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Napirendi javaslat  

 

1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7403. szám) 
A) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
B) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
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Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló   
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló megérkezéséig Varga 
Szimeon bolgár nemzetiségi szószólónak  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, az Országgyűlés Hivatala és titkárságunk munkatársait, valamint 
kedves vendégeinket.  

Mielőtt a munkát megkezdenénk, a tragikus eseményekre való tekintettel 
kérem, hogy a pénteki párizsi terrortámadás áldozatai előtt rójuk le egyperces néma 
felállással a kegyeletünket. (Megtörténik). Köszönöm szépen.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, 13 
tagjából 10 fő van személyesen jelen, Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
pedig helyettesítéssel bízta meg bolgár nemzetiségi szószólót, így 11 szavazattal 
tanácskozunk ma. Bejelentem még, hogy Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi 
szószóló jelezte távolmaradását, mert részt vesz a szlovén-magyar kisebbségi vegyes 
bizottság ülésén Lendván.  

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz 
van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy az 
ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 óráig egyik szószóló sem 
kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni. Kérdezem, hogy most személyesen 
kíván-e valaki. (Nincs jelentkező.) Nem.  

Szavazzunk a napirend elfogadásáról. Aki egyetért vele, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
T/7403. számú törvényjavaslat   
A) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. §  (2) bekezdése 
alapján  
B) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

1. napirendi pontunk a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. 
törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
megtárgyalása, amely T/7403. szám alatt van benyújtva. Döntés részletes vita 
lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján, valamint a 
bizottság véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése 
alapján. A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható, a bizottság 
titkársága a törvényjavaslat linkjét és a háttéranyagot minden bizottsági tagnak és 
szakértőnek megküldte, így lehetőség volt a tanulmányozására.  

A nemzetiségi napirendi pont meghatározásához a házelnök úr, illetve a 
Házbizottság számára küldött kezdeményezésben indoklásként kiemeltük, hogy az 
indítvány nemzetiségi napirendi pontként történő tárgyalása indokolt, mivel a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításai a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvénnyel összefüggésben állnak. Ez év februárjáig négy önkormányzat 
kezdeményezte, hogy az általa fenntartott muzeális intézményt a miniszter 
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nemzetiségi bázisintézménnyé minősítse, de a jövőben további ilyen irányú 
kezdeményezések még várhatók.  

A napirendi pontunk első részeként döntést hozunk a részletes vita 
lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján. Javaslom, 
hogy a részletes vitát a bizottság a törvényjavaslat egészére, az 1-30. §-okra folytassa 
le. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más javaslat. (Nincs jelentkező.) Ha 
nincs, szavazzunk erről a javaslatról. Aki egyetért vele, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! (Szavazás.) A bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta.  

2. alpontunk következik a napirenden belül, a bizottság véleményének 
kialakítása a házszabályi rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e valakinek véleménye, hozzászólása, észrevétele a 
törvényjavaslathoz. (Nincs jelentkező.)  

