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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat 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 senki nem 
jelzett írásban módosítási szándékot. Kérdezem ezért a bizottságot, hogy elfogadja-e a 
napirendet az előzetesen kiküldött formában. Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/12459. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

1. napirendi pontunk a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 
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.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Kozmann György helyettes államtitkár 
urat és Fazekas Attila Erik főosztályvezető urat. Kérdezem helyettes államtitkár urat, 
hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. (Kozmann György: Nem, 
köszönöm.) Nem kíván, jelzi.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e valaki 
hozzászólni. (Nem érkezik 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. (Ikotity István megérkezik az ülésre.) Egyetért-
e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Hét igen 
szavazat. Ki az, aki szerint nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Négy tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 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 a most kiosztott háttéranyagban feltüntetett 
módosító pontokról szavazunk. Ez a háttéranyag az első (Felmutatja.), amiben foglalt 
módosító pontokról kell állást foglalnia a bizottságnak.  

Az 1. pontban Varga László és Kunhalmi Ágnes képviselők módosító 
javaslatáról döntünk. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az 1., 2., 3. és 4. pontokban előterjesztett módosító javaslatok 
egymással összefüggnek.  

 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ágnes, kívánsz hozzászólni, érvelni mellette? (Kunhalmi Ágnes: 

Nem.) A képviselők részéről van-e hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Nem 
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látok jelzést. Akkor egy szavazással döntünk az 1., 2., 3., 4. pontokban foglalt 
módosító javaslatokról. Ki az, aki támogatja, a megjelölt módosításokat? Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodással a 
bizottság nem támogatta. (Dr. Pósán László: Nyolc nem volt. Mert helyettesítés…) 
Rendben, akkor nyolc nem szavazattal. 

A következő az 5. számú módosító pont, Varga László és képviselőtársai 
módosító javaslata. Az előterjesztők közül jelen van Kunhalmi Ágnes képviselő 
asszony. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e az 5. pontban foglalt módosítást.  

 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ágnes, kívánsz… (Kunhalmi Ágnes: Nem.) Nem kíván. A képviselők 

részéről van-e hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. 
Szavazunk! Ki az, aki támogatja az 5. pontban foglalt módosítást? (Szavazás.) Három 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

A 6. pontban szintén Varga László és Kunhalmi Ágnes módosításáról döntünk. 
Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselő asszonyt, hogy kíván-e érvelni. (Kunhalmi Ágnes 

nemet int.) Nem kíván. A képviselők közül kíván-e valaki hozzászólni? (Nem érkezik 
jelzés.) Nem látok jelzést. 

Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 6. pontban foglalt módosítást? (Szavazás.) 
Négy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen érkezett javaslat; ezt 
pénteken kiküldtük a képviselőknek, és a bizottsági ülésen is kiosztottuk. Ebben 
foglalt módosításokról szavazunk. Az 1. pontban foglalt módosításról kérdezem 
helyettes államtitkár urat, hogy támogatja-e a kormány.  

 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

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

Nem látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja, hogy az 1. pontban foglalt 
módosítást a bizottság saját módosítási szándékként benyújtsa? Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen nincsen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodással a 
bizottság benyújtja a módosító javaslatot.  

A 2. pontban foglalt módosító javaslatról kérdezem helyettes államtitkár urat, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk, igen.  
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ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 2. pontban foglalt módosítást? 
(Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság benyújtja a módosítást. 

A 3. pontban foglalt módosításról kell döntenünk. Kérdezem helyettes 
államtitkár urat, hogy támogatják-e.  

 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk, igen.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 3. pontban foglalt módosítást? 
(Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság benyújtja a módosító 
javaslatot. 

Következik a 4. pont, az ebben foglalt módosítás. Kérdezem helyettes 
államtitkár urat, hogy támogatja-e a kormány.  

