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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Lukács Tamásnak (KDNP) 
Ékes Ilona (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) megérkezéséig Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)   
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Gyarmati István számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Bódy Éva osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium)  

Megjelentek 
 
Tolnay Csaba referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Petruska Zsófia referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Vacsora Erika számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
Verdes Tamás program koordinátor (Társaság a Szabadságjogokért)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Bejelentem, hogy 
Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Ékes Ilonát Demeter Zoltán, Farkas Flóriánt Berényi László, 
Kővári Jánost Gajda Róbert, Kubatov Gábort Csöbör Katalin helyettesíti. Megállapítom, hogy 
a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Az a kérés érkezett hozzám, 
hogy a 2. és a 3. napirendi pontokat cseréljük fel. Kérdezem, hogy ezzel a kiegészítéssel ki 
fogadja el a napirendet. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 
(Általános vita)   
(Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslatról (T/7655/2. szám)   
A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési 
törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám) 

1. napirendi pontunk a költségvetési törvény. Az általános vitára való alkalmasságról 
kell döntenünk. Üdvözlöm Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt és 
munkatársait, Tolnay Csaba referens urat és Petruska Zsófia referens asszonyt. Arra kérem, 
hogy a bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekre koncentráljanak. Öné a szó, főosztályvezető-
helyettes asszony.  

Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, azért egy kis általános bevezetőt is 
tartanék. Ez egy különleges év, amikor a szokásostól eltérően korábban került benyújtásra a 
jövő évi költségvetés tervezete.  

Magyarország Alaptörvényének 36. cikke alapján a kormány felelős a központi 
költségvetési törvényjavaslat elkészítéséért és az államháztartásról szóló törvényben 
meghatározott határidőn belül az Országgyűlés elé terjesztéséért. A kormány a Széll Kálmán-
terv 2.0 programjában ismertette azokat a bevételi és kiadási intézkedéseket, amelyek 
megteremtik a jövő évi költségvetés alapjait, és ezzel összhangban készült el a 2013. évi 
törvényjavaslat. A törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása – mint említettem – a korábbi 
években megszokott gyakorlattól eltérően már június hónapban megkezdődik. A költségvetés 
korai elfogadása biztonságot és kiszámíthatóságot hordoz magában azzal, hogy már az év 
közepén rendelkezik Magyarország a jövő évi költségvetés sarokszámaival.  

Felhívom a figyelmet arra, hogy a korábbi évek gyakorlatával ellentétben a 
költségvetési törvényjavaslat fő kötetén kívül az úgynevezett fejezeti kötetek is benyújtásra 
kerültek, valamint – a korábbi évekhez hasonlóan – a megalapozó törvényjavaslatokat is 
megtalálhatják az anyagban.  

Az elmúlt időszakban a kormány egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal terhelt 
külgazdasági környezetben sikeresen csökkentette az államadósság mértékét. Az 
államadósság 2011-ben csökkenő pályára állt, és a maastrichti adósság GDP-arányosan 80,6 
százalékra csökkent. A tartósan és jelentősen 3 százalék alatt maradó és fokozatosan csökkenő 
mértékű államháztartási hiány és a növekvő GDP biztosítja, hogy az adósságállomány 
csökkenése 2013-ban is folytatódjon. A kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú 
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kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euróövezeti 
válságból való kilábolás számottevő kockázatot hordoz magában. A kockázatokat figyelembe 
véve a költségvetés 2013. évi sarokszámainak tervezése egy óvatos 1,6 százalékos 
növekedésen alapul.  

A Széll Kálmán-tervben rögzített költségvetési pálya és a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló adósságcsökkentésre vonatkozó előírások értelmében 2013-ban az 
államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2 százaléka.  

