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Napirendi javaslat  
 

1. Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló 
törvényjavaslat (T/4714. szám)  
(Gulyás Gergely (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

 

2. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat 
(T/5315. szám)  
(Lázár János, Demeter Zoltán, Berényi László, Gajda Róbert (Fidesz), Varga 
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(Fidesz) és dr. Tarnai Richárd (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 43 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok minden képviselő hölgynek és úrnak. Megállapítom, hogy a bizottság a 
helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi ajánlást kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére 
irányuló indítvány nem érkezett. Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló törvényjavaslat 
(T/4714. szám)   
(Gulyás Gergely (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

1. napirendi pontunk az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről 
szóló törvényjavaslathoz bizottsági módosító indítvány benyújtása. Tisztelettel köszöntöm a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről megjelent Galik Gábor kabinetfőnök urat 
és Fedor Tibor főosztályvezető urat. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot 
ismertetnek-e a bizottsággal.  

 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudunk képviselni. A bizottsági 
módosító javaslattal egyetértünk és támogatjuk.  

 
ELNOK: Mivel a módosító indítvány tervezetét most osztottuk ki, rövid olvasási 

szünetet tartunk. (Rövid szünet.)  
Folytatjuk a munkát. Az előterjesztő kívánja-e kiegészíteni az előterjesztését?  
 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő, előterjesztő (Fidesz): Igen, már csak azért is, 

mert jobbikos képviselőtársaimon némi értetlenséget láttam, ami bizonyos értelemben 
zárójelbe teszi az egyeztetések értelmét, ha valóban így van, mivel mindenki, aki a korábbi 
ötpárti egyeztetésen részt vett – az MSZP kivételével –, minden képviselő, illetve a Jobbik 
esetében még a párt jogi kabinetjében dolgozó Katona kolléga is megkapta ezt mintegy tíz 
nappal ezelőtt. Az valóban nem volt biztos, hogy az emberi jogi bizottság terjeszti elő és nem 
az alkotmányügyi, illetve hogy bizottsági javaslatként és nem koherenciazavart kiküszöbölő 
indítványként fog beérkezni, de egy minden párttal abszolút egyeztetett javaslatról van szó, 
éppen azért, hogy a lehető legszélesebb támogatással tudja a bizottság, illetve az 
Országgyűlés elfogadni. Ha a lényeggel kapcsolatban van kérdés, akkor válaszolok, ha pedig 
nincs, akkor köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kinek van a lényeggel kapcsolatban kérdése? Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Én abban a reményben voltam mindeddig, hogy benne 

lesz a kommunista utcanevek, helységnevek, térnevek kiküszöbölése is, de ezt nem találom 
benne. Belefér-e ez valahova jogilag? Ha nem, akkor azt javaslom, hogy ebben a kérdésben 
egy külön előterjesztéssel forduljunk majd a parlamenthez.  

 
ELNÖK: Az utcák, terek elnevezése önkormányzati hatáskör.  
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VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ezt nem tudom elfogadni, mert például Jakabszálláson 

ma is a Kun Béla utcában laknak a vejemék, és nagyon sok helyen van még Lenin utca vagy 
tér. Ha ezt az önkormányzatokra hagyjuk, akkor a helyzet ebben a néger életben – hogy 
szépen fejezzem ki magam – biztosan nem fog megváltozni. Ha valaki csatlakozik hozzám, 
akár egy önálló képviselői javaslattal is megpróbálhatjuk elérni a kommunista utcanevek 
megváltoztatását, persze ha a bizottság támogatja.  

 
ELNÖK: Ez úgy tisztességes, ha a parlament ad egy határidőt, ameddig ezeket meg 

kell változtatni, ugyanakkor a költségvetésben biztosít rá fedezetet. A kettő csak együtt 
lehetséges, mert meggyőződésem, hogy az önkormányzati döntések elmaradása sok esetben a 
költségvetéssel van összefüggésben, hiszen az utcanév táblák kicserélése bizony költségekkel 
jár.  

