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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc) 

 

Elnöki bevezető 
KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Köszöntöm a bizottság tagjait. Megnyitom a bizottság mai, 11 óra 36 perckor 
kezdődő ülését. 

A napirend ismertetése 
A napirendi javaslatot előzetesen mindenki megkapta. Három napirendi javaslat 

szerepel a napirendünkön. Az első a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat, mely a 
T/4864. számon lett benyújtva, amely tekintetében bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása a feladatunk. A második a munka törvénykönyvéről szóló T/4786. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. A harmadik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, mely a T/5000. számon lett benyújtva. 
A napirendi pont keretében a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása a feladatunk. 

Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait és minden kedves jelenlévőt, hogy 
időközben a munka törvénykönyvéhez benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokat áttekintve 
nem érkezett a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslat, ezért az ülés 
napirendjét tekintve a munka törvénykönyvére vonatkozó napirendi pont levételét javaslom. 
Az alábbiak szerint az 1. és a 3. pontra vonatkozóan az előzetesen kiküldött alapján teszek 
majd javaslatot a napirend megvitatásakor. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megtiszteli jelenlétével az ülésünket. Szerettem 
volna előzetesen közölni, hogy a munka törvénykönyve tárgyalásához a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a NEFMI részvétele szerepel az előzetes tájékoztatóban. Miután ez nem kerül 
napirendre, akik esetleg részt vettek volna a napirend tárgyalásában, de egyéb bizottságokban 
is meg kell jelenniük, természetesen szívesen vesszük a jelenlétüket a napirendi pontok 
tárgyalásakor, de szeretném tájékoztatni önöket, hogy a munka törvénykönyve levételre kerül. 
Az NGM részéről Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úr szerepelt volna. 

Mielőtt a napirendről szavazunk, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy napirend előtt van-e valakinek fontos bejelentenivalója 
vagy közölnivalója. 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Úgy látom a parlamenti informatikai 

rendszerben, hogy tizenkét zárószavazás előtti módosító indítványt nyújtott be a tárca a ma 
esti egészségügyi csomaghoz. Az a kérdés, hogy ezeket megtárgyalja-e a bizottság, illetve 
lesz-e valamiféle döntés. 

 
ELNÖK: Melyik napirend vonatkozásában kérdezi? 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): A salátával kapcsolatban. 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): A napirend kiegészítését javasolnám, hogy az 

egészségügyi salátával kapcsolatban… (Dr. Nagy Kálmán: Nem nevezted meg a törvényt.) 
Elnézést kérek! A ma este zárószavazásra kerülő egyes egészségügyi tárgyú stb. törvénnyel 
kapcsolatban máris tizenkét zárószavazás előtti módosító javaslat van a rendszerben. Lesz-e 
erről szó ma itt? 
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ELNÖK: Tájékoztatom a képviselő urat, hogy az egészségügyi törvénnyel kapcsolatos 

munkáját befejezte az Egészségügyi bizottság. A módosítások további tárgyalására az 
Alkotmányügyi bizottságban vagy sor került, vagy most folyamatában kerül sor (Dr. Garai 
István Levente: Most tárgyalják.), most tárgyalják, tehát az Egészségügyi bizottság ebben a 
tekintetben ennek a tárgyalására nem kapott feladatot, ezért nem is tűztük napirendre. 

A napirend elfogadása 
Egyéb kérdés, bejelentés van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Amennyiben nincs, a 

napirendet teszem fel szavazásra. A második kiesik, így az első és a harmadik számú, 
előzetesen kiküldött napirendi pontot teszem fel szavazásra. Aki a két napirendi pont 
tárgyalását elfogadja, kérem, szavazatával erősítse meg. (Szavazás.) Egyhangú. A bizottság 
munkáját elkezdjük.  

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám) A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Az 1. napirendi pont a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslathoz érkezett, a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. A Belügyminisztérium 
részéről tisztelettel köszöntöm Bekényi József főosztályvezető urat és a NEFMI képviseletét 
is. Megkezdjük a módosító javaslatok tárgyalását. Összesen 12 módosító javaslatról van szó, 
így nem fogunk csomagban szavazni a módosító javaslatokról.  

