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(A bizottság 9 óra 7 perckor kezdődött zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása.) 

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelt Bizottság! Nyilvános ülésen vagyunk. (Jelzésre:) Parancsoljon, államtitkár!  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Akkor arra 

kérnék engedélyt, hogy a Szakszolgálat képviselői elmenjenek. 
 
ELNÖK: Természetesen, a napirendet megtárgyaltuk. További jó munkát 

kívánok önöknek!  
Tulajdonképpen az eredeti 4. napirend fog következni, amit szintén a 

Belügyminisztérium nyújtott be. Megvárjuk itt, hogy a nyilvános ülés feltételei 
megteremtődjenek.  

A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/26-
1/2014.) 

Kezét csókolom! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket. Az új 2. 
napirend a Belügyminisztérium által benyújtott közbeszerzési mentesítés. Nyilvános 
ülésen vagyunk, köszöntöm a sajtó képviselőit. Később vissza fogunk állni a zárt 
ülésre, ezt csak tájékoztatásképpen mondom. Most nyílt ülésen vagyunk, de lesz még 
zárt ülés, most egy kicsit ügyrendileg ilyen bonyolultabb lett a bizottsági ülés. 

Államtitkár úr, át is adom a szót. Ez egy benyújtott közbeszerzési mentesítés, 
amely 3 milliárd 729 millió 600 ezer forintról szól összesen, bruttó értékben, 
határozatlan idejű. Akkor ezzel kapcsolatosan egy picit részletesebben ismertesse a 
kérdést az államtitkár úr vagy az, aki ebben illetékes! Köszönöm szépen.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az elnökhelyettes úr fogja részleteiben előtárni a kérést. 

Dr. Ignácz István (KEKKH) hozzászólása 

DR. IGNÁCZ ISTVÁN általános elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Mint mindnyájunk előtt ismert, a hivatal a legfontosabb kormányzati 
informatikai eszközök üzemeltetésében játszik szerepet, ez az adatvagyonról szóló 
törvényben is egyértelműen felsorolást kap. Nagyon fontos az, hogy a központi hivatal 
által üzemeltetett informatikai rendszerek szolgáltatásiszint-csökkenése ne 
következzen be, tudja kiszolgálni a kormányzati szervek irányába azokat a 
szolgáltatásokat, amelyek szinte naponta jelentkeznek; tudja kiszolgálni a velünk 
nagyon szoros kapcsolatban álló rendvédelmi szervek irányába azokat a 
szolgáltatásokat, amelyek szükségesek nemzetbiztonsági szempontból az ő 
munkájukhoz.  

Éppen ezért mi kértük azt, hogy az alkatrészellátás és a logisztikai szint 
biztosítása SLA szerint történő szolgáltatás, az eseti szoftverüzemeltetési támogatás, 
karbantartás, alkatrészjavítás és teljes körű, átalánydíjas HV karbantartás szintén 
SLA szint alatti. Ez azt jelenti, hogy megfelelő, 99 százalékos szolgáltatást kell 
nyújtani az üzemeltető részéről. 

Ezért kérjük a Nemzetbiztonsági bizottság Kbt. hatálya alóli mentesítését, mert 
fontos az, hogy nemzetbiztonsági szempontból - korábban is egyébként a 
Nemzetbiztonsági bizottság által, a régi 143-as szerinti beszerzése volt a hivatalnak e 
vonatkozásban - olyanok tudjanak indulni, akik ezen szolgáltatásokat készség szintjén 
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tudják alkalmazni, és nemzetbiztonsági szempontból is fontosak, irányadói jegyzéken 
rajta szerepelnek, telephely-biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.  

Elnök úr, tisztelt bizottság, ennyi kiegészítést szerettem volna tenni. (Lázár 
János és Pásztor István megérkeznek az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon! Tisztelettel köszöntöm a 

miniszter urat és a főigazgató urat.  

Kérdések, válaszok 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Csak azt szeretném megkérdezni az elnökhelyettes úrtól, hogy ha ez havonta 77,7 
millió, akkor a határozatlan idő hogyan jött ki. Ha ezt megvilágítaná nekünk, azt 
megköszönném. 