A stabilitási törvényben foglalt adósságszabály csökkenését tartalmazza a 
költségvetési törvényjavaslat, illetve szintén a stabilitási törvény alapján a költségvetési 
törvényjavaslatot a Költségvetési Tanácsnak meg kellett küldeni. Ez 2012. május 31-ig 
megtörtént. A Költségvetési Tanács szakértői egyeztetések sorozata után véleményezte a 
törvényjavaslatot, és a tervezet hitelességére és végrehajthatóságára nézve nem állapított meg 
olyan ellenvetést, amely felvetné a törvényjavaslattal szembeni egyet nem értését. A 
makrogazdasági prognózissal kapcsolatban kockázatokat azonosított ugyan, ezeket azonban 
az Országvédelmi Alap – mely a kezdeti 50 milliárd forinton került megtervezésre – 100 
milliárd forintra való emelésével kellően kezelni lehet.  

A bizottság feladatköréhez kapcsolódóan csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni. 
A kormányzati struktúra változásával összhangban az előirányzatok elkerültek az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának költségvetésébe, így néhány kivételtől eltekintve egy helyen 
vannak a bizottság feladatkörébe tartozó támogatások.  

A normaszövegben az előző évekhez hasonlóan található az egyházak közcélú 
tevékenységét ellátó intézményi dolgozók bérkompenzációjára vonatkozó szabályozás. Az 
szja másik 1 százalék felajánlásának kedvezményezettje a Nemzeti Tehetség Program. S van 
még egy fontos változás: az Egyenlő Bánásmód Hatóság alfejezetként szerepel az 
Országgyűlés fejezetben. Az egyházi támogatások lényegében nem változtak a 2012. évi 
költségvetésben szereplőhöz képest, egyedül a MAZSÖK támogatása csökkent, illetve a 
pénzügyi rendezés lezárulta miatt 2013-tól már nem jelenik meg a volt egyházügyi ingatlanok 
tulajdoni helyzetének rendezése előirányzat.  

A civil támogatások szintén a 2012. évi szinten találhatók, ha azt a Nemzeti 
Együttműködési Alap tekintetében nézzük. A 2012. évi eredeti előirányzat az év közben 
elrendelt zárolással csökkentett összeget tartalmazza.  

A nemzetiségi támogatásoknál található még egy kisebb változás. Egyrészt az 
országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása növekedett 129 millió forinttal, ami a 
pedagógus életpálya bevezetésével kapcsolatos többlettámogatás, illetve a Szekszárdi Német 
Színház átadásával kapcsolatban jelenik meg itt 32,4 millió forint.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és kérem a tisztelt bizottságot, javasolja 
általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések, észrevételek, hozzászólások következnek. Ki 

kér szót? Szabó Timea alelnök asszony!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

SZABÓ TIMEA (LMP): Nekem csak egy kérdésem lenne. Hogyan viszonyulnak az 
ÁSZ-jelentéshez, amely azért erősen megalapozatlannak tartja a költségvetést? Azt tudjuk, 
hogy Matolcsy miniszter úr ezt visszautasította azzal, hogy az ÁSZ nem ismeri a 
jogszabályokat. De azért hadd kérdezzem meg, hogy van-e ennél komolyabb válasz is a 
minisztérium részéről. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gajda Róbert!  
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GAJDA RÓBERT (Fidesz): Elhangzott a beszámolóban, hogy a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatása nem fog változni a 2012-es támogatáshoz képest. Azt 
viszont tudjuk, hogy volt egy 200 millió forintos zárolás. Kérdezem, hogy ezt a pénzt lehetne-
e aktivizálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Öné a 

válaszadás lehetősége.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Én egy kicsit cizelláltabban fogalmaznám meg az ÁSZ véleményét. Az Állami Számvevőszék 
véleményében a megalapozatlanságot azzal indokolja, hogy az idő rövidségére tekintettel nem 
kapta meg azokat a dokumentumokat, illetve információkat, amelyek alapján egyértelműen 
tudta volna a vizsgálatot elvégezni. Az NGM álláspontja szerint ezek a dokumentumok 
rendelkezésre álltak. Ha az Állami Számvevőszék úgy gondolja, akkor nyilván majd másképp 
nyilatkozik.  