Engedelmükkel én szlovák szószólóként mondanék néhány gondolatot, amit a 
múlt héten tárgyalt kormánybeszámoló is inspirál. A kulturális fejezetben a 
kormánybeszámoló is foglalkozik a nemzetiségi bázisintézményekkel. Ezek 
tulajdonképpen bázismúzeumok. Ha jól emlékszem, úgy fogalmaz a 
kormánybeszámoló, hogy nem egészen van definiálva ezek fogalma, funkciója. El 
tudom képzelni, hogy a törvényjavaslatban jelzett módosításokon túl akár nálunk is 
születhet ilyen irányú módosítás, bár úgy emlékszem, az nem ezeket a törvényeket, 
hanem a nemzetiségek jogairól szóló törvényt érinti, maga a módosítás pedig most 
nincs napirenden, de a későbbiek során ezzel mindenképpen foglalkozni kell. 
Információim szerint a németeknek és a horvátoknak vannak ilyen bázisintézményei. 
Arról nincs információm, hogy ezeket már valóban azzá is nyilvánították-e, vagy csak 
hagyományosan a tatai német múzeum és a mohácsi horvát múzeum az, amelyik 
ilyen feladatokat ellátott, valamint szlovák és román területen a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeum látott el ilyen funkciót később. De változtak a fenntartók, 
Békéscsabán legalábbis változott a fenntartó, a megye helyett a város lett a fenntartó, 
és így ezek a funkciók elsikkadhattak vagy háttérbe kerültek. Ezeken a területeken 
lehet majd teendő. Köszönöm szépen.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kér-e valaki szót. Ritter Imre német 
szószóló úr!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Ahhoz kapcsolódva, amit elnök úr mondott, ezeknek a fogalmi meghatározásoknak, 
definícióknak azért van nagyon jelentős szerepük, mert mi is beleszaladtunk abba a 
német színház épülete tulajdonjogának az átvételénél, hogy azt vitatták, a színház 
kulturális intézmény-e, és külön miniszteri állásfoglalást kértek arról, hogy a színház 
kulturális intézmény-e. Tehát amit az ember eleve axiómaként vesz, adott esetben az 
is vitatható, ha valaki valamit nem akar megcsinálni. Én nagyon aláhúznám azt, hogy 
a nemzetiségekről szóló törvényben és minden más törvényben a fogalmi 
meghatározások, definíciók pontossága és kiterjedési köre rendkívül fontos ahhoz, 
hogy később ne lehessen ezekbe belekötni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek észrevétele, véleménye a 

törvénymódosítással kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs. Azt hiszem, hogy az 
elhangzottakkal valamennyien egyetértünk. Amikor majd még egyszer át fogjuk 
tanulmányozni, és amikor a módosító javaslatokat is figyelemmel kísérjük, akkor a 
fogalmi definíciók és a funkciók meghatározására külön figyelmet kell majd 
szentelnünk.  

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. A csütörtöki 
plenáris ülésen kerül sorra ennek a törvénymódosító javaslatnak az általános vitája, 
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tehát a bizottsági vélemény előadója csütörtökön ismertetheti a bizottság véleményét 
a plenáris ülésen. Kérdezem, hogy ki kívánja a bizottsági véleményt képviselni az 
általános vitában a plenáris ülésen. (Nincs jelentkező.) Sajnálom, hogy nincs itt Hepp 
Mihály a körünkben, mert mint említettem, ez a horvátokat különösen érinti.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ha nincs más jelentkező, akkor én 

felkészülök rá, lévén, hogy ebben mi is érintettek vagyunk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más jelentkező? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Akkor megköszönjük Ritter Imre feladatvállalását. Kérdezem a bizottság tagjait, 
egyetértenek-e azzal, hogy a téma előadója Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
legyen. (Szavazás.) A bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta Ritter 
Imrét. Köszönöm szépen.  

Egyébként megjegyzem, mivel nemzetiségi napirendi pontról van szó, a 
vezérszónoki felszólalások után a következő körben a szószólók 15 percben 
hozzászólhatnak a vitához. Sőt aztán még 2 perces reagálásokra is van lehetőségünk.  

Az 1. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

2. napirendi pontunk az egyebek. Néhány információt megosztanék a 
bizottsággal a törvényhozási munkával kapcsolatban. A Magyarország területén élő 
nemzetiségek helyzetéről a 2013-2015 február közötti időszakról szóló B/6626. 
számon benyújtott beszámoló és az Igazságügyi bizottság beszámolóról szóló 
határozati javaslatának együttes általános vitája későbbi időpontra tolódik, és a 
november 30-ával kezdődő héten kerül majd napirendre. Itt Alexov Lyubomir szerb 
és Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólók szólalnak fel a bizottság 
megbízásából.  

