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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 04 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. 

A napirendi javaslatot a képviselők előzetesen írásban megkapták, ehhez senki 
nem terjesztett elő módosítást. Kérdezem a bizottság tagjait mindezekért, hogy 
elfogadják-e a napirendi javaslatot az előzetesen kiküldött formában. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. 

A Magyar Corvin-lánc Testületről szóló T/12914. számú 
törvényjavaslat 

Első napirendi pontunk a Magyar Corvin-lánc Testületről 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 Latorcai Csaba helyettes államtitkár 
urat és kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni ebben a vitaszakaszban. 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem kívánok. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselőknek van-e hozzászólási szándékuk ebben a 

vitaszakaszban? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor tájékoztatom a bizottság 
tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése tartalmazza, így erről 
döntenünk kell. 

Kérdezem tehát, hogy támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel 
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki szerint nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodással a bizottság szerint megfelel. 

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 javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. A 
saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen érkezett javaslatot pénteken 
kiküldtük, most pedig kiosztottuk a képviselőknek. Ezt megtalálják az asztalukon. 
Bocsánat, az én példányom formailag hibás volt, így néz ki a módosító javaslat. 
(Felmutatja a dokumentumot.) 

Az 1. pontban foglalt módosításról kell szavaznunk. Kérdezem helyettes 
államtitkár urat, hogy a kormány támogatja-e az 1. pontot. 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Tárcaálláspontot tudok mondani és támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. A képviselők közül ki az, aki hozzá kíván szólni? (Nincs 
jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az 1. pontban foglalt 
módosítás saját bizottsági módosító javaslatként történő benyújtását? Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság benyújtja a módosító 
javaslatot. 

A 2. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, a képviselők közül ki kíván hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 2. pont benyújtását? (Szavazás.) 
9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodással a bizottság benyújtja a 2. pontot. 

A 3. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni a képviselők közül? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 3. pont benyújtását? (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincsen. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság benyújtja a 3. pontot. 

A 4. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki 

az, aki támogatja a 4. pontot? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság benyújtja a 4. 
pontban foglalt módosítást. 

Az 5. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az 5. pont benyújtását? (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással 
a bizottság benyújtja az 5. pontot. 

A 6. pontról kérdezem helyettes államtitkár urat. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki 

az, aki támogatja a 6. pont benyújtását? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
benyújtja. 

Ezt követően kérdezem, hogy más szövegszerű javaslata valakinek saját 
bizottsági módosítási szándék megfogalmazására van-e. (Nincs jelzés.) Nem látok 
jelzést. Akkor ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben 
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meghozott döntéseknek megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság benyújtja a módosító 
javaslatot. A vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5 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. (Szavazás.) 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. 

Ezzel a részletes vita utolsó szakaszát és a részletes vitát lezárom. Az első 
napirendi pont tárgyalásának végére értünk. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
T/12922. számú törvényjavaslat 

Soron következik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/12922. 
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. 

Kérdezem az előterjesztők nevében e vitaszakaszban ki kíván hozzászólni. 
Helyettes államtitkár úr? (Latorcai Csaba: Én nem vagyok előterjesztő.) Az 
előterjesztők nincsenek jelen, rendben. 

Akkor kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy hozzá kíván-e szólni ebben a 
vitaszakaszban.  

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem, köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni ebben a 

vitaszakaszban? (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, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki szerint nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság így döntött. 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. 
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Van egy ilyen háttéranyagunk, mutatom, hogy ez így néz ki. (Felmutatja a 
dokumentumot.) Ezen fogunk most végigmenni. 