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Tökéletesen egyetértek elnök úrral, ezért így kell 

elkészíteni a javaslatot. Határidőt kell adni, legalább egy évet, és biztosítani kell, hogy a 
következő évi költségvetésbe épüljön be ennek a fedezete.  

 
ELNÖK: Ezt a javaslatot támogatom. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Varga László javaslatával egybecsengően azt 

vetem fel, hogy az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló törvényjavaslatban szerintem 
nagyon szépen meg lehetne találni annak a helyét, hogy ezt az eredetileg jobbikos javaslatot 
próbáljuk többpártivá tenni. Ha abban a törvényben kimondjuk a kommunista bűnök 
elévülhetetlenségét, törvénytelennek minősítjük az MSZMP vagyonfelhalmozását és 
nemzetáruló MSZMP-t emlegetünk, akkor helye volna egy ilyen norma beemelésének. A 
mostani jogszabályok szerint valóban az önkormányzatok hatásköre a közterületek 
elnevezése, de ettől még a jogalkotó országgyűlési szinten mondhatja azt, hogy vannak 
bizonyos nevek, amelyeket nem szeretünk és kész. Új rend, új élet van. Január 1-jén hatályba 
lép az alaptörvény, amely kimondja a kommunista diktatúra vállalhatatlanságát, azt, hogy 
nem vállalunk jogfolytonosságot azzal, ami történt, ugyanakkor meg több száz Ságvári Endre, 
Szamuely Tibor, Kun Béla, Sztálin meg Lenin utca van az országban. Ez döbbenetes! Ha 
valóban gyökeres változást akarunk, akkor ez nem maradhat ki a rendszerből. Egyébként az 
önkormányzatok életében történt egy s más a törvényhozás szintjén, elvonták a vagyonukat 
satöbbi, akkor ezt is meg lehet tenni nyugodt szívvel.  

Az előterjesztett bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban gyors konzultációt 
folytattam a szakértőnkkel és abban maradtunk, hogy a módosítások iránya jónak tűnik, 
javítja a javaslatot, bár tartalmilag azt lehet mondani, hogy egyfajta újrakevert változatról van 
szó. Ez azonban nem baj, mi kezdettől fogva azt mondtuk, nekünk az egy elvi cél, hogy a 
kommunista diktatúrában elkövetett bűncselekmények üldözhetők legyenek. De az 
elévülhetetlenség, az el nem évülés kimondása mellett a fő cél az, hogy a náci vadászat 
mintájára a kommunista vadászat is intézményesített keretek között folyjék. Arra kaptam 
instrukciót a szakértőnktől, hogy ne alkossunk új büntető törvénykönyvi tényállásokat, hanem 
azok a nemzetközi egyezmény kanonizált formái legyenek, azokat vegyük át, hogy ne 
szaladjunk bele abba a kapuba, amibe egyszer már belementünk, hogy az ilyen ügyekben – 
például a Biszku-ügyben és hasonlókban – az ügyészségek elszabotálták az eljárás 
lefolytatását. Összességében úgy tűnik, hogy ezt a javaslatcsomagot mi támogatni tudjuk. 
Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha 
nincs, az előterjesztőé a szó.  

 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő, előterjesztő (Fidesz): A javaslatnak eddig egy 