Ami pedig a Nemzeti Együttműködési Alap idei zárolását illeti: jelen esetben nem 
zárolás, hanem csökkentés történt. Valamennyi zárolás esetén az volt az eljárásrend, hogy az a 
bázisba épül, tehát mindenhol el lett véve ez az összeg. De tekintettel arra, hogy a Nemzeti 
Együttműködési Alapnál csak csökkentést lehetett végrehajtani, ez az előirányzat már 
elveszett 2012-re, ez tehát már nem aktivizálható.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kővári János képviselő úr!  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): A Nemzeti Együttműködési Alap támogatására nagyjából 

10 milliárd forint körüli működési támogatási igény érkezett be, javarészt teljesen indokolt 
módon, ahogy azt a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa majd közvetíti a kormányzat felé. 
A Nemzeti Együttműködési Alap összegének a további csökkentése nem jó út, és ennek a 
bizottságnak ragaszkodnia kellene legalább a tavalyi mértékhez.  

 
ELNÖK: Teljes mértékig egyetértek képviselő úr észrevételével. A jegyzőkönyv 

számára szeretném rögzíteni, hogy ne kelljen eljátszani ugyanazt, mint tavaly: az állami 
számvevőszéki jelentések egyértelműen igazolják, hogy a legtöbb hozzáadott érték a civil 
szférában keletkezik. Semmi sem indokolja tehát az innen való elvonást. De költségvetési 
szempontból sem helyes gondolkodás, ha olyan területről vonunk el pénzeket – és most nem a 
10 milliárd forintról beszélek, hanem a tavalyi szintről –, ahol a hozzáadott érték a 
legmagasabb. Ez azt jelenti, hogy a költségvetésből ez a hozzáadott érték arányosan hiányozni 
fog.  

Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Elnézést kérek, de most értesültem arról, hogy a 

minisztérium részéről sem államtitkár, sem helyettes államtitkár nincs jelen, ezért kérem az 
ülés berekesztését, pontosabban ennek a napirendi pontnak az elhalasztását, ugyanis a 
költségvetési törvényjavaslat megtárgyalásánál elvárjuk a magasabb szintű képviseletet. Egy 
osztályvezetőnek nem áll módjában politikai kérdésekre válaszolni, ami nem az ő hibája. 
Ellenkező esetben kénytelen leszek a Házbizottság elé vinni az ügyet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megkérem alelnök asszonyt, hogy a hivatkozási alapot is jelölje meg.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Bizottsági ülésen egy törvény ismertetésénél az előterjesztőt 

államtitkári vagy helyettes államtitkári szinten kell képviselni.  
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ELNÖK: És ezt mi írja elő? A Házszabály? Vagy milyen szabályra tetszik hivatkozni? 

(Varga László: LMP.) Ez nem LMP kérdése. Szokásjog alapján kéri ezt, zsurnalisztikai 
adatok alapján vagy pedig a törvény alapján?  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Törvény alapján. Elnök úr is pontosan tudja, hogy Lázár 

János úr ezt többször felvetette ellenzékben. Most én is élnék ezzel a lehetőséggel. Ez 
egyébként az elmúlt másfél évben is többször előfordult. De semmi baj, folytathatjuk az ülést, 
és majd a Házbizottságban fogom megkérdezni, hogy ez miért történt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Lázár képviselő úr ezt ellenzéki korában azért tehette meg, mert volt 

jogszabályi hivatkozása. Ha ön is tesz jogszabályi hivatkozást, akkor eleget fogunk tenni a 
kérésének.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Elnök úr, folytathatjuk, de akkor csütörtökön a Házbizottság 

ülésén fog ez felmerülni.  
 
ELNÖK: Meg fogjuk oldani a problémát. A miniszteri tisztségviselők bilokális 

képessége egész magas fokú, ezért nemsokára államtitkári szinten is meg fognak jelenni.  
Ha az Állami Számvevőszék képviselője hozzá kíván szólni, akkor megkérem, hogy 

válaszoljon a felmerült kérdésekre. Egyébként két dologban is érintett az Állami 
Számvevőszék, egyrészt abban, amit alelnök asszony kérdezett, másrészt abban, amit én 
említettem, hogy az Állami Számvevőszék többször megállapította, hogy a legtöbb 
hozzáadott érték a civil szférába kerül. Ennek a cáfolatát vagy megerősítését is várom öntől.  