Az 1. számú módosító javaslatról kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy a 
tárca támogatja-e. 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Kormányálláspontot tudok mondani, és nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szabó Szabolcs képviselő úr indítványáról van szó, bocsánat, előbb 

önt kellett volna kérdeznem, hogy kívánja-e indokolni a javaslatot. (Szabó Szabolcs: 
Igen.) Igen, akkor Szabó Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Amikor még a 

tárgysorozatba vételi tárgyalásunk volt itt a bizottságban, akkor Halász János, mint 
előterjesztő, aki akkor itt volt, elmondta, hogy alapvetően a törvénymódosítást azért 
nyújtották be - ha jól emlékszem, Lázár Jánossal ketten, mint előterjesztők -, hogy 
részben a II. világháborúban, részben a kommunista diktatúrában voltaképpen az 
elzabrált - mondhatjuk így is, az általános vitában többen használtuk -, ellopott 
vagyonoknak valamilyen szinten a rendezése történjen meg. Hiszen tudjuk azt 
nagyon jól, hogy jó néhány esetben műkincsek úgy kerültek magántulajdonból állami 
tulajdonba, hogy ezek nem teljesen tiszta eljárások voltak, és akkor finoman 
fogalmaztam. Én ezt abszolút akceptálható érvnek tartottam akkor is, és tartom most 
is, és ezt az általános vitában is elmondtam. 

De természetesen én már akkor is feszegettem a tárgysorozatba vételi 
eljárásnál, hogy pontosan mi van ennek a hátterében, és hogy mennyire általános 
szabály vagy mennyire valami eseti szabály akar ez lenni, mert olyan fura volt a 
szöveg. Ezért is nyújtottunk be egyből egy módosítót azután, ahogy az általános vita 
megtörtént, mert logikusan abból az érvelésből az következett, hogy a nem vásárlással 
állami tulajdonba jutott vagyonokról van szó. 

Aztán az általános vitában már Halász úr egy kicsit kiterjesztette az érvelését, 
majd aztán az általános vita lefolyása után megtudtuk, hogy mi van a háttérben: két 
Benczúr képnek az esete, ami a Károlyi kastélyba kerülne ez után a törvénymódosítás 
után, ami azért fura, merthogy semmi köze ahhoz, amiről Halász úr beszélt. Itt 
ugyanis nem arról volt szó, hogy az állam lopta el, hanem valaki ellopta, majd aztán, 
ha jól emlékszem, ’55-ben vagy ’56-ban, nagyjából az ’50-es évek közepén eladta az a 
magánszemély az államnak gyakorlatilag ezt a vagyont. 

Innentől kezdve én megmondom őszintén, csodálkozom, hogy ezt miért ilyen 
nyakatekert módon kellett megoldani, és miért nem lehetett ezt elmondani a 
legelején. Sajnos, nincs itt Halász úr, hogy neki mondjam, mert akkor 
beszélgethettünk volna arról, hogy ennek milyen sokkal egyszerűbb megoldásai 
vannak, és nem kellett volna ilyenfajta törvénymódosítást csinálni, mert az a 
probléma, hogyha az eredeti szöveggel fogadjuk el a törvénymódosítást, akkor tényleg 
egy olyan kaput nyitunk meg, ami kezelhetetlenné és ellenőrizhetetlenné fog válni a 
véleményünk szerint. 

Azt az érvet meg aztán végképp nem értem, amit Lázár úr a múlt héten 
elmondott, hogy ha majd később lesz ilyen igény, esetleg az egészet visszamódosítják 
vagy módosítanak a törvényen utólag, csak ennek a két képnek a sorsa rendeződjön 
el. 

Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy valamit kezdeni kell ezzel a 
szöveggel. Én értem, hogy miért nem támogatja a kormány ezt a módosítót, amit 
benyújtottunk, mert utólag kiderült, hogy pont azt a célt akadályozná meg, amit 
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akartak. Csak mivel nem mondták el, hogy mit akarnak, ezért logikusan 
megpróbáltuk a szóbeli indoklásnak megfelelően korlátozni a szöveget. 

Úgyhogy én tisztelettel arra kérném a kormánypárti többséget, hogy valahogy 
rendezzék ezt a dolgot, valamilyen módosítót eszközöljenek, mert a jelenlegi szöveg az 
egyszerűen elfogadhatatlan abban a formában, ahogy be lett nyújtva. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselők közül kíván-e valaki hozzászólni a 

javaslathoz? Pósán alelnök úr, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelettel én csak azt szeretném mondani, hogy ugyan nem tudom, hogy a két 
Benczúr kép dolgát honnan vette képviselőtársam, de ezt nem is kívánom megfejteni. 
(Szabó Szabolcs: Lázár úr jelentette be!) Viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy ha ez a szövegszerű verzió marad benne, amit Szabó Szabolcs javasol, hogy a 
tulajdonjog átszállására nem adásvétel útján kerül sor, akkor számos egyéb ügyet 
nem tudunk kezelni. Nevezetesen akkor, hogy ha valamit lefoglaltak, azt utána 
eladták, aztán más módon került a magyar államhoz, és végső soron egyébként pedig 
azok az eredeti tulajdonosok, akik még jelentkeznének, ilyen értelemben nem tudnák 
érvényesíteni egykori tulajdonjogukat. 

