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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. 
december 7-ei, szerdai, mai ülésén, délután 14 óra 10 perckor. Az előzetes meghívót 
mindannyian megkapták. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte a 
bizottsági ülésünket, a bizottság tagjait. 

Az előzetesen kiküldött napirendi javaslat annyiban módosul, hogy a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat megvitatását harmadik napirendi pontként kérték az előterjesztők, mert más 
bizottságok is tárgyalják, egy másik bizottság a parlamentben ülésezik. 

Ilyenformán akkor ismertetném, és így fogom majd szavazásra feltenni a napirendet. 
Tehát első napirendként a helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslat, a 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, másodikként a 
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat, a 
határozathozatal második szakaszába tartozó, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása, a harmadik pedig a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslat, 
itt a meghívóban nem helyesen szerepelt a megfogalmazás, nem a feladatkörünkbe tartozó 
javaslatok, hanem bizottsági módosító javaslatok benyújtása. 

Ez lesz a napirend. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretném 
megkérdezni, hogy a napirend előtt van-e valakinek kérdése, kérése. Garai képviselő urat illeti 
a szó! 

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon 

röviden szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a minisztérium sokadszorra 
megtagadta a kórházi adósságállomány közlését számomra. Újabban most már nem is 
válaszolnak a kérdéseimre egyébként, tehát az interneten vannak olyan kérdések, ahol az 
írásos kérdésre a válasz a nullával egyenlő. 

A lényeg az, hogy az adatvédelmi biztos úr véleménye megegyezik az enyémmel, 
hogy mindannyian jogosultak vagyunk ezen adatok megismerésére, mert nyilvánvalóan 
nagyon felelősségteljes döntéseket kellene meghozni. Tehát ami kellemetlen számomra, hogy 
ennek ellenére ismételten nem kaptam információt, úgyhogy jövő szerdán a Fővárosi 
Bíróságon fog az ügy folytatódni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e még valakinek napirend előtti 

közölnivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az általam ismertetett napirendet így 
teszem fel szavazásra. Kérem, hogy aki a napirendet elfogadja, szavazatával erősítse meg! 
(Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. Ellenpróbát nem is kérek. 

A helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslat 

Rátérünk az első napirendre, a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalására. Tisztelettel 
köszöntöm a Belügyminisztérium részéről Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár 
asszonyt, aki korábban volt már bizottsági ülésünkön, és kedves munkatársait. Rá is térnénk a 
módosító javaslatok tárgyalására. 
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A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása 

Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár asszonyt, hogy ismertesse majd, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot tud ismertetni a bizottsággal. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tárcaálláspontot fogok képviselni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság feladatkörébe mindösszesen 2 módosító 

javaslat tartozik. A kiegészítő ajánlás 52/1. pontjában a 652. számú módosító javaslat 
benyújtója Kovács Péter képviselő úr és társa, az állam által ellátandó közfeladat helyi 
önkormányzat által történő átvállalásának feltétele külön megállapodás keretében. Ez a 
tartalma. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk a kapcsolódó módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nincs itt. Kérdezném, hogy valakinek 

van-e az indítvánnyal kapcsolatosan közölnivalója? (Nincs jelzés.) Nincsen. 
Akkor megkérdezném, hogy ki az, aki a tárca álláspontja ellenére támogatja ezt a 

módosító javaslatot. (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 8 tartózkodás. A bizottság nem támogatja, de az egyharmadot megkapta. 
Köszönöm szépen. 

A 213/1. ajánlási számon a 653. számú módosító javaslatot Németh Zoltán képviselő 
úr nyújtotta be, példálózó felsorolás a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó egészségügyi 
alapellátási feladatokról, összhangban az ágazati törvényekkel. Kérdezném a tárca 
álláspontját. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? 

(Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 
tartózkodás. A bizottság támogatta. 