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Elnök úr, én november 30-

ától  december 2-áig nem leszek itthon. 3-án már itthon leszek.  
 
ELNÖK: Varga Szimeon itthon lesz, és a jövő heti bizottsági ülésünkön 

visszatérhetünk rá, hogy megosszuk-e, mert ott 15 perces felszólalási lehetőségünk 
van az első körben. Köszönöm szépen az információt, szószóló úr.  

A T/6625. számon benyújtott, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint 
ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló javaslat 
tárgyalására ezen a héten, pontosabban ma délután kerül sor, és Ritter Imre lesz a 
bizottság, mint kapcsolódó bizottság előadója.  

A T/6410. számon benyújtott, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel 
összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor Alexov 
Lyubomir lesz a bizottság előadója.  

A T/7389. számon benyújtott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalására szerdán kerül sor, ahol 30 
perces megszólalási lehetőségünk lesz, és Varga Szimeon lesz a bizottság előadója.  

Az imént tárgyalt, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény, valamint a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
törvény módosításáról szóló, T/7403. számon benyújtott javaslat tárgyalásakor 
csütörtökön Ritter Imre lesz a bizottsági előadó.  

A november 24-i ülésünkre a munkatervünk szerint az Állami Számvevőszék 
képviselőit hívtuk meg az országos önkormányzatoknál végzett vizsgálatokkal 
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kapcsolatosan. Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke és dr. Németh Erzsébet 
számvevő igazgatóhelyettes vesz részt az ülésünkön. Ha a bizottság tagjainak vannak 
kérdései, amelyeket szeretnének feltenni, azokat holnap reggel 8 óráig várom, és 
levélben el fogjuk juttatni hozzájuk, hogy fel tudjanak készülni.  

Az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatását a jövő 
keddi ülésünkön folytatjuk, amelyen Hegedűs István, az Országos Roma 
Önkormányzat elnöke, valamint Pejic Szutor Vera, a Szerb Országos Önkormányzat 
elnöke lesz soron.  

Szeretném még bejelenteni, hogy a héten – kérésükre – informális 
megbeszélést folytatunk az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének 
vezetésével, azt még nem tudom, hogy csütörtökön-e vagy pénteken. Szeretném, ha 
bizottságunk képviseletében alelnök úr, valamint az albizottsági elnökök részt 
vennének ezen a találkozón. Mindenkit értesíteni fogunk az időpontról.  

A görög szószóló úr – aki nincs jelen – munkatársa arról tájékoztatott, hogy a 
hétvégi eseményen Ritter Imre szószólótársunk Hauser József-díjban részesült 
Budaörs Város Önkormányzatától. Gratulálunk ehhez az elismeréshez! (Taps.)  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek bejelentenivalója, 
információja. Ritter Imre német szószóló úr!  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm a figyelmességet. Ez 

csak egy dolgot bizonyít, azt, hogy öregszem, mert általában ilyenkor jönnek a 
kitüntetések.  

De nem ezért kértem szót. A tragikus párizsi események miatt a tegnapi 
kultúrgálát elhalasztottuk, az új időpontot még nem tudom, most egyeztetjük, hogy 
mikor tudjuk megcsinálni, és ha meglesz az időpont, mindenkit értesíteni fogok. Ez 
egy zenés-táncos gála, amely nem nemzeti gyásznapra való. Sajnos nem tudtunk mást 
csinálni.  