Tehát azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon bekorlátoznánk a lehetséges 
mozgásteret, nem biztos, hogy ez egy jó megoldás. Értem, hogy mire irányul a 
szándék, de az a gyanúm, hogy ezzel többet ártanánk, mint használnánk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék a képviselők részéről van-e? (Nincs jelzés.) 

Helyettes államtitkár úr kíván hozzászólni? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Képviselő úr maga is elmondta és gyakorlatilag miközben a képviselő úr 
módosítása túlságosan leszűkítené a vonatkozó rendelkezést, aközben egy kicsit már 
előrefutva, Hegedűs Lorántné képviselő asszony módosítása pedig túlságosan - hogy 
mondjam - homályossá teszi azokat a tárgyakat vagy azokat a tárgycsoportokat, 
amelyre az elfogadandó, majd hatályba léptetendő rendelkezés kiterjed vagy ki kíván 
terjedni. 

Úgyhogy fenntartanánk azt az álláspontot, hogy valóban az volna a célszerű 
irány, hogyha a kormány rendeletben állapítaná meg a részletes szabályokat. Ez annál 
is inkább működőképes, illetve illeszkedik a jelenlegi jogrendszerünkbe, hiszen az 
egész restitúciós témakör - ahogy Lázár miniszter úr csütörtökön is a Kormányinfón 
elmondta -, kérdéskör is kormányrendeleti szinten van szabályozva, azt követően, 
hogy ugyanez a törvény megnyitotta a lehetőséget szintén kormányrendelet útján 
szabályozni ezt a kérdéskört. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Akkor Szabó Szabolcs 

képviselő úrnak, mint a módosító javaslat előterjesztőjének adok szót. Tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Az, hogy itt Pósán úrnak 

válaszul, hogy a két Benczúr képről van szó, ezt Lázár úr mondta el személyesen, 
tehát én ezért tudok erre hivatkozni, merthogy a Kormányinfón, ha jól emlékszem, 
rákérdeztek nála, hogy mi van ennek a hátterében, és ő mondta, hogy voltaképpen a 
két kép miatt született most. Károlyi György kérte ezt, ha jól emlékszem, ez áll a 
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történet hátterében, hogy a fehérvárcsurgói kastélyba az ő dédszüleiről a Benczúr 
által készített két kép kerülhessen vissza, és ez van a háttérben. 

Ezért mondtam, hogy ha ezt tudjuk előre, akkor erről kellett volna beszélnünk, 
mert azt gondoljuk egyébként, ha két képről van szó, ennyire lefixáltan tudjuk, hogy 
mi a történet, akkor ennek sokkal egyszerűbb megoldást is találhattunk volna. 

De én azt továbbra is fenntartom - mondom még egyszer -, hogy ebben a 
formában annyira kiterjesztett lehetőségeket ad ez a módosítás ezeknek a 
műtárgyaknak a kezelésére, ami szerintünk elfogadhatatlan. Értelemszerűen, mint 
ahogy az előbb is a szóbeli kiegészítésemben mondtam, mi abból tudtunk kiindulni, 
amikor a módosítót beadtuk, ami a szöveges indoklásban elhangzott, meg egyébként 
a szövegszerű indoklásban is ez olvasható, az pedig nem arról szólt, hogy megvásárolt 
vagyontárgyakat akarnak rendezni. És hogy ne kelljen szót kérnem a következő 
módosításnál, akkor csatlakoznék államtitkár úrhoz, hogy valóban a másik módosítás 
azért problematikus, amit Hegedűs Lorántné beadott, mert nehezen 
megfogalmazható kategóriák mentén korlátozná ezt le. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Akkor az 1. pontról dönt a bizottság. Kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja az 1. pontban Szabó Szabolcs képviselő úr módosító javaslatát. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 
nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság nem 
támogatta. 