Több módosító javaslat nincsen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki, akinek 
tudomása van arról, hogy van olyan módosító javaslat, amelyet kellett volna a bizottságnak 
tárgyalnia, de nem tárgyaltunk meg. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm 
szépen helyettes államtitkár asszonynak és munkatársainak a részvételét, és további jó munkát 
kívánunk. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 

Áttérünk a második napirendi pont tárgyalására, Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, a határozathozatal második szakaszába tartozó és a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Nincs annyi módosító javaslat ennél a napirendnél, hogy egyenként ne tudnánk 
végigmenni a módosító javaslatokon. 

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóit, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről Tóbiás Tamás főosztályvezető urat és Szűcs Mónika szakmai főtanácsadó asszonyt. 
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Elkezdjük a bizottság feladatkörébe tartozó javaslatok megtárgyalását. Szeretném 
megkérdezni a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot tudnak ismertetni. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkezdjük a módosítók tárgyalását. A 3. 

kiegészítő ajánlástervezet vonatkozásában, a 13/1. ajánlási számon, összefüggésben a 175/4. 
számú javaslattal, a 704/1. számú módosító javaslatot Rogán képviselő úr nyújtotta be, 
rokkantsági és rehabilitációs ellátások fedezetére pénzeszközök évközi átadása. Kérdezném a 
tárca álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? 

(Szavazás.) Egyhangú. Ellenpróbát nem kérek. 
A 13/2. ajánlási számon, a 13/3. számú javaslattal összefüggésben a 704/2. számú 

módosító javaslat Rogán képviselő úr javaslata, ugyanabban a vonatkozásban, hasonló 
tartalommal nyújtotta be. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Nem kérek ellenpróbát. 
A 120/4. ajánlási számon, a 143/4. számú javaslattal összefüggésben, a 723. számú 

módosító javaslat Jánosiné dr. Bene Ildikó javaslata, a Semmelweis Tervben meghatározott 
egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokhoz nyújtott be módosító indítványt. 
Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. Nem kérek ellenpróbát. 
A 121/1. ajánlási számon, összefüggésben a 121/3., 121/4., 123/2. és 123/3. számú 

javaslatokkal, a 714. számú módosító javaslatot Heintz képviselő úr nyújtotta be, az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, a GYEMSZI rezidensösztöndíj-
feladatokhoz az előirányzatok átalakítására tett módosító javaslatot. Kérdezném a tárca 
álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

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

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 125/1. ajánlási számon, összefüggésben a 158/3. számú javaslattal, a 731. számú 

módosító javaslatot Hegedűs Lorántné képviselő asszony és társai nyújtották be, a kisiskolák 
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javára, a terhesség-megszakítás terhére adtak be módosító javaslatot. Kérdezném a tárca 
álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Köszönöm 
szépen. Egyharmadot sem kapott. 

A 140/1. ajánlási számon, összefüggésben a 140/3., 141/2., 141/4., 157/2. és 157/18. 
számú javaslatokkal, a 636. számú módosító javaslatot Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr 
nyújtotta be a gyermekvédelem és civil szervezetek javára, a terhesség-megszakítás terhére. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 11 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
A 157/3. ajánlási számon, összefüggésben a 158/2. számú javaslattal, a 732. számú 

módosító javaslatot Dúró Dóra képviselő asszony nyújtotta be az Alfa Szövetség javára, a 
terhesség-megszakítás terhére. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Egyharmadot 
sem kapott. 

A 157/4. ajánlási számon, összefüggésben a 157/15. számú javaslattal, a 640. számú 
módosító javaslatot Harrach Péter képviselő úr nyújtotta be a Daganatos Betegek 
Rehabilitációs Lelki Otthona javára, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 
terhére. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) 

7 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. A bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott. 

