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(A bizottság 12 óra 08 perckor kezdődött zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása. 

A meghívó 3. napirendi pontja tárgyalása kezdetének időpontja: 13 óra 55 perc) 
 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Soron következik a 3. napirendi pont, a zárt ülésnek vége. Tehát soron következik 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat.  

Tisztelt Bizottság! Nyilvános ülésen folytatjuk a munkát, tehát soron 
következik a T/15381. számú törvényjavaslat részletes vitájának vitához kapcsolódó 
bizottságként történő lefolytatása a törvényjavaslat 1-78. §, 1-9. melléklet, azaz a 
törvényjavaslat egésze tekintetében. 

Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium képviselőit, főosztályvezető-
helyettes, államtitkár asszonyt és ezredes főosztályvezető urat nagy tisztelettel. 

Megnyitom a részletes vita 1. szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ. 44. 
§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 

Köszöntöm az előterjesztőt, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjét, és 
kérem, hogy a HHSZ. 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát 
segítendő, röviden foglalja össze az előterjesztés benyújtásának indokait és 
szabályozási megoldásait. Önt, mint a kormány képviselőjét kérem erre. 
Parancsoljon, öné a szó. 

Orosz Edina tájékoztatója 

OROSZ EDINA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és 
formai követelményeknek, mivel azt a kormány az Alaptörvény 36. cikkének 
megfelelően készítette elő és nyújtotta be a törvényben, ebben az esetben az 
államháztartásról szóló törvényben előírt határidők pontos betartásával. 

Az illeszkedik a jogrendszer egységébe, mivel szintén az Alaptörvény 36. 
cikkében meghatározott törvényi szinten került benyújtásra, megfelel a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, mivel az a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem sért, valamint megfelel a 
jogalkotás szakmai követelményeinek is, mivel a törvényjavaslat a 
jogszabályszerkesztésről szóló IRM-rendelet előírásainak betartásával készült, azt az 
igazságügyi tárca is ellenőrizte a közigazgatási egyeztetések során. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Megadom a szót a bizottság hozzászólásra 

jelentkező tagjának, tagjainak. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólás 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A részletes vita 
során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazza meg. A 2018. évi központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslatot a kormány az Alaptörvényben foglalt tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően terjesztette be az Országgyűlés elé. 
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A polgári titkosszolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 2018. évi 
költségvetése garantálja a törvényi szabályozásnak megfelelő biztonságos működés 
kereteit. A személyi állomány finanszírozása mellett a szolgálatoknak ezúttal is 
lehetősége lesz speciális működési és fejlesztési kiadásai finanszírozására. Az 
Európában évek óta zajló migrációs válság és az azzal szoros összefüggésben lévő 
terrorcselekmények miatt a kormánynak kiemelten kell kezelnie a magyar emberek 
biztonságának kérdését, amihez elengedhetetlen a szükséges források biztosítása. 

A számokból azonban egyértelműen kiderül, hogy a 2018. évi büdzsé a magyar 
emberek biztonságának költségvetése is egyben. Az állandósult és ellenőrizhetetlen 
illegális migráció és a folyamatos terrorveszély miatt megerősítjük a határaink 
védelmét és a terrorelhárítást is. A kormány 2018-ban megfelelő pénzügyi hátteret 
biztosít a határok védelmére, ami az egyetlen hatékony eszköz az illegális migráció 
elleni fellépéshez. 2017-hez képest 25 százalékkal, azaz közel 100 milliárd forinttal 
több jut közbiztonságra. 2018-ban tovább folytatódik a katonák és a rendvédelmi 
dolgozók béremelése az életpályamodell keretein belül. 2016 és 2019 között 
50 százalékos lesz ez a béremelés, illetve létszámban és az erőforrásaiban további 
megerősítése várható a rendőrségnek. 