 
DR. IGNÁCZ ISTVÁN általános elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala): Ez a határozatlan idő úgy jött ki, hogy 
határozatlan időre szeretnénk kötni a szerződést, viszont a határozatlan időre a Kbt. 
szerinti havi 77 millió forintot, azaz 48-szoros összeget kell megjelölni a Kbt. hatálya 
szerint, ezért jelöltük meg a 3 milliárd 700 millió forintot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Elnökhelyettes úr, nekem csak egy kérdésem lenne. Ha jól 

értem, akkor a nemzetbiztonsági indokok között itt szerepel a tanúvédelmi rendszer, 
a schengeni rendszer, a választási rendszer, tehát olyanok, amelyek az ország 
működése, alapvető biztonsága szempontjából kiemelt fontosságú kérdések. Tehát ez 
indokolja, ha jól értem, a nemzetbiztonsági mentesítést. 

 
DR. IGNÁCZ ISTVÁN általános elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala): Elnök Úr! Teljesen így van. Azért érveltem 
azzal, hogy a hivatal irányítása alatt és üzemeltetésében működnek a nemzet 
szempontjából legfontosabb nyilvántartási rendszerek. Természetesen ezek közé 
tartozik a schengeni információs rendszer, a választási információs rendszer, a 
lakcímnyilvántartás és egyéb más jellegű, ezen kívül még kilenc alapnyilvántartás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő 

úr! 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Roppant röviden szólnék, a technikai 

hiányosságot – ami az én fejemben van - szeretném áthidalni. Az SLA-rendszer 
karbantartásával kapcsolatban kérdezem, hogy mit jelent ez a mozaikszó. 

 
DR. IGNÁCZ ISTVÁN általános elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala): Szolgáltatási szintet jelent, egy szervizi 
szolgáltatást jelent. Egyébként erre jelentettem azt, hogy 99,7 százalékos szolgáltatási 
szintre kell beállni. Ebből nem engedhetünk, egyébként nem lesz üzemképes, nem 
lesz működőképes, nem tudunk adatot szolgáltatni, és nem tudnak lekérni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársamat, hogy van-e még 

kérdés. (Nincs jelentkező.)  

Szavazás 

Ki támogatja a Belügyminisztérium mentesítési kérelmét az elhangzottakra 
figyelemmel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. A bizottság támogatta. 
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A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/34-
1/2014.) 

Tisztelettel köszöntöm miniszter urat. Ha megengedi, ügyrendi értelemben egy 
közbeszerzési mentesítést megtárgyalnánk, mert egy napirendcsere volt. Következne 
az újabb, Belügyminisztérium által benyújtott mentesítés, amely – nézem az 
összeghatárt – bruttó 4 milliárd 228 millió forint értékben kér mentesítést. A 
Környezet és Energia Operatív Program alapvetően a KEOP-hoz, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz kapcsolódik az intézményekkel kapcsolatosan. 
Államtitkár úr, van-e ehhez képest kiegészítenivaló? 

Tasnádi László (BM) hozzászólása 

TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Sajnos közismert, hogy az épületek, a rendőrség épületei eléggé 
elhanyagoltak és energiapazarlók. Ezen szeretnénk változtatni. Kovács úr részleteiben 
ad tájékoztatást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 

Kovács István (ORFK) hozzászólása 

KOVÁCS ISTVÁN gazdasági főigazgató (Országos Rendőr-főkapitányság): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelettel jelentem, hogy a 1235. 
kormányhatározat alapján A központi költségvetési szervek energiatakarékossági, 
hatékonysági beruházásai címmel lehetőség nyílt a rendőrségnek arra, hogy 4 
milliárd 228 millió forint értékben tíz költségvetési szervünknél tizenhét projekt 
keretében 27 épületünket újítsunk fel. 