Átgondolásra javaslom, hívjuk fel az országos elnökök figyelmét, hogy a 
november 24-ei ülésre az Állami Számvevőszék a meghívott, és aki tud, az legyen 
jelen. Tudom, hogy holnap reggel 8 órát mondtál, de szerintem őket is meg kellene 
kérdezni egy gyors kör e-mailben, hogy nekik milyen kérdéseik vannak – hiszen ők 
jobban ismerik az anyagot, mint a szószólók –, hogy előzetesen ők is feltehessék a 
kérdéseiket az Állami Számvevőszékhez. És azt is meg kellene gondolni, hogy el 
fogunk-e férni ebben a teremben, mert a napirend miatt valószínűleg megint jóval 
többen leszünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tanácskozási joggal természetesen meg vannak hívva az elnökök A 

napirendi javaslatot megkapják és látni fogják, hogy a Számvevőszék képviselőinek 
meghallgatása lesz napirenden, de külön is fel fogjuk hívni erre a figyelmüket, mert a 
meghívó csak pénteken megy ki. Ezt még ma megcsináljuk, és módosítok, az 
elnökökre való tekintettel holnap délig várjuk a kérdéseket.  

Giricz Vera ruszin szószóló asszony!  
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszöntöm a kollégákat. Szeretnék 

érdeklődni, hogy az idei Pro Cultura-díjat ki fogja kiosztani, ki bírálja el a beérkezett 
ajánlásokat, javaslatokat. Van-e erről bármilyen információnk? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nekem személy szerint nincs róla információm. Varga Szimeon 

szószóló úr kérte, hogy valamelyik bizottsági ülésünkre hívjuk meg az intézet 
igazgatóját, és ezt tervezzük is. Nem a következő ülésre hívjuk meg, hanem az azt 
követőre, mert most a Számvevőszék képviselőit hívtuk meg, és a jövő heti program 
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elég zsúfolt lesz. Ha jól tudom, ezt december közepén a gálán fogják átadni. Nem 
tudom, hogy született-e már döntés. Át fogjuk gondolni, hogy a jövő hétre meghívjuk, 
ha ilyen élénk érdeklődés mutatkozik ez iránt. (Koranisz Laokratisz megérkezik az 
ülésre.)  

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Azért vetettem ezt fel, mert ezt a 

bizottságot csak vissza kéne állítani. Ez a bizottság teljesen törvénytelenül, 
törvénysértő módon szűnt meg. Ne egy ember bíráljon el több tucat ajánlást, aki 
ráadásul nem is ismer minket. Furcsa, hogy nincs ez a bizottság, nem létezik.  

A másik egy most született ötlet, amit szeretnék felvetni. Ha már meghívtuk az 
ÁSZ képviselőit a következő ülésünkre, talán érdemes lenne – nem tudom, hogy, mert 
én nyelvész vagyok és nem matematikus – egy összesítést készíteni a típushibákról, 
mert ha külön-külön olvassuk mindenkinek az ÁSZ-jelentését, azt látjuk, hogy vannak 
átfedések. Az ÁSZ-nak van egy sor olyan javaslata, amiket szinte mindegyik 
önkormányzatnál megtalálunk. Össze kellene írnunk, hogy milyen típushibák vannak, 
már csak azért is, mert ebből látszik, hogy jól működik-e a partnerség. Nem mindig 
kapjuk meg időben a módosításokat, többször előfordult, hogy az utolsó napon, sőt az 
is, hogy a határidő előtt félórával kaptuk meg. Talán nem mindig az adott 
önkormányzat gazdasági vezetése vagy elnöke tehet arról, hogy nem tud róla. Nem 
tudom, hogy jó ötletnek tartjátok-e, de jó lenne, ha valaki felvállalná, aki 
matematikus-pragmatikus aggyal rendelkezik, hogy kigyűjti a típushibákat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Feltételezem, hogy az ÁSZ is levont valamilyen konzekvenciákat ebből 

a vizsgálatsorozatból, és erről nyilván fognak referálni is. Megmondom őszintén, én 
még nem olvastam el a jelentésüket.  