A magyar emberek lehető legnagyobb mértékű biztonságának megteremtése 
érdekében szinte valamennyi rendvédelmi szerv többletforrásra számíthat jövőre. 
Ennek értelmében 22 milliárd forintos többlettámogatásra számíthat a rendőrség, 
81,3 millió forintra a Nemzeti Védelmi Szolgálat, 427 millió forintra a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal, 4 milliárd forintra a katasztrófavédelem, 339 millió forintra a 
TIBEK, valamint több pénzből gazdálkodhat jövőre a büntetés-végrehajtás is. A 
tömeges bevándorlás miatt 50 milliárd forint többletkiadással kell számolnia a 
Belügyminisztériumnak, aminek része a már meglévő két tranzitzóna működtetése, 
illetve az újonnan felszerelő határvadászok szolgálatba lépésének elősegítése. A 
kormány minden szükséges technikai és személyi feltételt biztosítani kíván a 
határvédelemhez, hiszen a magyar emberek biztonságát illetően nincs más alku, ez az 
elsődleges szempont kell legyen. 

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának többségi véleménye 
összességében megállapítja, hogy a költségvetésitörvény-javaslat polgári és a katonai 
szolgálatokra vonatkozó előirányzatai biztosítják a titkosszolgálatok törvényben 
meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a HHSZ. 44. § (1) 

bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, erről a jelentés elfogadása során döntünk. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. 

Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát. Tájékoztatom a bizottságot, hogy 
mivel a törvényjavaslathoz nem érkezett olyan módosító javaslat, amelyben a 
Nemzetbiztonsági bizottság lett megjelölve, így arról nem kell állást foglalnunk. 

Bizottságunk saját módosítási szándékainak megfogalmazásával folytatja 
munkáját. Kérdezem, van-e ilyen módosító javaslat. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet 
nem látok.  
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a költségvetésre speciális szabályok 
érvényesek, így valamennyi bizottság többségi és kisebbségi véleményét is a 
Költségvetési bizottság előadója fogja ismertetni a plenáris ülésen. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag lezártuk a részletes vitát.  

A bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt be, amely a bizottság korábbi 
vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza, így a bizottságnak a HHSZ. 44. § (1) 
bekezdésére vonatkozó megállapításait, a bizottság többségi véleményét, a részletes 
vita lezárásának tényét. 

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint 
felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit 
összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki 
szavazott nemmel? (Mirkóczki Ádám felé:) A képviselő úr hogy szavazott? (Mirkóczki 
Ádám: Igennel.) Bocsánat, akkor elnézést kérek! Akkor 5 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Kérdezem a bizottság kisebbségben maradt tagjait, hogy kívánnak-e kisebbségi 
véleményt függelékként a jelentéshez csatolni. (Senki sem jelentkezik.) Mivel 
véleményt nem nyilvánítottak, már nem most, hanem korábban, ezért ezt nem 
tehetjük meg, hiszen csak olyan elemeket tartalmazhatna, ami a bizottsági vitában 
elhangzott, de ilyen nem volt. Köszönöm szépen a minisztérium képviselőinek, 
további jó munkát kívánok a mai napra.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

Egyes fontos tisztséget betöltő személyek nemzetbiztonsági 
ellenőrzése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény módosításáról szóló T/15530. számú 
törvényjavaslat 

Nyilvános ülésen folytatjuk a mai bizottsági ülést. Soron következik mai 
negyedik napirendi pontunk: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről. Az egyes fontos tisztséget betöltő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése 
érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosítása, Demeter 
Márta képviselő asszony önálló indítványa. Tisztelettel köszöntöm képviselő asszonyt. 
Parancsoljon, ha ki kívánja egészíteni az írásbeli anyagot, akkor öné a lehetőség.  

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Bizonyára megnézték a törvényjavaslatot, tehát indokolást is tartalmaz ez, 
de egypár okot kiemelnék, hogy miért érzem szükségét annak, hogy mind a regnáló 
miniszterelnök, mind pedig azokat a tisztségeket betöltők, akik eddig mentesültek a 
nemzetbiztonsági törvény hatálya alól, és ezért nem történt meg az átvilágításuk, 
véleményem szerint szükséges elvégezni velük kapcsolatban a nemzetbiztonsági 
ellenőrzést.  
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Az elmúlt években nagyon sok döntés született, aminek teljesen homályos a 
háttere. Azt gondolom, hogy ez önmagában kérdéseket vethet fel. Viszont intéztem a 
belügyminiszterhez írásbeli kérdést, amelyben megkérdeztem, hogy a miniszterelnök 
nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént-e bármikor is, és kiderült az, hogy bár 
három ciklus óta ugyanez a személy tölti be ezt a tisztséget, vele kapcsolatban még 
nem volt nemzetbiztonsági ellenőrzés. 