Az Állami Számvevőszék álláspontjának ismertetése (Gyarmati István számvevő 
tanácsos) 

GYARMATI ISTVÁN számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Nagyon röviden 
szeretném elmondani, hogy az Állami Számvevőszék hogyan ítéli meg a 2013. évi 
költségvetést. A nehézségekről főosztályvezető-helyettes asszony már egy csomó mindent 
elmondott, én most nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni.  

Az ÁSZ vizsgálata alapvetően arra vonatkozik, hogy a törvényjavaslatban szereplő 
előirányzatok számszakilag, jogilag megalapozottak-e, alátámasztják-e azokat megfelelő 
háttérszámítások, valamint hogy a Széll Kálmán-tervben és a Széll Kálmán-terv 2.0-ban 
kiadott intézkedések levezethetők-e a költségvetési tervből. A kormány által kialakított 
makropálya vizsgálata és kritizálása nem tartozik az Állami Számvevőszék hatáskörébe.  

Az egyik legnagyobb kockázat, amit megállapítottunk, a 2012. évi makropálya vége, 
hogy sikerül-e a gazdaságot stagnálás közeli állapotban tartani, magyarul hogy az elmúlt 
negyedévi csökkenés át tud-e fordulni növekedésbe, amelyik a végén nulla körüli növekedést 
tarthatóvá tesz. Tudjuk, hogy ebből a szempontból a legnagyobb kockázat az külső, az 
eurózóna országainak a pénzügyi nehézségei nagymértékben akadályozzák mind a 
költségvetés elkészítését, mind pedig a magyar gazdaság irányban tartását.  

Megállapítottuk, hogy a törvényjavaslat szerkezete megfelel az Áht.-nak, valamint az 
Alaptörvényben és a stabilitási törvényben meghatározott adósságcsökkentő szabálynak is. Az 
idénre várható 78 százalékos államháztartási hiány 76,8 százalékra csökken. Az 
államháztartás központi egyenlege 677,3 milliárd forint, ami 18 százalékkal haladja meg az 
idei színvonalat. A kincstári egységes számla likviditása biztosított és számításokkal 
megfelelően alá van támasztva. A Kt. igénye, hogy a tartalékok szintjét növeljék meg, ez 
megtörtént, az Országvédelmi Alapot a kétszeresére emelték.  
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Az Állami Számvevőszék véleménye messze nem volt annyira markáns, mint ahogy 
az itt elhangzott. Mi nem tartottunk mindent megalapozatlannak. Arról van szó, hogy a 
költségvetés adóbevételeinek 58 százalékát megalapozottnak ítélte meg az ÁSZ, 12 százalékát 
részben megalapozottnak, és 30 százalékát ítélte nem megalapozottnak. A Számvevőszék 
kialakított egy új értékelési rendszert, egy új módszertant, amely alapján megalapozottnak 
tekintünk olyan irányzatokat, amelyek számításokkal, háttéranyagokkal megfelelően alá 
vannak támasztva, és a jogszabályi hátterük is megvan. Azt tekintjük részben 
megalapozottnak, aminél a háttérszámítás vagy a jogszabályi alap teljes egészében vagy 
részben megvan.  

Az elmúlt évek tendenciái és az év eleji adatok alapján úgy ítéltük meg, hogy az 
előirányzat teljesíthető. A gazdálkodó szervek költségvetési befizetéseinek 30 százalékát 
tekintettük megalapozottnak, ezen belül a pénzügyi szervezetek különadóját, a 
bányajáradékot, az ökoadót, az energiaellátók jövedelemadóját, a rehabilitációs hozzájárulást 
és az egyes ágazatokat terhelő különadókat. A fogyasztáshoz kapcsolt adók – áfa, jövedéki 
adók – közel 95 százalékát értékeltük megalapozottnak. Az adóbevételek közül nem 
megalapozott a gazdálkodó szervezetek befizetéseinek közel negyede, ezek a hitelintézeti 
járadék, a cégautó és az eva. A fogyasztáshoz kapcsolt adókból a regisztrációs adó, a 
pénzügyi tranzakciós illeték és a lakosság költségvetési befizetésein belül az szja, a 
jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadó, továbbá az elektronikus útdíj nem 
megalapozott szerintünk. Mint láthatjuk, ez egy jóval cizelláltabb vélemény.  