lába volt, amely az emberiesség elleni bűncselekmények kapcsán szándékozott tiszta jogi 
helyzetet teremteni és az ezzel kapcsolatos egyezményeket a belső jog részévé tenni. Ehhez 
nem nyúltunk, ez megmarad. A törvényjavaslatnak viszont van egy másik lába is, és most ez a 
bizottsági módosító indítvány tárgya. Miután az alaptörvény – a Zétényi-Takács-féle 
törvényjavaslat alapvetésének megfelelően – azt mondja, hogy a törvényben meghatározott 
körben súlyos bűncselekmények esetén az elévülés nyugodott és csak az alaptörvény 
hatálybalépésével kezdődik az elévülés, ezért amikor december 30-án az átmeneti 
rendelkezéseket elfogadja az Országgyűlés, nem lesz lába az alaptörvénynek, miközben a 
feljelentéseket január 1-jétől mindenki meg fogja tenni. Tehát meg kell határozni azt a kört, 
amelyben az elévülés nyugvását kimondjuk. Ezt teszi meg ez a javaslat, és az ezzel 
kapcsolatos fontos eljárási szabályokat tartalmazza. Kicsit ugyan szélesebb körben teszi meg 
a tényállások tekintetében, mint ahogy azt a Jobbik kérte, de ez nem baj. Szerintem ez egy jó 
kompromisszum. Az alkalmazhatóság tekintetében pedig megtörténtek azok az egyeztetések a 
minisztériummal, illetve az illetékes szervekkel, amelyek biztossá teszik, hogy január 1-je 
után ez alkalmazható lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még egy felvetésem lenne, kérve ehhez 

Gulyás Gergely képviselőtársam egyetértését. Volt nekünk egy nagyon fontos javaslatunk az 
átmeneti rendelkezésekhez azért, mert a sértettek sok esetben képviselet nélkül maradnak. 
Ezek közvádas ügyek, amelyekben az ügyészségnek hivatalból kellene indítani az eljárásokat, 
például olyan történelmi kutatások, amelyek felhalmozódtak a Terror Háza Múzeum 
környékén vagy a Dokumentációs Intézetben Kutrucz Katalinéknál. Dogmatikailag nyilván 
egy kicsit nehezen kezelhető a helyzet, mégis javasolom, hogy akár az 5005. számú 
javaslathoz, akár ehhez nyújtsunk be egy olyan bizottsági módosító javaslatot, azaz karolják 
fel azt a javaslatunkat, amit benyújtottunk képviselőtársaimmal, hogy a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága kapjon jogosultságot arra, hogy az ilyen megindult büntetőeljárásokban a 
sértetteket képviselhesse, sőt akár pótmagánvádlóként is felléphessen akkor, ha az ügyészség 
megtagadja a nyomozás lefolytatását vagy megszünteti a büntetőeljárást. Ha valóban látom, 
hogy erősödik az irány, legalábbis a javaslattétel szintjén, akkor ez egy jó garanciális elem 
lehet. Hadd javasoljam most hivatalosan is, hogy egy bizottsági módosítóval vagy ehhez, 
vagy az 5005. számú javaslathoz kapcsolódjunk. Ez szerintem nagyon sok áldozat jóérzésével 
találkozik, vagy a leszármazókéval, hiszen sok esetben már csak a leszármazók élnek, akik 
esetleg már el is felejtették a szüleik kínzatását, szenvedéseit. Jó lenne, ha a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága megkapná azt a lehetőséget, hogy a sértetteket képviselhesse vagy adott 
esetben pótmagánvádló lehessen. Köszönöm.  

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

indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a bizottsági módosító indítvány benyújtását.  

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/5315. szám)   
(Lázár János, Demeter Zoltán, Berényi László, Gajda Róbert (Fidesz), Varga László 
(KDNP), Ékes Ilona, dr. Vas Imre, dr. Papcsák Ferenc, Kozma Péter, dr. Budai Gyula, 
dr. Szakács Imre, dr. Horváth Zsolt, dr. Gruber Attila, dr. Mátrai Márta, Révész 
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Máriusz, dr. Cser-Palkovics András, Farkas Flórián, Csampa Zsolt, Bíró Márk, Csöbör 
Katalin, dr. Bácskai János, Németh Zoltán, dr. György István (Fidesz) és dr. Tarnai 
Richárd (KDNP) képviselők önálló indítványa)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. napirendi pontunk a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalása. A december 28-ai keltezésű kiegészítő 
ajánlásból dolgozunk.  

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában dr. Turi-Kovács Béla a törvényjavaslat 6. § (1) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
VARGA LÁSZLÓ képviselő, előterjesztő (KDNP): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 13. § (1) 
bekezdése módosítását javasolja. Támogatják-e?  