Nagyon fontos szempontként szeretném kiemelni azt, hogy megváltozott az az 
évtizedes politikai gyakorlat, amelynek során a magasabb és fontos tisztségeket 
betöltők bizonyos lépcsőfokokat végigjárva jutottak el ebbe a tisztségbe, jellemzően 
sokszor kintről, külsősként jelölnek valakit bizonyos tisztségekbe, így a rendszernek 
az a sajátossága, amíg valaki eljutott egy fontos tisztségbe és ezért többször is akár 
átesett biztonsági ellenőrzésen, ez jelen pillanatban már a megváltozott politikai 
gyakorlat miatt nem valósul meg. Ráadásul rendkívül megingott napjainkban a 
közbizalom, úgyhogy azt gondolom, hogy ez önmagában is indokolja azt, hogy az 
állampolgároknak biztosíték kell arra, hogy olyan személyek tölthetnek csak be 
kiemelt és fontos tisztséget, akiknek feddhetetlen a háttere, olyanok, akik nem 
zsarolhatók és nem külső befolyás alatt cselekednek. 

Az elmúlt nemzetbiztonsági bizottsági ülésen történtekről én magam is a 
sajtóból értesültem, ahol állítólag kérdésre elhangzott az, hogy ’90 óta a regnáló 
miniszterelnökkel kapcsolatban nem merült fel a nemzet szuverenitását veszélyeztető 
biztonsági kockázat. Tudomásom szerint nem szakvélemény alapján jelentették ezt ki 
az illetékes szervek. Azt gondolom, hogy ez innentől kezdve egy ilyen hasraütésszerű 
megállapításnak tűnhet, nem pedig egy szakmailag megalapozott dolognak.  

Tehát azt kérem képviselőtársaimtól, a bizottság tagjaitól, hogy támogassák ezt 
a javaslatot. Az embereknek igenis garanciát kell adjunk arra, hogy sem a 
miniszterelnök, sem más fontos tisztségeket betöltők, így a köztársasági elnök, a 
legfőbb ügyész és sorolhatnánk, országgyűlési képviselők is, nem zsarolhatóak, 
nincsen a személyükkel kapcsolatban biztonsági kockázat. Ez Magyarország érdeke, 
Magyarország biztonságának és az emberek biztonságának is, azt gondolom, hogy egy 
alapköve szükséges legyen.  

Illetve még azt szeretném kérni, hogy amennyiben valaki nem támogatja ezt a 
képviselői indítványomat, akkor szeretnék kérni egy indokolást ezzel kapcsolatban, 
hogy mi az oka ennek. Természetesen a kérdésekre nagyon szívesen válaszolok. 
Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Egyszerű helyzetben vagyunk, 
hiszen itt a tárgysorozatba vételről kell dönteni, még nem magáról a törvényjavaslat 
elfogadásáról, ezért a magam részéről teljes mellszélességgel támogatni fogom a 
tárgysorozatba vételt, hiszen a szándékával teljesen egyetértek. Van néhány olyan 
szakmai részlet, amely velem azt mondatja, hogy önben nagyon erős bizalom van a 
mostani kormány iránt és a mostani kormány irányítása és felügyelete alatt lévő 
szolgálatok iránt, hiszen rájuk bíznánk azt, hogy egy képviselőjelölt jelöltté válhat-e, 
hiszen nem jelent mást az ön javaslata, mint azt, hogy egy kampányban az 
Alkotmányvédelmi Hivatal szelektálhatja adott esetben azt, hogy ki válik 
képviselőjelöltté. Ezen az én véleményem szerint később finomítani kell, de 
maximálisan alkalmas a szándéka, és nagyon sok jó javaslat van benne. Ezen a részen 
számomra kicsit túlzott bizalmat jelent a fennálló kormány iránt, hiszen mégiscsak 
azt jelenti, hogy a kormány irányítása, felügyelete alatt álló, lényegében 
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Alkotmányvédelmi Hivatal világítaná át ezeket a képviselőjelölteket, és ugye azt is 
tudni kell, hogy ilyen esetben arról a tényről kap csak tájékoztatást a képviselőjelölt és 
a közvélemény, hogy kockázati tényező merült fel, de annak indokai nem 
megismerhetőek. Tehát ezt kell tudni áthidalni, hogy nehogy ennek a vége az legyen, 
hogy egy újabb fegyvert kapjon a visszaélésre adott esetben a jelenlegi hatalom. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget. Én magam is 