Az előző években felmértük azokat a mutatókat, amelyek azt mutatták, hogy 
216 olyan épületünk van, amelynek felújítása az elkövetkezendő időben az 
energiatakarékosság szempontjából rendkívül fontos és a hatékonyság érdekében 
szükséges lenne. Hogy a bizottsághoz fordultunk, annak alapvetően az a célja, hogy a 
felújítandó épületeinkben a munkát folyamatosan végezni kell, hisz tulajdonképpen 
2015. VI. hó 30-val be kell fejezni a felújításokat. Emellett az épületeinkben a munkát 
ugyanúgy folytatni kell, mint ahogy eddig is. Tulajdonképpen az épületben a 
fegyverek, a bűnjelek kezelése, tárolása fog történni, ugyanúgy folytatódni fognak a 
bűnügyi munkák, mindaz a tevékenység, amelyet a rendőrség a napi, köznapi élete 
során ellát. Ezt csak úgy tudjuk elképzelni, és csak úgy tudjuk megvalósítani, ha olyan 
szakemberek, olyan vállalkozók végzik a tevékenységet, akik a Nemzetbiztonsági 
Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal által összeállított irányadó jegyzéken 
szerepelnek, és ezért szeretnénk választani közülük beszállítókat. Tisztelettel kérem a 
bizottságot, hogy fogadja el az indoklásomat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha jól látom, egy táblázatban, kimutatásban szerepelnek 

is ezek az objektumok, fogalmazzunk ilyen hivatalosan. Van-e kérdés, észrevétel? 
(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony! 

Kérdések, válaszok 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget. Annyit szeretnék 
kérdezni, hogy mi alapján lettek kiválasztva ezek az elsőkörös felújításra kerülő 
objektumok. 

 
KOVÁCS ISTVÁN gazdasági főigazgató (Országos Rendőr-főkapitányság): 

Tisztelettel jelentem, az állapotok alapján kerültek kiválasztásra ezek az ingatlanok. 
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Ezen ingatlanok mindegyike olyan helyzetben van, hogy már a munkavégzés 
szempontjából is, illetve nyilvánvalóan az energetikai felhasználás szempontjából is 
ezeket tudtuk előtérbe helyezni. Jelentettem is, nyilvánvalóan van nagy választási 
lehetőségünk, tehát van miből választani, és ez alapján választották, választottuk ki 
ezeket az ingatlanokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez valóban így van, ha esetleg szabad ilyen 

javaslatot tenni, hosszú távon az Aradi utcai épület is, gondolom, szerepelni fog azok 
között ilyen szempontból, az is egy picit energetikai szempontból talán úgy tűnik, 
takarékosabb üzemmódban is tudna üzemelni. Köszönöm szépen.  

Szavazás 

Van-e még kérdés, észrevétel ehhez? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérdezem, ki 
támogatja a mentesítési kérelmet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú volt, 
ha jól látom. A bizottság támogatta, megadta a mentesítési kérelmet.  

Megtárgyaltuk az eredeti 3., 4., 5., Belügyminisztérium által benyújtott 
mentesítési kérelmeket zárt ülésen és nyilvános ülésen. 

Most ügyrendi szavazás következik, hogy zárt ülésen folytatjuk az eredeti 1. és 
2. napirendi pont összevont tárgyalásával. Kérem, hogy aki a zárt ülésre való áttérést 
támogatja, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú. Nagyon szépen köszönöm a 
Belügyminisztérium munkatársainak, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a KEKKH 
vezetőinek, a szakértő uraknak, hogy itt voltak. Köszönöm a sajtó képviselőinek. Most 
zárt ülésen folytatnánk a munkát. 

 
(A bizottság 9 óra 24 perctől 10 óra 24 percig zárt ülésen folytatta munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 

A Nemzeti Választási Iroda elnöke által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása 
(Nbb-40/29-1/2014., Nbb-40/30-1/2014.) 

ELNÖK: Tisztelettel, folytatnánk a bizottság ülését. A Nemzeti Választási Iroda 
elnök asszonyát köszöntöm. Két mentesítési kérelem van benyújtva a Nemzeti 
Választási Iroda részéről: az egyik, ha jól látom, 50,8 millió forint bruttó összegben, a 
másik bruttó 550 millió forint értékben. Kérdezem elnök asszonyt, hogy mit kíván 
kiegészíteni az írásos anyaghoz képest. 