A 2. pontban Hegedűs Lorántné képviselő asszony módosító javaslatáról 
döntünk. Részben érintették ezt az előző módosító javaslat vitájában is. Kérdezem, 
hogy ki az, aki még hozzá kíván szólni ehhez a javaslathoz. (Nincs jelzés.) Nem látok 
jelzést. Akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja a 2. pontban a Hegedűs Lorántné 
képviselő asszony által benyújtott módosító javaslatot? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem szavazat. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

Érkezett javaslat saját bizottsági módosító javaslat benyújtására is. Ezt pedig 
itt mutatom, így néz ki (Felmutatja a dokumentumot.), de kiküldtük és most is 
kiosztottuk mindenkinek. Helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy támogatják-e 
ezt. 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, a képviselők közül ki kíván hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Nem látok jelzést. Ez egy pontból áll, tehát értelemszerűen erről szavazunk. Ki az, aki 
támogatja ennek az 1. pontnak a benyújtását? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
benyújtja a módosító javaslatot. 

Kérdezem, hogy van-e még a bizottság tagjai közül valakinek szövegszerű 
javaslata saját bizottsági módosító javaslat benyújtására. (Nincs 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. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően jár el. 

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

részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. (Szavazás.) 9 
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igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány - 
amint az bizonyára már mindannyiuk előtt ismert - a Törvényalkotás Parlamenti 
Informatikai Rendszerében, rövid nevén a ParLexben került feldolgozásra, a részletes 
vita dokumentumai, a bizottság jelentése és módosító javaslatai is ebben a 
számítógépes programban készülnek el és ezen keresztül kerülnek benyújtásra. 

Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. (Szavazás.) 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodással a bizottság ennek megfelelően fog eljárni. Így a részletes vita ezen 
szakaszát és a részletes vitát lezárom. 

A 2. napirendi pontunk tárgyalásának végére értünk. Helyettes államtitkár 
úrnak köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 
T/12925. számú törvényjavaslat 

Soron következik a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról 
szóló T/12925. 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. 

Köszöntöm a kormány képviseletében Bíró Marcell közigazgatási államtitkár 
urat. Kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
DR. BÍRÓ MARCELL államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Nem, 

köszönöm. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki az, aki hozzá kíván szólni ebben a 

vitaszakaszban? (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? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 2 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság 
ennek megfelelően döntött.  

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.  

Ebben a háttéranyagban két módosító javaslatról kell állást foglalnunk. Az 1. 
pontban Dúró Dóra módosító javaslatáról dönt a bizottság. Kérdezem államtitkár 
urat, hogy támogatják-e. 

 
DR. BÍRÓ MARCELL államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nem támogatjuk a javaslatot. 
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ELNÖK: Ki az, aki a képviselők közül hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem 
látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az 1. pontban foglalt módosítást? 
(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

A 2. pontban szintén Dúró Dóra javaslatáról foglal állást a bizottság. Kérdezem 
államtitkár urat, ezt támogatják-e. 

 
DR. BÍRÓ MARCELL államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 2. pontot? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen nem érkezett javaslat. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek további módosításra javaslata. (Nincs 
jelzés.) Nem látok jelzést. Amennyiben nincs további módosítási szándék, a 
jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem 
nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot.  

Akkor ezzel ezen vitaszakasz tárgyalásának a végére értünk. Ezt a vitaszakaszt 
lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással 
a bizottság lezárta a részletes vitát. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a részletes vitáról a bizottság 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, az 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően 
fog eljárni. 

A részletes vita utolsó szakaszát és a részletes vitát lezárom. A harmadik 
napirendi pont tárgyalásának végére értünk. 

Tárcaálláspontot mondtak vagy kormányálláspontot? 
 
DR. BÍRÓ MARCELL államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): 

Kormányálláspontot. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot. Köszönjük szépen. 

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok 
feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. 
törvény módosításáról szóló T/12910. számú törvényjavaslat 

A 4. napirendi pontunk következik, a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű 
városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény 
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módosításáról szóló T/12910. 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. 

Az előterjesztők nem jelezték, hogy jelen lennének a bizottsági ülésen. A 
kormány képviseletében pedig Hatházi Gábor főosztályvezető-helyettes urat 
köszöntöm. Megkérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni? 