hiánypótlónak gondolom azt, hogy például nem tudhatjuk meg azt a miniszterelnök 
úrról, hogy egészen pontosan jelent-e bármilyen biztonsági kockázatot az ország 
számára vagy sem. Nagyon súlyos pozícióban van, tehát mindenképpen fontos az, 
hogy ilyen alapvető információkkal tisztában legyünk.  

Magát a törvényjavaslatot, mivel tárgysorozatba vételről van szó, én is 
támogatni tudom. Azonban ha ez azt is jelentené, hogy zöld utat kap, és további 
részletes szakmai vita tudja követni a benyújtást, akkor én is nagyon hasonló 
aggályokat fogalmaznék meg, mint elnök úr. Én is azt gondolom, hogy semmiképpen 
nem lehet egyetlen politikai erő számára sem olyan fegyvert a kezükbe adni, hogy az 
alájuk tartozó szolgálatokon keresztül befolyást gyakoroljanak bármely másik párt 
jelölésére. Tehát mindenképpen egy nagyon alapos szakmai vita kell hogy megelőzze 
azt, hogy ez a javaslat továbbmenjen, viszont azt gondolom, hogy egy fontos 
javaslatról van szó. Vitás javaslatról van szó, ezeknek a vitáknak szerintem teret kell 
adni, úgyhogy én mindenképpen a tárgysorozatba-vételi szavazásnál támogatom ezt a 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr kíván-e szólni? (Jelzésre:) Nem. Akkor 

parancsoljon, képviselő asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm, elnök úr. Akkor reflektálnék arra, 

amit ön is kiemelt, hiszen itt említette a bizalom kérdését. Egyrészt azt ténylegesen ki 
lehet jelenteni, hogy a szolgálatok működésével kapcsolatban is sok probléma 
merülhet föl, ám magával a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával - amit nagyon 
szigorúan szabályoz a törvény, és nagyon szigorúan megszabja a szolgálatok számára, 
hogy ezt hogyan szükséges megvalósítani -, az én tudomásom szerint ezekkel az 
ellenőrzésekkel kapcsolatban sem országgyűlési képviselők, sem magasabb 
tisztségeket betöltők esetén nem volt probléma. 

Szeretném kiemelni még a jogorvoslat lehetőségét. Azt mindannyian tudjuk, 
hogy egy bizonyos folyamatot végig lehet ebben járni, és továbbá nyilván a bizottság, 
mint Nemzetbiztonsági bizottság részére is, akiket ugyanúgy - mind a kormánypárti, 
mind az ellenzéki tagjait egyébként - ellenőriznek a szolgálatok, oda is lehet panasszal 
fordulni, amennyiben bármilyen probléma van. 

Itt engedjen meg nekem, elnök úr, kettő kérdést, tekintve, hogy felvetette a 
bizalom kérdését. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány eset volt, vagy tud-e olyan 
esetről, mint a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke, hogy bármikor bármely, akár 
országgyűlési képviselő, akár magasabb vagy más tisztséget betöltő fordult-e konkrét 
jogorvoslati kérelemmel a bizottsághoz, vagy jelezte-e azt, hogy a nemzetbiztonsági 
szolgálatok az ellenőrzést esetleg törvénytelenül folytatták le, vagy azzal 
kapcsolatosan akár a szakvéleményben, akár a folyamat során nem hiteles adatokat 
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vagy dolgokat tüntettek volna föl. Hiszen bizonyára akkor erről önnek tudomása 
szükséges legyen. 