Dr. Pálffy Ilona (Nemzeti Választási Iroda) hozzászólása 

DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Köszönöm szépen. Csak 
annyit szeretnék mondani, hogy az 50 milliós csak az önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódik, míg a nagyobbik összeg határideje 2017. december 31-e lenne. Mivel 
folyamatos feladataink lesznek, így például a határon túliak regisztrációja, a 
névjegyzékek vezetése, ezért szükséges már most erre vonatkozóan kiírni a 
közbeszerzést. Ezért nagyobb itt az összeg, de ez is csak keretjelleggel. Amennyiben 
nem használnánk fel a szükséges összegeket, akkor azokat nem kell kifizetni, tehát 
keretjelleggel tartalmazza majd a szerződés ezt az 500 millió forintot. Egyébként 
beszámolót is hoztam, mert éppen ma egy éve jártam itt önöknél először, és a tavalyi 
mentesítési kérelmekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról a 
beszámolómat benyújtottam a tisztelt bizottságnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Parancsoljon, 

képviselő asszony! 
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Kérdések, válaszok 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm, elnök úr. Megragadnám az 
alkalmat és megkérdezem, hogy akár ezek a berendezések, akár mások alkalmasak 
lesznek-e arra, hogy a választásokkal kapcsolatos visszaéléseket valamilyen módon 
szűrjék és megakadályozzák. 

 
DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): A választásokkal való 

visszaélések szűrésére tulajdonképpen mindig alkalmas lehet egy berendezés abban 
az esetben, ha erre kap törvényi felhatalmazást a Választási Iroda. Mivel erre törvényi 
felhatalmazás nincs, azokkal a visszaélésekkel - gondolom, amelyekre a képviselő 
asszony is gondol, például az ajánlóíveknél és az ajánlásoknál - ezek a programok 
nem foglalkoznak. Ugyanakkor például az 50 milliós beruházás egy garanciális eljárás 
lefolytatását biztosítja. Ezt már alkalmaztuk az országgyűlési képviselői és az uniós 
választásnál is. Ez azt jelenti, hogy minden szavazókör összesítése megtörténik, és 
újólag az informatikai adatok továbbítását a jegyzőkönyvek feldolgozásával 
ellenőrizzük, hogy valóban az egyes szavazókörökben, illetve amikor a 
szavazókörökből továbbítják az adatokat, nem történt visszaélés, megegyeznek az 
adatok a szavazóköri adatokkal, illetve ezt követően a jegyzőkönyvi adatokkal. Ez az 
50 milliós program ennek a kiszűrésére szolgálna. 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet 
nem látok. 

Akkor először a bruttó 550 millió forintot, a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásával kapcsolatos közbeszerzést teszem fel szavazásra. 
Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a mentesítést a Nemzeti Választási Iroda részére. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú szavazás volt. 

A másik a Nemzeti Választási Irodának a választási informatikarendszerhez 
kapcsolódó ellenőrzés, adatforgalmi monitoring modultervezésével kapcsolatos 
közbeszerzés. Ez bruttó 50,8 millió forint. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez is 
egyhangú volt. 

Felhívom az elnök asszony figyelmét, hogy egy éven belül majd ilyen 
beszámolási kötelezettsége van a Nemzeti Választási Irodának. 

Köszönöm szépen, hogy meg tetszett jelenni. További jó munkát kívánok! (Dr. 
Pálffy Ilona távozik az ülésről.) 

Folytatódik majd mindjárt a bizottsági ülés. Kérdezem, hogy a 
törvényjavaslatot kezdeményezők részéről, az önálló indítványt benyújtók részéről 
jelen van-e valaki, ezt kéne most tisztázni. (Rövid szünet. - Kónya Péter megérkezik 
az ülésre.) 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: A 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/179. szám) 

Tiszteletem, képviselő úr! Tisztelettel köszöntöm a 7. napirendnél Kónya Péter 
képviselőtársunkat, önálló indítványként Szabó Timeával közösen nyújtottak be a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosításával kapcsolatosan egy 
javaslatot.  

Kérném tisztelettel, hogy akkor ön mint indítványozó, előterjesztő, javaslatot 
tevő röviden ismertesse, hogy miről szól ez.  
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Kónya Péter hozzászólása 

KÓNYA PÉTER (független) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Köszönöm, hogy itt lehetek, és elmondhatom röviden, hogy miért 
is nyújtottuk be ezt.  