Elsőként következik a 92. ajánlási pontban az önkormányzati törvényhez benyújtott 
228. számú módosító javaslat, amelyet Kiss képviselő úr nyújtott be. Ennek tartalma az 
egészségügyi alapellátás az értelmező rendelkezés vonatkozásában. Kérdezném a 
Belügyminisztérium részéről a kormány álláspontját.  

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő részéről kíván-e szólni? 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nemcsak én szerettem 

volna, ha ez a módosító javaslat bekerül, mert vannak olyan önkormányzatok, amelyek 
járóbeteg-ellátást működtetnek. Ezek az önkormányzatok bizony ezekbe a szakrendelőkbe 
bizony pénzt is fektettek, és folyamatosan segítették ezeknek a működését. Ha így állami 
kézbe kerül, akkor tulajdonképpen elesik az egészségügy ezen önkormányzatok 
támogatásától. Amíg nyilvánvalóan sok önkormányzatnak ez nyűg és teher, bizony van olyan 
önkormányzat, amely szívesen működtette volna ezt a járóbeteg-ellátó intézetet, ezért 
gondoltam, hogy amennyiben az önkormányzat akarja, akkor maradhasson az ő kezelésében, 
de gondolom, a kormány nem így gondolja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha a két tárca részéről esetleg kaphatnánk tájékoztatást, 

bármilyen tájékoztatást, akkor köszönöm szépen. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Az új önkormányzati törvény 12. §-a önkormányzati 
feladatköröket és nem részletszabályokat tartalmaz, tehát sem a korábbi Ötv., sem a mostani 
Ötv. tekintetében nem gondoljuk, hogy a konkrét hatáskörök telepítésére maga az 
önkormányzati törvény lenne hivatott. A 12. §, majd a fővárosnál a 22. § (4) és (5) bekezdése 
csak azokat a feladatköröket jelöli meg, amelyeket szükségesnek tart, hogy a sarkalatos 
kétharmados törvény tartalmazzon. Ennek azért van jelentősége, mert amely feladatkörök 
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ebben a törvényben szerepelnek, azon feladatköröket az önkormányzatoktól csak a sarkalatos 
törvény módosításával lehet „elvinni”, máshová telepíteni. Természetesen lehetséges, hogy az 
alaptörvény rendelkezéseivel összhangban bármelyik ágazati törvény önkormányzati feladat- 
és hatáskört megállapítson akár e feladatkörökön kívül is, természetesen azzal a paraméterrel 
együtt, ha a forrásokat hozzárendeli. Ez a törvény tehát nem is akarja kiváltani, hiszen több 
olyan módosító javaslat is érkezett, amely részletezné például az egészségügyi alapellátás 
részelemeit. Nem szeretnénk, hogy ez az új önkormányzati törvényben jelenjen meg, hiszen 
akkor az ágazati törvény elől veszi el a mozgásteret, bármilyen átszervezés kapcsán mindig 
vissza kell nyúlni a kétharmados önkormányzati törvényhez, akár az egészségügyi alapellátás 
valamelyik eleme összevonásra kerülne vagy másképp kerül megszervezésre. Egyébként a 
kormány döntése volt az, hogy az egészségügyi alapellátás maradjon önkormányzati feladat 
és az efölötti járóbeteg-szakellátás, illetőleg a szakellátás pedig állami feladat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Senki nem jelentkezett. Köszönöm szépen. 

A következő a 213. ajánlási pont, amely a 409. módosító javaslat, Kovács Péter 
képviselő úr és társai módosító javaslata. A tartalma ugyanaz, mint az előzőnek. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztőt nem tudom megkérdezni, nincs jelen. Kérdezem, hogy a 

kormány nemleges válaszának ellenére ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatja. 

A 315. ajánlási pontban szerepel a 365/1. számú módosító javaslat, összefüggés 
nélkül. Kovács Péter képviselő úr módosító indítványa az összeférhetetlenségi szabályra 
vonatkozik. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki ennek ellenére támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.)  Tizennégy ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy 
tartózkodó szavazat. Köszönöm. 