 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. (Dr. Hiller István megérkezik az ülésre.)  
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, 

tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm a szót. Azt nem tudom, hogy 

konkrétan ki készítette az anyagot, nem tudom, kihez kell címeznem a kérdést, csak 
érdeklődnék, hogy itt milyen mozaikszóval ütközik az NVSZ, amit NVESZ-re 
cserélünk le. Csak érdeklődésként kérdezem, mert hirtelen nem tudom, hogy miről 
lehet szó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kíván valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Helyettes államtitkár úr, tessék! 
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A Nemzeti Védelmi Szolgálat. (Szabó Szabolcs: Akkor valóban 
célszerű. Köszönöm.) Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. A képviselők közül kíván-e még valaki hozzászólni? (Nem 

érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Ki az, aki támogatja a 4. pontban foglalt 
módosítást? (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodással a bizottság benyújtja a 
módosító javaslatot. 

Az 5. pont következik, ami a kinyomtatott anyag 7. oldalán található. Kérdezem 
helyettes államtitkár urat, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, a képviselők közül ki kíván hozzászólni. (Nem érkezik 

jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja az 5. pont benyújtását? Aki 
igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
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(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság 
benyújtja az 5. pontban foglalt módosítást. 

A 6. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy a kormány támogatja-e.  
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatja, igen.  
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 6. pont benyújtását? (Szavazás.) Nyolc 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság benyújtja a módosító javaslatot. 

A 7. pontban foglalt módosításról kérdezem helyettes államtitkár urat.  
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 7. pont benyújtását? (Szavazás.) Nyolc 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság benyújtja a 7. pontot.  

A 8. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat, támogatják-e.  
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk, igen.  
 
ELNÖK: Kérdezem, a képviselők közül ki kíván hozzászólni. (Nem érkezik 

jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 8. pont benyújtását? 
(Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság benyújtja a 8. pontot. 

A 9. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat, támogatják-e.  
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk, igen. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 9. pont benyújtását? (Szavazás.) Nyolc 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság benyújtja a 9. pontot. 

A 10. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy támogatják-e.  
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 10. pontot? (Szavazás.) Nyolc igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság benyújtja a 10. pontot. 

A 11. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat, támogatják-e.  
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk, igen. (Farkas Gergely megérkezik az ülésre.)  
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ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 11. pont benyújtását? (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság benyújtja a 11. pontot. 

A 12. pontról kérdezem helyettes államtitkár úr álláspontját.  
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 12. pont benyújtását? (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság benyújtja a 12. pontot. 

A 13. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy támogatják-e.  
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk, igen.  
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 13. pont benyújtását? (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság benyújtja a 13. pontot. 

A 14. pontról kérdezem helyettes államtitkár úr álláspontját.  
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk ezt is.  
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 14. pont benyújtását? (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság benyújtja a 14. pontot. 

A 15. pontról kérdezem helyettes államtitkár úr álláspontját. 
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 15. pont benyújtását? (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság benyújtja a 15. pontot.  

A 16. pontról kérdezem helyettes államtitkár úr álláspontját. (Dr. Hoffmann 
Rózsa és Simon Róbert Balázs megérkezik az ülésre.)  

 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 16. pont benyújtását? (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság benyújtja a 16. pontot. 
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A 17. pontról kérdezem helyettes államtitkár úr álláspontját. 
 
KOZMANN GYÖRGY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 17. pont benyújtását? (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság benyújtja a 17. pontot. 

Kérdezem, hogy van-e a bizottság tagjainak további módosításra szövegszerű 
javaslata. (Nem érkezik jelzés.) 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, jelezze! 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság ennek megfelelően jár el.  

A vita ezen szakaszát lezárom. 
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben dönt a bizottság a 

részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással 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. 
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, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság ennek megfelelően jár el. 

Ezzel a részletes vita utolsó szakaszát és a részletes vitát lezárom. 
Ezzel az 1. napirendi pont tárgyalásának végére értünk. Köszönöm szépen 

helyettes államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak, hogy a rendelkezésünkre álltak.  

Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével 
összefüggő módosításáról szóló T/12739. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

2. napirendi pontunk az egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék 
bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat; Lázár János, Balog 
Zoltán és Dunai Mónika képviselők önálló indítványáról van szó. Az önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről döntünk. Az előterjesztő képviseletében megadom a szót 
Dunai Mónika képviselő asszonynak. Parancsoljon! 