 
VARGA LÁSZLÓ képviselő, előterjesztő (KDNP): Az előterjesztő támogatja.  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában szereplő indítványát Turi-Kovács Béla képviselő úr 
visszavonta.  

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 31. § (2) 
bekezdése módosítását javasolja. Támogatják-e?  

 
VARGA LÁSZLÓ képviselő, előterjesztő (KDNP): Az előterjesztő támogatja.  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat melléklete 
14. sorának helyébe új rendelkezést javasol. Támogatják-e?  

 
VARGA LÁSZLÓ képviselő, előterjesztő (KDNP): Az előterjesztő nem támogatja.  
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DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr következik.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azért is kell nyilatkoznom, mert sajnos az a 

rendkívül rossz házbéli működési gyakorlat van, hogy az ajánlások mögé nincs odatéve az 
indoklás.  

 
ELNÖK: Most mindenki megkapta az indoklást is.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Most valóban mindenki megkapta 

kinyomtatva, de egyébként nem része az eljárási ügyvitelnek az, hogy a módosító javaslatok 
indoklását kézhez kapják képviselőtársaim. Nem tudom, hogy ki tudta elolvasni, de 
elmondom a dolog lényegét.  

Van egy jobbikos módosító javaslat a 14. pontban, amely arra irányul, hogy a HIT 
Gyülekezete ne legyen a bevett vallásfelekezetek között. Sokszor indokoltuk már ezt a 
javaslatunkat, most csak azt emelném ki, hogy ez a terrorizmust állami szintre emelő, a 
nemzetközi jogot semmibe vevő, a palesztin népet jogaitól megfosztó, Izraelt éltető, a cionista 
elveket dicsőítő, Jézus zsidó származását támadhatatlan dogmaként hirdető közösség, amely 
miatt számos család ment már tönkre, amit több hiteles bizonyíték is igazol. Ez a közösség 
nem méltó arra, hogy bevett egyházfelekezet legyen. Már csak azért sem, mert legutóbb 
Németh Sándor még olyan őrültségeket is nyilatkozott, hogy a cionizmus az igazi üdvözülés 
útja, tehát valami elképesztő ámokfutás zajlik. Jó lenne ezt észrevenni, kedves 
képviselőtársak, és nem engedni ennek a lobbinak. Azt nem tudjuk, hogy milyen rejtélyes 
lobbihatásról van itt szó, de én még egyetlen olyan kormánypárti képviselővel sem beszéltem, 
aki tapsolt volna ennek a javaslatnak.  

Az én javaslatom pedig arra irányul, hogy ne lehessünk destrukcióval vádolva, hogy 
mi mindig csak ellenzünk valamit. Igazából azért választottam az Ősmagyar Egyház nevezetű, 
Magyarországon 1999 óta működő egyházat – amely egyébként 1972-ben az Angyalok 
Városában, Los Angelesben alakult újjá magyar emigránsok kezdeményezésére –, mert egy 
olyan hitelv- és hagyományelv-füzérről van szó, amely lehet, hogy nem a legigazibb, lehet, 
hogy nem a legjobb, lehet, hogy nem a legtökéletesebb, de mindenesetre egy visszatérési 
lehetőséget biztosít elődeink ősi hitéhez, bölcseletéhez, életszemléletéhez. Ez a szittya-
magyar őseink által évezredeken át gyakorolt hit folytatását és annak a mai életbe való 
beépítését jelenti. Az egyház céljai között szerepel az egyistenhívő ősi magyar vallás 
felújítása, mert minden ellenkező híresztelés ellenére – bár úgyis le fogják írni, hogy ez a 
pogányság tanúságtétele a részemről – a magyar egyistenhívő nép volt, míg a judeo-
keresztény vallások sok esetben egy lélektelen rendszert működtetnek. Persze vannak 
kivételek, amelyek erősítik a szabályt, mint például Csaba testvér Déván, Berszán atya 
Gyimesfelsőlokon, Gergely István atya Csíksomlyón, s mondhatnék másokat is, de az 
intézményesített nagy egyházak sajnos képtelenek jól ötvözni a nemzeti hagyományainkat és 
az egyistenhitünket.  