 
DR. HATHÁZI GÁBOR főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem, köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőket, hogy ebben a vitaszakaszban hozzá kíván-e 

valaki szólni. (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? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki szerint nem? 
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság ennek 
megfelelően döntött. 

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. Ez az a háttéranyag, két módosítást tartalmaz. 
(Felmutatja a dokumentumot.) 

Az 1. pontban Dunai Mónika képviselő asszony módosító javaslatáról döntünk. 
Kérdezem képviselő asszonyt, hogy kívánja-e indokolni. (Dunai Mónika: Nem.) Jelzi, 
hogy nem kívánja.  

Kérdezem főosztályvezető-helyettes urat, hogy támogatják-e. 
 
DR. HATHÁZI GÁBOR főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

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

látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a Dunai Mónika képviselő asszony által 
benyújtott 1. pontban lévő módosítást? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
támogatta. 

A 2. pontot kívánja-e képviselő asszony indokolni? (Dunai Mónika: Nem.) 
Nem kívánja. Főosztályvezető-helyettes urat kérdezem az álláspontjukról. 

 
DR. HATHÁZI GÁBOR főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki hozzá kíván szólni a képviselők közül a 2. ponthoz? (Nincs 

jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 2. pontot? (Szavazás.) 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodással a bizottság támogatta. 
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Saját bizottsági módosítási szándékra nem érkezett javaslat. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e szövegszerű javaslatuk bizottsági módosító javaslat 
megfogalmazására. (Nincs jelzés.) Nincsen. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően jár el. 

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

részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. (Szavazás.) 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
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. (Szavazás.) 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodással a bizottság ennek megfelelően jár el.  

A részletes vita utolsó szakaszát és a részletes vitát lezárom. Ezzel a negyedik 
napirendi pontunk tárgyalásának végére értünk. Köszönjük szépen főosztályvezető-
helyettes úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt. 

A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12919. számú 
törvényjavaslat 

Soron következik a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12919. 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. A kormány képviseletében köszöntöm Odrobina László helyettes 
államtitkár urat és Mátyus Mihály osztályvezető urat. Kérdezem, hogy ebben a 
vitaszakaszban kívánnak-e hozzászólni. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm, nem. 
 
ELNÖK: Nem kívánnak. A képviselők közül kíván-e valaki hozzászólni? (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? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki szerint nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. 

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 
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módosító pontokról szavazunk, az összefüggő pontok együtt kezelendőek, ezekről egy 
szavazással döntünk. Tehát a háttéranyagban feltüntetett módosító javaslatokról 
foglalunk állást. 

Az 1. pontban Balla György fideszes képviselő úr módosító javaslatáról kell 
állást foglalnunk. Összefüggenek az 1., 2., 4. és a 6-12. pontok, tehát ezekről egy 
szavazással dönt a bizottság. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy támogatják-e. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) 

Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az előbbiekben felsorolt pontokban 
foglalt módosításokat? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság 
támogatta. 

A 3. pont a következő, Pintér Tamás képviselő úr módosító javaslata. 
Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy támogatják-e. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 3. pontban foglalt módosítást? (Szavazás.) 
11 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság támogatta. 

Az 5. pont a következő, szintén Pintér Tamás képviselő úr módosító javaslata. 
Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy támogatják-e. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni a képviselők közül? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az 5. pontban foglalt módosítást? (Szavazás.) 
2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

Ezzel a módosító javaslatokról történő állásfoglalás végére értünk. Előzetesen 
saját bizottsági módosítási szándékra nem érkezett javaslat. Kérdezem a bizottságot, 
hogy van-e valakinek további módosításra javaslata. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 

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? 
(Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság 
ennek megfelelően jár el. 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. (Szavazás.) 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 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 a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
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jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. (Szavazás.) 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően jár el. 

Ezzel a részletes vita utolsó szakaszát és a részletes vitát lezárom. Az 5. 
napirendi pont tárgyalásának végére értünk. Köszönöm helyettes államtitkár úrnak és 
osztályvezető úrnak, hogy a rendelkezésünkre álltak. Az 5. napirendi pontot lezárom. 

