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Napirendi javaslat  
 

1. A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható 
árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4832. szám) (A Gazdasági és informatikai bizottság 
önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Talabér Márta (Fidesz) alelnök 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) 
Dr. Varga László (MSZP) 
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
  

Helyettesítési megbízást adott:  

Ágh Péter (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP) 
Dr. Stágel Bence (KDNP) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Boldvai László (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP) 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Kiss Kornélia referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 45 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Elkezdjük a bizottsági ülést, végre megérkezett az átirat, amit majd mindig 
jelezni fogok, hogy a Gazdasági bizottság hogyan döntött az adott módosító javaslattal 
kapcsolatban. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Kérdezem, hogy valakinek 
van-e valami hozzáfűznivalója a napirendi javaslathoz. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
akkor, ha elfogadjuk a napirendi javaslatot, azt kérem, kézfelemeléssel jelezzük. (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság.  

A helyettesítéseket ismertetem: Ágh Péter képviselő urat Talabér Márta helyettesíti, 
Vas Imre képviselő urat Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszony helyettesíti, Bús 
Balázs képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony helyettesíti és Stágel Bence 
képviselő urat Tapolczai Gergely képviselő úr helyettesi, valamint Boldvai Lászlót Varga 
László képviselő úr helyettesíti.  

A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható 
árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4832. szám) (A Gazdasági és informatikai bizottság önálló 
indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint 
az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/4832. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 
Köszöntöm Kiss Kornélia referens asszonyt, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Mint 
látható, 23 módosító javaslat érkezett. Akkor kezdjük a 2. módosító javaslattal. Szekeres Imre 
és képviselőtársa által benyújtott módosító javaslatot a Gazdasági bizottság nem támogatta. 
Kérdezem a módosító javaslatról a kormány álláspontját.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcavéleményt tudok mondani, 

a tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 2. módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen, 16 nem, tartózkodás 
nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát.  

A 3. módosító javaslat ugyancsak dr. Szekeres Imre és társa módosító javaslata. Itt a 
Gazdasági bizottság nem támogatta az indítványt. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen, 16 nem, tartózkodás 
nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát.  

A 4. módosító javaslat ugyancsak dr. Szekeres Imre módosító javaslata. De nem 
teszem fel szavazásra, mert ez egy nyelvtani jellegű módosító javaslat, nem tartozik a 
bizottság hatáskörébe.  
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KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt szeretném jelezni, hogy a 
másodikhoz van egy másik módosító javaslat beadva, ezért azt nem támogatná a tárca. Az 1. 
pontot igen, de a 2-at nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm, értem, csak mi ezzel nem foglalkozunk, mert ez nyelvtani 

pontosítás.  
Következik az 5. módosító javaslat. Ez szintén, ha jól emlékszem, Szekeres képviselő 

úr módosító javaslata. A Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen, 16 nem, tartózkodás 
nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

A következő a 6-os módosító javaslat, Simon Gábor és képviselőtársai módosító 
javaslata. A Gazdasági bizottság nem támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen, 16 nem, tartózkodás 
nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

A 7-es javaslatot ugyancsak Simon Gáborék nyújtották be. A Gazdasági bizottság nem 
támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Én csak annyit tennék hozzá, hogy tényleg egy kicsit 
túlzásnak tartom, hogy egy pozitív javaslat előttünk fekszik, és az MSZP 30 százalékról 18 
százalékra akarja levinni ezt a thm-et. Lett volna tényleg idejük 8 év alatt ezt megtenni, nem 
akarom ezt mindig elmondani, mert ez általában a másik oldalról szokott érkezni, de azért 
csak kikívánkozott belőlem. Megadom a szót Varga László képviselőnek.  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Jó, hát akkor belőlem is egy picit… igyekszem nem 

húzni az időt, mert vissza is kell érnünk az időre. Én azt szeretném mondani, hogy ezek 
nyilván részint olyan javaslatok, ez el is hangzott, részint a napirend előzetes tárgyalásánál is 
szinte, merthogy a napirend kiegészítésénél azért minden frakció hozzászólhatott, azt 
gondolom, hogy volt egy javaslatunk is, ez a kilenc pont volt, ez idejében érkezett, jó időben. 
Most részint ennek is az elemeit és más pártok javaslatait is igyekszik a kormány beépíteni, de 
csak részben, tehát azt hiszem, hogy nem hiba konstruktívan fellépni egy adott helyzetben, 
meg nem hiba reagálni arra, amit egy ország objektív helyzete is diktál. Szerintem közel sem 
volt ennyire drasztikusan rossz a helyzet másfél éve, mint most, úgyhogy mindenképpen 
elgondolkodtató javaslatoknak tartom ezeket. Természetesen mindenkinek joga van ebben 
állást foglalni, a kormánynak meg persze felelőssége van abban, hogy kinek nyújt és kinek 
nem nyújt mentőövet rövid, közép és hosszú távon. Eddig azért – mondjuk úgy, hogy – akik 
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leginkább rászorultak ebben az ügyben, azok nem sok mindent kaptak. Szerintem az meg 
közös politikai tanulságunk kell legyen, és ezzel zárok is, hogy ilyen helyzet ne alakuljon ki 
többet. És ne az egymásra mutogatást csináljuk ebben a kérdésben, hanem alkossunk olyan 
jogszabályokat, amelyek építő jellegűek. Én örülök, hogy ebben van belátás. Ennyi. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 

nem, szavazás következik. Aki a 7. számú módosító javaslatot támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen, 16 nem, tartózkodás 2. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