A 174/5. ajánlási számon, a 646. számú módosító javaslatot Tasó László képviselő úr 
nyújtotta be, az egészségügyi alapellátó intézmények fejlesztéseihez is igényelhető legyen az 
Európai Unió Önerő Alap támogatása. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Tasó képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) 1 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Nem kapott egyharmadot sem. 
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Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek tudomása olyan, a bizottság 
hatáskörébe tartozó módosító javaslatról, amit nem tárgyaltunk. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok. Köszönöm szépen. Akkor ennek a napirendi pontnak a végére értünk. Köszönöm a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részvételét és szakmai segítségét. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslattal összefüggésben a 
bizottsági módosító javaslatok benyújtására. 

Döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról 

Köszöntöm a NEFMI szociális ágazatért felelős államtitkárság részéről Dávid István 
főosztályvezető urat és Kása Karolina főosztályvezető asszonyt. A bizottsági módosító 
javaslatoknál a következő a sorrend. 

Itt szám szerint nyolc javaslat van. Az 1. sorszámon, a jogszabályhely szerint a 29. § 
(2) bekezdése, a 107. §, a 111. § és az új 180. §, a rehabilitációs kártya a tartalma ennek a 
bizottsági módosító javaslatnak. 

Kérdezném, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tudnak-e mondani. 
 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm a bizottságot, tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a tárca álláspontját az első javaslatról. 
 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ennek a bizottsági módosító javaslatnak 

a benyújtását ki támogatja a tárca támogatása mellett. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

A 2. sorszámon a 29. § (2) bekezdés és az új 181. § a jogszabályhely, intézményi 
családi pótlék és adókedvezmény összehangolása a tartalma a bizottsági módosító javaslatnak. 
Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a benyújtását? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 3. sorszámon a 144-146. §, a 148. § és a 152-154. § a jogszabályhely, az 

iskoláztatási támogatás a tartalma. Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki javasolja a bizottsági módosító benyújtását? 

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 4. sorszámon a 147. § a jogszabályhely, a gyermekvédelmi intézmények megyei 

fenntartása a bizottsági módosító javaslat tartalma. Kérdezném a tárcát. 
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DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottsági módosító benyújtását? 

(Szavazás.) 15 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
Az 5. sorszámon, az új 144. § a jogszabályhely, a befogadás szűkítése a tartalma a 

javaslatnak. A tárca álláspontját kérném! 
 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a módosító javaslat benyújtását? 

(Szavazás.) 14 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
A 6. sorszámon, a 122. § és a 124. § a jogszabályhely, a lakásfenntartási 

szankciórendszer és ápolási díj, önkormányzati járulék egyben a módosító javaslat tartalma. 
Kérdezném a tárcát. 

 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 6. számú bizottsági módosító javaslat benyújtását? 

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 7. sorszámon egy többoldalas bizottsági módosítás van, mely értelmező 

rendelkezéseket, a jogosultság megállapításához szükséges adatátadást és pontosítást 
tartalmaz. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ennek a többoldalas bizottsági módosítónak a 

benyújtását? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 8. sorszámon a 30. §, a 95. § és a 97. § a jogszabályhely, a nyugdíjjogosultsági 

szabályok koherenciája a bizottsági módosító tartalma. Kérdezném a tárcaálláspontot. 
 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a benyújtását? (Szavazás.) 15 igen. Ki tartózkodott? 

(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. 
Több bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. De kérdezném, nehogy 

elmenjünk mellette, hogy a kapcsolódókkal kapcsolatban volt-e valakinek kérdése, javaslata. 
(Nincs jelzés.) Nem látok jelentkezőt. Köszönöm szépen. 