A Magyar Olimpiai Bizottság átalakulásával létrejövő köztestületek 
felügyelőbizottságai egy-egy tagjának kinevezése a sportról szóló 2004. 
évi I. törvény 44. § (1), 46/D. § (1); 46/J. § (1); 46/P. § (1) bekezdései 
alapján 

A 6. napirendi pontunk a Magyar Olimpiai Bizottság átalakulásával létrejövő 
köztestületek felügyelőbizottságai egy-egy tagjának kinevezése a sportról szóló 2004. 
évi I. törvény 44. § (1), 46/D. § (1); 46/J. § (1); 46/P. § (1) bekezdései alapján. Erre 
vonatkozóan személyi javaslat a Fidesz képviselőcsoportjából érkezett. Ezen 
személyeknek az életrajzait a korábbiakban kiküldtük a képviselőknek, és most is 
kiosztottuk a bizottsági ülésen. 

A személyi javaslatokról a házszabály szerint a bizottság és a plenáris ülés is 
vita nélkül határoz. Éppen ezért kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e, hogy 
Hadházy Sándor képviselő urat 2016. december 31-ei hatállyal a MOB 
felügyelőbizottságából visszahívja, és ezzel egyidejűleg a MOB felügyelőbizottságába 
Csizi Pétert delegálja 2017. január 1-jétől. Aki ezzel egyetért, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság ezt az előbbiekben ismertetett 
döntést hozta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Magyar Paralimpiai 
Bizottság felügyelőbizottságába Hadházy Sándor képviselő urat delegáljuk. Aki ezzel 
egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság 
Hadházy Sándor képviselő urat delegálja. 

A Nemzeti Versenysport Szövetség felügyelőbizottságába Becsky András 
delegálására érkezett javaslat. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodással a bizottság a Becsky Andrást delegálja. 

A Nemzeti Diák-hallgatói és Szabadidősport Szövetség felügyelőbizottságába 
ifj. Hári József jelölésére érkezett javaslat. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság ezeket az előbbiekben ismertetett személyi 
döntéseket hozta. Ezzel a 6. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 7. napirendi pontunk az egyebek. Megkérdezem, hogy az egyebek mellett 
valakinek felvetése? Szabó Szabolcs, tessék! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Csak hogy bizonyítsam, 

hogy szoktam figyelni, hogy a miniszter urak, hölgyek - vagyis hölgy nincs - és a 
fideszes képviselőtársaim mikor, mit nyilatkoznak, Lázár Jánost hallottam 
nyilatkozni, elég karakteresen fogalmazott az oktatással kapcsolatban a napokban egy 
mezőtúri könyvtáravatón, ha jól emlékszem a helyszínre és az eseményre. Mivel azért 
mégiscsak az egyik legmeghatározóbb személyről beszélünk a kormányon belül, 
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gondoltam, javaslom, hogy a tavaszi ülésszakban kerítsünk esetleg arra sort, hogy 
Lázár urat kifejezetten az oktatással összefüggésben hívjuk meg és beszélgessünk 
vele, mert mégiscsak nagy befolyása van arra, hogy mi történik a kormányban. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Erre házszabály adta lehetőségünk nincsen, hiszen a házszabály lévén 

csak abban a témában hallgathatjuk meg a minisztereket, amelyek az illetékességi 
területükbe tartoznak. 

Lázár Jánosnak a miniszteri meghallgatására a tavalyi évben egyébként sor 
került a bizottságban, és erre az ülésszakra is terveztük, csak a háttérintézmények 
átalakítása még nem fejeződött be. De természetesen, ha a bizottság a tavaszi 
ülésszakra tervezett üléstervén elfogadja azt, hogy miniszter urat ismételten 
meghívjuk, akkor lehetőség nyílik a miniszteri meghallgatáson nyilván más 
kérdésekben is megkérdezni őt. Köszönöm a felvetését, és jegyeztük a tavaszi 
ülésszakra vonatkozóan. (Megérkezik az ülésre Ikotity István.) 

Az ülés berekesztése 

Ehhez valakinek hozzászólási szándéka? Más felvetés az egyebek között? 
(Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést 
lezárom. Jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 40 perc)  

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Pavlánszky Éva  
 

 