A következő a 316. ajánlási pontban az 557. számú módosító javaslat, amelyet Kósa 
Lajos és társai nyújtottak be, amely ugyancsak az előző összeférhetetlenségi szabályra 
vonatkozik. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nemleges válasza ellenére ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Senki nem jelentkezett. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Nincs jelentkező. A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 317. ajánlási pontban a 305., 308., 312. számú javaslattal összefüggésben a 198/4. 
számú módosító javaslat Sági képviselő úr javaslata, amely tartalmában ugyancsak az 
összeférhetetlenségi szabályra vonatkozik. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Senki 
nem jelentkezett. A bizottság nem támogatja. 

A következő a 318. ajánlási pontban a 465/2. számú módosító javaslat, amely Kovács 
Péter javaslata szintén ugyanezzel a tartalommal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) Tizenhét. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy szavazat. A bizottság nem 
támogatja. 

A 322. ajánlási pontban a 33/5. számú módosító javaslat következik ugyanazzal a 
tartalommal. A kormány álláspontját kérdezem. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Tizenhat ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodó 
szavazat. A bizottság nem támogatja. 

A 368. ajánlási pontban a 261. számú módosító javaslat következik, Apáti képviselő úr 
indítványa, amely a tulajdonviszonyokra vonatkozik. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Tizenkettő szavazat. Nem kapott egyharmadot. 

A 369. ajánlási pontban a 266. számú módosító javaslat szintén Apáti képviselő úr 
indítványa ugyanazzal a tartalommal. A kormány álláspontját kérdezem. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nincs jelentkező. 
Köszönöm szépen. 

A 370. ajánlási pontban a 941. számúval összefüggésben a 635/1. számú módosító 
javaslat következik, amely Láng képviselő úr javaslata ugyanezzel a tartalommal. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nemleges válasza ellenére ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Tizennégy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy szavazat. Köszönöm. 

A 939. számú ajánlási pontban a 303. számú módosító indítvány Apáti képviselő úr és 
társa módosító javaslata ugyanezzel a tartalommal. A kormány álláspontját kérem. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 



 9 

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? 
(Szavazás.) Négy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodik? Egy 
szavazat. 

A 940. ajánlási pontban szerepel a 630. számú módosító javaslat, amely Kósa 
képviselő úr és társai javaslata, szintén ezzel a tartalommal. A kormány álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja Kósa képviselő úr módosító indítványát? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangúlag elutasítottuk. Köszönöm 
szépen. 

A bizottság tagjai közül bárki tud-e olyan módosító javaslatról, amely a bizottság 
feladatkörébe tartozna és nem esett róla szó az önkormányzati törvény kapcsán? (Nincs 
jelentkező.) Nem. Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pont tárgyalását befejeztük. Köszönöm 
szépen a segítségét, főosztályvezető úr. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5000. szám) A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a 2 napirendi pont keretében a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatására. 

Tisztelettel köszöntöm a tárca részéről megjelenteket. (Dávid István: Dávid István 
vagyok, a foglalkozási rehabilitációs főosztály vezetője, NEFMI). Köszöntöm Dávid István 
főosztályvezető urat. Köszönöm szépen. Köszöntöm szintén Füredi urat a NEFMI részéről. 

Rátérünk a bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványok megvitatására, 
tárgyalására. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának ülésén a bizottság feladatkörébe öt 
módosító javaslat tartozik. 

Az 5. számú ajánlási pontban a 6. ponttal összefüggésben az 58. számú módosító 
javaslatot Kaufer Virág képviselő asszony nyújtotta be. A rehabilitációs szakember 
fogalmával kapcsolatos a módosító javaslat tartalma. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tárcavéleményt tudok mondani. 

A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tehát tárcavélemény hangzott el. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e 

valakinek hozzáfűznivalója. (Jelzésre:) Nagy képviselő úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Nekem van. Kérem, a tárca indokolja meg, hogy 

miért nem támogatja. Köszönöm szépen. 
 
DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tervezet a rehabilitációs 

szakember fogalmát nem használja, tehát ennek a definíciója nem is szükséges itt. Olyan 
definíciót használ, hogy rehabilitációs szakértő, de szakemberként nem használja. Erre 
vonatkozik a pontosítás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.)  
Négy szavazat.  
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A 10. számú ajánlási pontban a 11., 41. ponttal összefüggésben a 64. számú módosító 
javaslatot szintén Kaufer képviselő asszony nyújtotta be, amely a komplex minősítésre 
vonatkozik. Itt is tárcaálláspontot hallhatunk. 

 
DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy szavazat. Köszönöm szépen. 

Az 53. ajánlási pontban - összefüggés nélkül - az 53/8., az 54/8. módosító javaslatot 
Czunyiné képviselő asszony nyújtotta be szövegpontosítás céljából. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag megszavazta. Köszönöm 
szépen. 

A 90. számú ajánlási pontban a 93. ponttal összefüggésben a 15. és a 76. számú 
módosító javaslatot Baráth és Kaufer képviselőtársaink adták be, amely szintén a komplex 
minősítés fogalmával kapcsolatos. A tárcaálláspontot kérném.  

 
DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki 

nem támogatja?(Szavazás.) Tizennégy nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Senki nem 
jelentkezett. Köszönöm. 

A 91. számú ajánlási pontban a 94. ponttal összefüggésben a 32. számú módosító 
javaslat szerepel ugyanebben a kérdésben, amely Szűcs Erika javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DÁVID ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdése valakinek? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? Négy szavazat. Köszönöm szépen. 
Van-e valakinek tudomása arról, hogy esetleg van-e olyan módosító javaslat, amelyről 

kellett volna tárgyalni a bizottság feladatkörében, de a bizottság nem tárgyalt? (Nincs 
jelentkező.) Nem tudunk ilyenről, így a napirendi pont tárgyalásának a végére értünk.  

A rövid bizottsági ülésünk végére érünk nemsokára. (Dávid István és dr. Füredi Gyula 
távoznak a tanácsteremből.) Köszönöm szépen a két tárca képviseletét a bizottsági ülésen. Ma 
rendkívüli házbizottsági ülés lesz, amely szerint változhat a parlament munkája és a 
parlamenti napirendek. A terv szerint holnapután szerdán, 14 órakor tartunk bizottsági ülést. 
Amennyiben változás lenne a bizottsági ülés időpontját illetően, akkor mindenképpen időben 
fogunk mindenkit tájékoztatni. Ez a mai házbizottsági üléstől függ. Köszönöm szépen 
mindenkinek a részvételét. A mai bizottsági ülést bezárom. (Dr. Daher Pierre jelentkezik.) 
Egy pillanat türelmet kérnék! A képviselő úrnak az „Egyebek” napirendi pont keretében van 
bejelentenivalója. 
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Egyebek 

Dr. Daher Pierre hozzászólása 
DR. DAHER PIERRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Korábban volt szó arról, 

hogy küldünk egy levelet a minisztériumnak. A kórházi gyógyszertárakról van szó. 
Köteleznek minket, kis kórházakat, hogy főállású gyógyszerészt alkalmazzunk, azonban a kis 
kórházak nem bírnak alkalmazni főállású gyógyszerészt. Hiába szóltunk, írtunk levelet, 
semmi eredménye nem volt. Ez nem korrekt dolog, hogy egy kis kórház alkalmaz 
gyógyszerészt. Ez félmillió forintot, nem kevesebbet nem nyel el. Próbáltam módosítani, de 
semmi híre nincs. Ez nemcsak az én kérésem, hanem több kis kórház kérése is. Nem tudom, 
hogy hova lehet fordulni ezzel, hova lehet beépíteni. Ez a kérdésem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jegyzőkönyvben ezt rögzítjük. A bizottság részéről a 

minisztérium részére, a tárca részére írásban eljuttatjuk ezt a véleményt. Alá fogom írni. 
Köszönöm szépen. 

A bizottsági ülésünk végére értünk. Holnapután a jelzett időpontban találkozunk. 
Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika  

 
 
 
 
 
 
 