Lehet, hogy ez egyfajta szemtelen kritikának tűnik, mert hogy jövök én ahhoz 
jogvédőként, hogy ilyennel foglalkozzak, de a tapasztalati tények azt mutatják, hogy azért 
tudnak a HIT Gyülekezetéhez hasonló álegyházak rendkívüli erővel terjeszkedni, mint rákos 
sejt a nemzet testén, mert tér nyílt számukra. S ez a tér úgy keletkezik, úgy áll fenn, hogy a 
történelmi nagy egyházak vagy kisebb egyházak nem tudják lefedni ezt a tért, nem tudják 
megszólítani azokat a fiatalokat, akiknek a legfontosabb – mondjuk – a letöltések szabadsága 
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vagy nem szabadsága, a facebookon való napi öt óra eltöltése satöbbi. Részemről ez inkább 
egyfajta demonstráció annak érzékeltetésére, hogy egyrészt óriási tévedés a HIT 
Gyülekezetének a beemelése, másrészt pedig a nemzeti hagyományainkból építkező 
hitelveket nem szabad elutasítanunk, mert nem lehet úgy üdvözülnie egy nemzetnek, hogy 
közben a saját hagyományait letapossa és elfelejti. Sőt mi több, ebben a kaotikus világban arra 
van szükség, hogy ezeket az értékeket felerősítsük. Ennek szellemében adtam be ezt a 
módosító javaslatot, annak biztos tudatában, hogy úgysem fogják támogatni. Ennek ellenére 
ezt megtettem a jegyzőkönyv és a történelmi hűség kedvéért. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Fogadásokat ne tessék előre kötni, hanem majd csak a szavazás után. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja, hogy az Ősmagyar Egyház kerüljön fel a listára 
a HIT Gyülekezete helyett. (2) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott. Zagyva úr 
pedig nem szavazott. Jogában áll.  

Még két indítványunk van. Az egyik Kővári János javaslata, amit képviselő úr a 
részletes vitában már indokolt. Támogatják-e?  

 
VARGA LÁSZLÓ képviselő, előterjesztő (KDNP): Az előterjesztő támogatja.  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja Kővári János 
indítványát.  

Van egy bizottsági módosító indítvány is kiosztva, amely a nemzeti vagyont rendezi 
az egyházak tekintetében. Támogatják-e?  

 
VARGA LÁSZLÓ képviselő, előterjesztő (KDNP): Az előterjesztő támogatja.  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez 

összefügg az ajánlás 40. pontjával és a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Nagyon szépen köszönjük kabinetfőnök úr és főosztályvezető úr segítségét.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyrészt hivatalosan is szeretném bejelenteni 

azt az örömhírt, hogy elkészült ennek az ominózus részjelentésnek a fordítása, amit saját 
költségemen készíttettem el. Azt kérem elnök úrtól, hogy ezt – akár szaklektorálás után – 
tegye fel a hivatalos bizottsági honlapra.  

Másrészt az egészéves együttműködést megköszönve mindenkinek sikerekben gazdag, 
szebb jövőt hozó új esztendőt kívánok, valamint szeretnék átadni elnök úrnak egy szép 
naptárat is, ha nem sértem meg vele. (Megtörténik.)  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Erről természetesen már beszéltünk. A magyar nyelvű 
változat mellé odakerül az angol nyelvű változat is úgy, ahogy ideadja, mert ennek a 
lektorálására nem vállalkozhatunk. A naptárat pedig nagyon szépen köszönöm.  

Úgy tűnik, hogy ebben az évben már nem találkozunk. Nagyon szépen köszönöm a 
bizottság tagjainak és munkatársainak az odaadó és tisztességes munkát, a 30-ai szavazásokat 
követően pedig mindenkinek jó pihenést kívánok. Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 15 perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