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Megvárjuk őket, és majd 

meglátjuk, hogy kínálnak-e ilyet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr!  
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Én matematikusként és 

közgazdászként is találva érzem magam. A legfontosabb mégis az lenne, hogy az 
ONÖSZ, az elnökök szövetsége nézze át, és ők maguk állítsák össze a legfontosabb 
pontokat, amit utána mi tudunk képviselni. Ez nagyon fontos lenne, hiszen az 
országos önkormányzatok további működésének, támogatásának az alapvető 
feltételeit kell most átgondolni, hogy milyen irányban lehet és kell módosítani a 
törvényi szabályozást, a támogatás mértékét, ezek kölcsönhatását, és hogy lehet 
együttműködni az egyes országos önkormányzatok között azoknak a pénzügyi, jogi, 
számviteli és egyéb feladatoknak a megoldására, amivel a lehető leghatékonyabban 
lehet kiszűrni az összeférhetetlenségi és egyéb problémákat; gondolok itt a belső 
ellenőrre és egyéb feladatokra. Amennyiben igénylik, én részt fogok venni minden 
olyan megbeszélésen, amit ez ügyben tartanak, de ez azért az országos 
önkormányzatok és a hivatalok feladata lenne. Nem hiszem, hogy ezt nekünk kellene 
helyettük megcsinálni. Még egyszer mondom, én ebben szakmailag benne vagyok, de 
ez az ő feladatuk, az ő hatáskörük. Ehhez nekünk minden segítséget meg kell adnunk, 
és utána maximálisan kell képviselnünk azt a vonalat, amiről az országos 
önkormányzatok dönteni fognak.  
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ELNÖK: Minden országos önkormányzatnak ki kellett dolgoznia egy 
intézkedési tervet és azt jóvá kellett hagyniuk, ők tehát tulajdonképpen már levonták 
a következtetéseket, tanulságokat. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony!  

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit. 

Nem a Számvevőszék védelmében beszélek, de én mint volt elnök részt vettem a 
számvevőszéki vizsgálaton és tudom, hogy a vizsgálóbiztosok keze meg volt kötve. 
Ahogy Ritter Imre is mondta, meg kell kérdeznünk az ÁSZ-t, hogy hol lehet 
módosítani a törvényeket vagy rendeleteket, mert az paradox, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatokat úgy kezelik, hogy ha jogkörről van szó, akkor mi nem olyanok 
vagyunk, mint a helyi magyar önkormányzatok, hiszen ezt sem, meg azt sem tehetjük, 
a kötelezettségek tekintetében viszont pont úgy kezelnek minket, mint a magyar 
önkormányzatokat. Ebből az fog kijönni, hogy a bürokrácia felé fog tendálódni az, 
amit a Számvevőszék kér, és az országos önkormányzatok előbb-utóbb sóhivatallá 
válnak és egymást fogják igazgatni. Össze fognak ülni és kódexeket készítenek, meg 
mit tudom még miket, holott nekünk a kultúrával és az oktatással kellene 
foglalkoznunk, mert erre van nagyobb jogosítványunk. A Számvevőszéknek biztos, 
hogy lesz javaslata. Amikor a biztosok látták, hogy milyen kicsi a mi 
önkormányzatunk, azt mondták, igaz, hogy nem életszerű, de nekik is mindent kell 
tudniuk. Néha már úgy tűnt, hogy az állambiztonsági szolgálat ellenőriz bennünket. 
Mindent kell tudni, hogy hány ember jön, hány ember megy ki, satöbbi. Arról nem is 
beszélve, hogy hány szabályzatot kell megalkotnia egy önkormányzatnak, ami sok 
önkormányzatnál nincs is meg, ha meg van, akkor az biztosan felesleges. Ez csak 
papírgyártás, én nem hiszek a kódexekben. A magyar állam intézményeiben rengeteg 
kódex van, a korrupció mégis virágzik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valakinek észrevétele, javaslata, olyan 

információja, amit meg kíván osztani a bizottsággal? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, a 2. 
napirendi pontot is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Találkozunk az új ülés első ülésnapján 13 órakor a plenáris ülésen. Köszönöm 
az aktív közreműködést, a bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 
 

  

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