Azt gondoljuk, hogy a Külügyi bizottság mint állandó bizottság folyamatosan 
olyan témakörökkel foglalkozik, amelyek érintik a nemzetbiztonság kérdését, 
diplomáciai kérdésekkel foglalkoznak, és számos olyan témát tárgyal a Külügyi 
bizottság, amely országunk biztonsági kockázatával kapcsolatos dolgokat érint. Tehát 
azt gondoljuk, hogy szükség lenne arra, hogy a Külügyi bizottság elnökét 
mindenképpen átvilágítsuk, nemzetbiztonsági átvilágításon essenek át azok az 
emberek, akik ezt a bizottságot vezetik. 

Hozzáteszem, hogy képviselőcsoportunk véleménye az, hogy minden bizottság 
elnökét át kellene világítani, de nyilván most azt szeretnénk, ha első körben a Külügyi 
bizottság elnökére kerülne sor. Ezért kérjük, hogy támogassák képviselőtársaink ezt a 
módosító indítványunkat. Azt gondoljuk, nemcsak a Nemzetbiztonsági bizottságnál, 
illetve a Honvédelmi és rendészeti bizottságnál fontos az, hogy olyan emberek 
dolgozzanak ezekben a bizottságokban, akik nem jelentenek biztonsági kockázatot 
országunkra nézve, hanem a Külügyi bizottságban is, ezért kérjük, hogy támogassák 
ezt a módosító indítványt.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy pontosítást hadd tegyek! Tehát 

ez akkor nemcsak a bizottság elnökére vonatkozik, mert itt azt látom, hogy a Külügyi 
bizottság tagjaira. Így értelmezhető, elválasztani az elnököt a tagoktól… 

 
KÓNYA PÉTER (független) előterjesztő: Így igaz, jogos, teljesen jogos, így van.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat ilyen téren? 

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony!  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Akkor visszakérdezek, hogy ne legyen 

félreértés. Tehát amiről szavazni fogunk, az az elnökről és az összes bizottsági tagról 
szól? 

 
KÓNYA PÉTER (független) előterjesztő: Bocsánat, így van!  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Csak nem ezt mondta.  
 
KÓNYA PÉTER (független) előterjesztő: Elnézést! 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még 
kérdés, észrevétel, javaslat. (Senki sem jelentkezik.)  

Azt gondolom, a tárgysorozatba-vétel támogatható a magam részéről, aztán 
ennek a szakmai indokai, gondolom, majd a vita során kiteljesednek.  

Kérdezem akkor így, hogy ki támogatja az önálló indítvány tárgysorozatba-
vételét. (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba-vételt. 

Köszönöm szépen a képviselőtársamnak, hogy megjelent.  
 
KÓNYA PÉTER (független) előterjesztő: Köszönöm. További jó munkát! 
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ELNÖK: Minden jót kívánok!  

Egyebek 

Bizottsági ülésünk az egyebek napirendhez érkezett. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek valami napirendi pontja. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincsen. 

Akkor köszönöm szépen. Elméletileg a rendes ülésszak utolsó bizottsági ülését 
tartottuk. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mirkóczki képviselő úr, parancsoljon! 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Csak nagyon röviden. Az elnök úrtól 

kérdezném, hogy tervezünk-e - nyilván most már nem a nyári szünetig, hanem majd 
ősztől az előző ciklushoz hasonlóan - a szolgálatoknál egy-egy kihelyezett ülést. Ez 
csak kérdés vagy javaslat, ha nincs tervben. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Nagyon is tervezünk ilyet, azt gondolom, végig fogjuk ezt járni, ez 
feladatunk is, ha nem is leírva. Tehát van ilyen tervbe véve, sőt még esetleg egy 
kihelyezett ülés máshova is tervbe van véve, mindenféleképpen. Nem kizárt, hogy a 
nyáron tartunk ülést, mert ezt teljesen nem lehet kizárni. Ennek ugye speciálisabb 
szabályai vannak az ülésszakon kívül is, de nem lehetetlenek ezek a szabályok. Ezért 
kérem képviselőtársaimat, hogy majd koordinációban maradjunk annyiban, hogy ha 
mégis szükséges a határozatképesség a bizottsági üléshez, akkor ezt tudjuk 
megtartani. Köszönöm szépen.  

Mindenkinek kellemes pihenést kívánok, akivel már nem találkozunk! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 37 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Szűcs Dóra  

 