Dunai Mónika (Fidesz) előterjesztése  

DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! A jelen előterjesztésnek az a célja, hogy a jelenlegi 
jogszabályokban meghatározott balettművészeknek járó életjáradék bővüljön ki a 
jövőben, 2017. január 1-jétől, mégpedig olyan módon, hogy ne csak a balettművészek, 
hanem összességében a táncművészek - a jogszabályban meghatározott keretek 
között - lehessenek jogosultak erre az életjáradékra. (Kozmann György és dr. 
Fazekas Attila Erik távozik az ülésről.) 
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ELNÖK: A képviselőknek van lehetősége hozzászólásaikat megtenni. 
(Jelzésre:) Hiller István, tessék! 

Hozzászólások, határozathozatal 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Szerintem ez egy nagyon helyes törekvés. Azt 
szeretném kérdezni, hogy ez a módosítás, amit be tetszettek nyújtani, mennyi pénz, és 
a költségvetésben hol áll fejezetben rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Más képviselői kérdés, hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok 

jelzést. Akkor Dunai Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót előterjesztői 
zárszóra. Parancsolj! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Természetesen a fedezet rendelkezésre 

fog állni. Tehát olyan nincsen, hogy ne biztosítsuk ennek a fedezetét. Amennyiben 
szükséges módosítani hozzá a költségvetést, akkor nyilván meg fogjuk tenni. (Dr. 
Hiller István: Aha, magyarul nincs meg.) 

 
ELNÖK: A zárszó elhangzott, így a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 

vételéről kell döntenünk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a T/12739. számon Lázár János, Balog Zoltán és Dunai Mónika által 
előterjesztett törvényjavaslatot tárgysorozatba vegyük. Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag döntött a tárgysorozatba vételről. 

Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek  

3. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy az egyebek között van-e 
valakinek felvetése. (Jelzésre:) Hiller István, tessék! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Az előző napirendi ponttal, 

amiről szavaztunk úgy, ahogy szavaztunk, nyilvánvalóvá válik, hogy létrejön egy 
sportminisztérium, egy sportpolitikáért felelős miniszter, ami a kormánynak szíve 
joga, illetve a miniszterelnöknek, de ez azt jelenti, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának jelenlegi struktúrája megbomlik. Azt szeretném kérdezni, hogy a 
bizottság elé fog-e kerülni a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény, hiszen az így 
módosításra fog kerülni, hiszen a megváltoztatással nem maradhat az az állapot, ami 
idáig ebben a törvényben volt, és erről a bizottság véleményt tud-e mondani, hiszen a 
minisztérium, ennek a megaminisztériumnak az egésze a bizottság kompetenciájába 
tartozik. Ez kérdés, egyelőre nem vélemény, csak szeretném tudni.  

 
ELNÖK: Eddig a házvezetéstől nem érkezett jelzés a bizottság titkársága 

irányába, hogy ez a törvénymódosítás a bizottság elé kerülne. De elképzelhető, hogy 
ha benyújtásra kerül a törvénymódosítás, akkor tárgyalni fogjuk. (Dr. Vinnai Győző 
megérkezik az ülésre.)  

Ehhez még valakinek hozzászólási szándéka? (Nem érkezik jelzés.) Más 
felvetés az egyebek között? (Jelzésre:) Ikotity alelnök úr, tessék! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

asszony. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégek! Csak egyetlenegy felvetésem lenne a 
változatosság kedvéért: Kucsák László elnök úrtól szeretnék érdeklődni az ellenőrző 
albizottság állapotáról. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Alelnök Úr! Köszönöm 

kitüntető figyelmét. Tájékoztatni fogom a bizottság tagjait a bizottság összehívásáról. 
Köszönöm. (Kunhalmi Ágnes nevet.) 

Az ülés berekesztése  

ELNÖK: Ehhez a felvetéshez még valakinek hozzászólási szándéka? (Nem 
érkezik jelzés.) Más felvetés az egyebek között? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok 
jelzést. Akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 23 perc)  

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  
 
 