Így a bizottsági módosító javaslatok tárgyalásának végére értünk. Köszönöm a 
szociális államtitkárság részvételét a bizottsági ülésen. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm mindenkinek a munkáját. A bizottsági ülés végére és a 
bizottsági munkánk ez évi végére is értünk egyúttal. Mindenkinek köszönöm a bizottságban a 
munkáját, és az egyebekben Iván professzor úrnak adom át a szót. 
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Egyebek 

 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Kedves Elnök Úr! Képviselőtársak! Utánanéztek és 

néztem magam is a 4857/94. számú módosító indítványban közölt és felfedezett egyik 
hibának, amely az egész törvény helyes alkalmazását ellehetetleníti, hogy a módosító javaslat 
szerint a preferált referencia-ársávba az adott fix támogatású csoportból legalább 5 
készítménynek kell kerülnie. Vannak azonban olyan hatóanyagok, ahol a fix csoportba 5-nél 
kevesebb termék került csak befogadásra, így ez a definíció jelenlegi formájában nem 
használható. Mivel a csoport kialakításához minimum két támogatott termék szükséges, a 
következő módon gondoltam a módosító javaslatot, ha elfogadja a bizottság. 

A 35. pontban a preferált referencia-ársávba tartozó gyógyszer, az 
egészségbiztosításért felelős miniszter rendelete alapján történő fixesítés során meghatározott 
gyógyszerek közül a hatóanyagalapú fix támogatás esetén a referencia-gyógyszer napi 
terápiás költségét legfeljebb 10 százalékkal meghaladó és az annál alacsonyabb napi terápiás 
költségű gyógyszer – és akkor a „de legalább 5” kihagyható –, legalább két gyógyszer, 
valamint a terápiás fixelven működő támogatás esetén a normatív támogatási kategóriába 
tartozó csoportban a napi terápiás költség átlagát legfeljebb 10 százalékkal meghaladó, és az 
annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszer – a „de legalább 5” itt is kimaradna -, de 
legalább 2 gyógyszer. 

A preferált referencia-ársávba annyi terméket kell besorolni, hogy a gyógyszerek 
csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdő napját megelőző 6 hónapot 
vizsgálva, ide nem értve a fixesítési eljárás kezdő napját közvetlenül megelőző hónapot, két 
egymást követő hónapban a DOT tekintetében a 35 százalékot elért támogatási jogcímenként 
kerüljön befogadásra. 

Indoklás. A javaslat a preferált referencia-ársáv értelmezését teszi lehetővé olyan 
esetekre is, ahol 5-nél kevesebb készítmény van támogatásba vonva. 

Ez lenne a módosító javaslat. Kérem azt, hogy ha ehhez hozzájárul a bizottság – elnök 
úron keresztül -, akkor, ahogy beadtam a módosító javaslatot, ezt akkor Kövér László elnök 
úrnak továbbítsuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a tisztelt professzor urat és a 

bizottságot, hogy ennek a módosító javaslatnak a tartalmát pontosan ismerem, hiszen együtt 
olvastuk át és együtt néztük meg a tartalmát. Mind házelnök úrnak, mind pedig a szakmai 
illetékességű NEFMI egészségügyi államtitkárságán a jogi természete miatt Páva Hanna 
helyettes államtitkár asszonynak adtuk át, és kértük, hogy amennyiben mód és lehetőség van, 
akkor koherencia-módosító keretében legyen olyan kedves a bizottság rendelkezésére 
bocsátani. 

Nagy valószínűséggel a különböző tárcaközti egyeztetéseknél lehetett a tartalmát 
illetően olyan jellegű probléma vagy kérdés, aminek kapcsán nem kapta vissza a bizottság a 
feladatkörébe ennek a módosító javaslatnak a tárgyalását, illetve a szavazási lehetőségét. 
Ennyit tudnék mondani. Még azon a napon eljuttattuk mindkét helyre. (Dr. Iván László: 
köszönöm szépen a kiegészítést.) 

Kérdezném, hogy van-e még valakinek hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor további szép napot, jó munkát kívánok mindenkinek! A bizottság vezetése 
nevében az év hátralévő részében kellemes ünnepeket, jó egészséget kívánok, de sok időt 
fogunk még együtt tölteni 23-áig. Egyelőre nem tervezünk több bizottsági ülést ebben az 
évben. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 36 perc)  
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Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