A 8. módosító javaslat Simon Gábor és képviselőtársa módosító javaslata. A 
Gazdasági bizottság nem támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen, 16 nem, 2 
tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

A hasonló tárgyú következő módosító javaslat a 9. számú, Simon Gáborék módosító 
javaslata. A Gazdasági bizottság nem támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen, 16 nem, 2 
tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

A 10. módosító javaslat Simon Gábor és társai módosító javaslata. A Gazdasági 
bizottság nem támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen, 16 nem, tartózkodás 
nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

A 11. számú módosító javaslat ugyancsak Simon Gábor és képviselőtársa módosító 
javaslata. A Gazdasági bizottság nem támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen, 16 nem, tartózkodás 
nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 
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A 12-es ugyancsak Simon Gáborék módosító javaslata. A Gazdasági bizottság nem 
támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen, 18 nemmel a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

A 13-as módosító javaslat ugyancsak Simon Gábor és képviselőtársai javaslata. A 
Gazdasági bizottság nem támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca ezt nem támogatja, de 

van a 23-as, ami rendezi ezt a problémát, ami itt fennáll. Euróhitelre is ki lehet váltani a svájci 
frank alapú hitelt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen, 16 nem, tartózkodás nem volt. 
A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

A 14. módosító javaslat ugyancsak Simon Gábor és társai. A Gazdasági bizottság nem 
támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen, 16 nem, 2 
tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

A 15. módosító javaslat ugyancsak Simon Gábor és társai. A Gazdasági bizottság nem 
támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni.  
Varga László képviselő úré a szó.  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Indoklást kérhetek?  
 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ennek a javaslatnak az a 

lényege, hogy meghatározza, hogy milyen referencia-kamatlábat választhat a bank. Itt ugye 
változó, hogy egy adott bank milyen referencia-kamatlábat választ. Nyilván ez a hitel 
típusától is függ, hogy három hónaponta vagy hathavonta vagy tizenkét havonta. Ez azt is 
jelenti egyébként, hogy tizenkét hónaponta kell hozzáigazítani az aktuális buborszinthez. Mi 
nem hisszük, hogy ez az ügyfelek érdekeit szolgálja, ezt kizárjuk, hogy legyen ilyen termék.  

 
ELNÖK: Jó, köszönöm. Kérdezem van-e még kérdés. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 

nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
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jelezze. (Szavazás.) 2 igen, 16 nem, 2 tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

A 16. számú módosító javaslat Ertsey Katalin és társa javaslata. A Gazdasági bizottság 
nem támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen, 16 nemmel a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

A 17-es módosító javaslat Baráth Zsolt és képviselőtársai javaslata. A Gazdasági 
bizottság nem támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni.  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Elnézést, hogy az időt húzom, de egy nagyon kicsi 

kiegészítést tudna az elnök úr mondani hozzá?  
 
ELNÖK: Itt gyakorlatilag semmi másról nincs szó, mint hogy nem május 31-ig lenne 

lehetőség a hiteleknek a kiváltására, egy alacsonyabb kamatozású hitelre, hanem december 
31-ig lenne kitolva. Ilyen jellegű volt egyébként a szocialistáknak is egy javaslata, csak az 
jóval rövidebb időre vonatkozott. Július 30-ig.  

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen, 16 nemmel a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

A 18-as javaslat, Baráth Zsolt és képviselőtársai javaslata. A Gazdasági bizottság nem 
támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni.  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Elnézést. Értem én az indokolást is, csak ezt a 

kérdést nem kéne ugyanúgy törvényi szinten szabályozni. A múltkor is volt egy hozzászólás, 
amikor kormányrendelet volt a korhatár előtti jogosultságoknál, én ebben nem hiszek, hogy 
kormányrendelet, de ez most így szokás? Hogy az ilyen kérdéseket kormányrendelet 
szabályozza? Kivéve, ha törvény szabályozza. Ez jó nekünk, hogy a kormánynak adunk egy 
olyan felhatalmazást, hogyha úgy van, akkor ezt másképp szabályozhatja? Szerintem nem 
egyébként, ez az én válaszom, de …  

 
ELNÖK: Ez itt egy előrelépés tulajdonképpen, mert a mostani, ami meg van 

fogalmazva, az a jogbizonytalan helyzet. Ez előrelépés, hogyha már szabályozzuk, hogy 
rendeletben legyen meghatározva. Egy kormányrendeletben, tehát nem tárca. Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen, 16 nemmel, 2 
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tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

A 19. számú módosító javaslat Baráth Zsolt és képviselőtársai javaslata. A Gazdasági 
bizottság nem támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen, 16 nem, 2 
tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát.  

A 20. módosító javaslat hasonló tárgyú. A Gazdasági bizottság nem támogatja.  
 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen, 16 nem, 2 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

A 21. javaslat Koszorús László képviselő úr javaslata. A Gazdasági bizottság 
támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a 
bizottság.  

A 22-es módosító javaslat ugyancsak Koszorús László javaslata. A Gazdasági 
bizottság támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 

A 23. számú módosító javaslat ugyancsak Koszorús László javaslata. A Gazdasági 
bizottság támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság.  

Az utolsó a 24. számú módosító javaslat, Koszorús László javaslata. A Gazdasági 
bizottság támogatja.  

 
KISS KORNÉLIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 

Kérdezem, hogy egyebekben kíván-e valaki bármit mondani. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, köszönöm a munkát, az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 7 perc) 

 

Sneider Tamás  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 
 
 