Illetve még azt szeretném megkérdezni, hogy az ön véleménye szerint akkor: 
nem bízhatunk abban, tehát ön szakmailag nem látja megalapozottnak, hogy az 
Alkotmányvédelmi Hivatal törvényesen végzi a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel 
kapcsolatos munkáját? 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Itt egy félreértés van, itt alapvetően mi 

szoktunk kérdezni az előterjesztőtől, de azért nagyon szívesen válaszolok. Van 
tudomásom, és volt is a Nemzetbiztonsági bizottság előtt olyan ügy, ahol kifejezetten 
észrevételeztek, panasszal éltek a bizottság előtt az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy 
korábban a Nemzetbiztonsági Hivatal tevékenységével kapcsolatosan. Van ilyen. Nem 
is egy. 

A másik, tisztelettel, azt gondolom, hogy erre nem nekem kell választ adni, a 
magyar társadalomnak kell tudnia eldönteni, hogy van-e olyan bizalmi szint jelen 
pillanatban bármiféle ellenőrzéssel kapcsolatosan, hogy egy országgyűlési 
kampányban egy képviselővel vagy egy miniszterelnök-jelölttel kapcsolatosan, hiszen 
ilyen esetben nemcsak a miniszterelnökkel, hanem a miniszterelnök-jelölttel 
kapcsolatosan is van-e olyan bizalom a magyar társadalomban, hogy elhiszik, hogy a 
hatalom adott esetben -én nem állítom, én azt mondom, hogy van-e olyan bizalom. 
Azt gondolom, hogy nincsen, képviselő asszony. Köszönöm szépen. Kíván-e még 
valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm szépen, nagyon kedves. Nekem a 

konkrét kérdésem az, hogy törvénytelen eljárással kapcsolatban fordultak-e, 
bebizonyosodott-e az, hogy nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása során történt-e 
olyan eset, hogy törvénytelenül folytatták volna le ezt a szolgálatok. 

Illetve a másik felvetésére pedig azt szeretném megemlíteni, hogy nyilván a 
társadalom szempontjából az legalább ilyen súlyú, ha nem nagyobb kérdés, hogy 
megvan-e a bizalom a politikusok irányába, hogy kik azok, akik őket képviselik ezeken 
a magas szinteken, ami itt fel van sorolva a törvényjavaslatban is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mivel nyílt ülésen vagyunk, így konkrétumot nem tudok mondani, de 

volt olyan eljárás, amikor bíróság előtt végződött, ha jól tudom, a jogorvoslat. 
Egyébként Mirkóczki képviselő úr tudna beszélni arról, hogy milyen volt, amikor egy 
képviselőtársával kapcsolatosan igen vitatható módon állapítottak meg 
nemzetbiztonsági kockázatot. Ezt csak azért mondhatom el, képviselő asszony, mert 
ez publicitást kapott, tehát a nyilvánosság előtt zajlott a vita, amikor ebbe a 
bizottságba nem engedték Staudt képviselő urat egy ilyen hivatkozással. Tehát 
messzire vezet ez a vita, de a magam részéről ma ebben a formában, azt hiszem, amit 
lehetett, megtettünk. 

Én továbbra is fönntartom, hogy támogatom az ön javaslatát, ahogy Szél 
Bernadett képviselő asszony, ugyanazokkal az érvekkel, hogy amennyiben ez az 
Országgyűlés elé kerül, akkor lesznek finomítható és módosítóható kérdések ilyen 
szempontból. De a leghatározottabban állítom, hogy nem egy panasz és nem egy 
jogorvoslat érkezett akár politikus részéről, akár nem politikus részéről ezzel a típusú 
átvilágítással kapcsolatban, pedig ezeknek ilyen értelemben, mint közhatalmi 
szempontból nem volt tétjük, hiszen nem országgyűlési képviselőkről, nem 
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országgyűlésiképviselő-jelöltekről volt elsősorban szó, és különösen nem 
miniszterelnök-jelöltről. Köszönöm szépen. Akkor fölteszem szavazásra. 

Határozathozatal 

Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 

Tehát 4 nem, 3 igennel a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt. 
Sajnálom. Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy megjelent. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Csütörtökön 10 órakor folytatjuk munkánkat, mindenkinek 
további szép napot, kellemes további délutánt! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 16 perc)  

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Baloghné Hegedűs Éva 


