mindegyik program, amely más külső 
személy vagy intézmény bevonásával történik, nemcsak rajtunk múlik, tehát így az 
összes többi dátumot is ennek megfelelő rugalmassággal kell kezelni. 

Más hozzászólási szándék? Március 8-án viszont, elnézést, Fürjes Balázs 
rendelkezésünkre áll, tehát a másik tervezett napirendi pontra sor fog kerülni. 
(Jelzésre:) Ikotity alelnök úr, tessék! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Elnök 

Asszony! Tisztelt Bizottság! Egy olyan kérdésem lenne, javaslatként elhangzott 
részemről, hogy kerekasztal alakult meg, ha jól emlékszem, két hete körülbelül, ennek 
a munkáját szerencsés lenne, ha minél inkább figyelemmel tudnánk kísérni. 
Nyilvánvalóan Palkovics László államtitkár úr március 22-ei beszámolója remek 
alkalom, de azt gondolom, valamilyen módon lehetőséget kellene keríteni arra, hogy 
ettől függetlenül is ezt figyelemmel tudjuk kísérni a továbbiakban is, mert erre 
vonatkozó javaslat már nincsen, nem merül fel a munkatervünkben.  

 
ELNÖK: A törvényalkotási programban szereplő várható törvényeknél láthatja 

az alelnök úr, hogy a köznevelési törvény módosítása is május környékén valószínűleg 
a Ház elé kerül, és akkor is az államtitkár úr vagy valaki az államtitkárságról el fog 
jönni a bizottságba, így azt a napirendet összeköthetjük azzal, hogy a kerekasztal 
munkájáról beszámol, ha ez így megfelel. 
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IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Nekem annyi, hogy nyilván 
államtitkár úr természetesen a legalkalmasabb erre, csak fölvetem azt, hogy adott 
esetben szerencsés, hogyha más oldalról is a bizottság megismeri az ott 
elhangzottakat. De el tudom fogadni ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Más hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Simon Róbert, 

tessék! 
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy nagyon érdekes 

napirendet szeretnék esetlegesen fölvetetni, sporttal kapcsolatos. Győrben működik 
két szakedző által egy program, activ body system, kimondottan felnőtteknek szóló, 
az egész testet átmozgató, védjegyzett program, velük beszéltem, és nagyon szívesen - 
nyilván nem fizikai értelemben - bemutatnák ezt a programot. Egyébként erre 
Győrben építenek egy sportparkot is, ahol ezt gyakorolják, meg természetesen 
csarnokban is. Hogyha egyetértenek vele a jelenlévők, akkor - nyilván egy 
meghatározott időkeretben - érdemes lenne megnézni, ajánlanám szívesen 
mindenkinek. Éppen májusra gondoltam, és május végén láttam bobot meg 
Paralimpiai Bizottságot, hogyha ide beférne, akkor szólnék az úrnak, úgy hívják 
egyébként, hogy Tálos Gergely, ők alkották meg ezt a programot mint testnevelők, 
edzők, szakedzők. Azt gondolom, hogy mindenkit érdekelhet ez a dolog, esetleg 
szélesebb körben is, ezért gondoltam, hogy fölvetem ezt a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Vinnai képviselő úr, tessék! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Röviden szeretnék szólni, 

elnök asszony. Látom, hogy a nyíregyházi kihelyezett ülés május 18-ával szerepel. 
Előkészületei megkezdődtek, polgármester úr nagyon jól áll a dologhoz, és azt 
szeretné, hogyha a városházán tartanánk meg ezt a kihelyezett ülést. Egy 
tájékoztatóval indulna, az aktuális napirendi pontok, és ebéd után pedig - egy ebédre 
is meghív bennünket - lenne a Lego és az állatpark megtekintése, nem is fakultatív, 
kötelezően fakultatív program. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Valóban egyeztettünk már képviselő úrral a 

nyíregyházi kihelyezett ülés programjának előkészületeiről. 
Akkor Simon Róbert képviselő úr felvetését a május 31-ei ülésre megpróbáljuk 

integrálni, amennyiben erre lesz lehetőség. (Simon Róbert: Köszönöm.) 

Határozathozatal  

Más hozzászólási szándék van-e a tematikus tervhez? (Nem érkezik jelzés.) 
Nem látok jelzést. Akkor Simon Róbert képviselő úr által javasolt kiegészítéssel ki az, 
aki támogatja a bizottság tavaszi munkatervét? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek  

3. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek felvetése. 
(Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést.  
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Az ülés berekesztése  

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

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc)  
  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 