A társadalombiztosítási alapok bevételei és kiadásai teljes egészében megalapozottak. 
Az E-Alap kilátásait érintették a Széll Kálmán-terv 2.0 intézkedései. Ennek keretében 
kockázatosnak ítéltük a gyógyszertámogatás csökkentését, mégpedig azért, mert a 
megalapozó intézkedések még kidolgozatlanok, és a fogyasztói magatartás nem ítélhető meg 
azzal kapcsolatban, hogy mennyire teljesíthető ez a csökkentés. Az önkormányzatok központi 
költségvetésből származó forrásai az összes kiadási főösszeg 4,2 százalékát teszik ki. Erre 
alapvetően nagy hatást gyakorol az önkormányzati rendszer átszervezése. Ennek se a 
jogszabályi alapját, se a számítási hátterét nem találtuk megfelelőnek, és úgy gondoljuk, hogy 
itt kockázatok vannak.  

Azzal kapcsolatban, amit elnök úr kérdezett, nekem nincsenek ismereteim és nem 
tudok rá érdemben választ adni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Korábbi állami számvevőszéki jelentésekre hivatkozom. 

Kővári János képviselő úr!  

További kérdések, észrevételek, válaszok 

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Lenne egy indítványom. Teljesen igazat adok Szabó 
Timeának abban, hogy kompetens embernek kellene itt ülni a költségvetés tárgyalásakor, aki 
tud arra válaszolni, hogy a tavalyi eredeti előirányzatnak megfelelő összeget lehet-e 
biztosítani a költségvetésben vagy nem a Nemzeti Együttműködési Alap irányában. 
Amennyiben ők úgy látják, hogy nem, akkor nyilván szükséges ebben az időszakban forrás 
megjelölése mellett a bizottságnak jeleznie, hogy ragaszkodik a tavalyi előirányzathoz, hiszen 
erre most nem tud válaszolni az itt ülő kolléga. Nyilvánvalóan nem az ő személye ellen van 
kifogásom, de a bizottságnak valamilyen módon jeleznie kell, hogy ragaszkodik a tavalyi 
előirányzathoz, és erre választ is kell kapnia.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, annyit szeretnék megjegyezni, a 

kormánynak az a dolga, hogy kormánydöntés után azt a költségvetési tervezetet terjessze be, 
amit a kormány jóváhagyott. Meg kell állapítani, hogy ebben a költségvetési tervben azon a 
szinten nem biztosították a civil szférának a költségvetési forrásokat, mint az elmúlt évben. A 
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parlamentnek pedig az a dolga – mert a törvényhozói hatalomnak más a hatásköre, mint a 
végrehajtó hatalomnak –, hogy a parlamenti képviselők a módosító indítványok szabályai 
szerint tegyék meg azokat az észrevételeiket, amelyek a költségvetést jobbá teszik. Képviselő 
úr kérdésének az elvi részével tökéletesen egyetértek, és akár bizottsági módosító indítvány 
formájában, akár pedig a munkatársaink által megfogalmazva legalább azon a szinten 
biztosítva legyen a támogatás, mint volt az elmúlt évben. Ezt a módosító indítványt a magam 
részéről támogatom, és ha szükséges, vagy bizottsági módosító indítvánnyal, vagy pedig 
egyéni képviselői módosító indítvánnyal próbáljuk ezt a helyzetet orvosolni. Az elvi részével 
pedig, mint mondtam, tökéletesen egyetértek.  

Gulyás Gergely alelnök úr!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Két észrevételt szeretnék tenni. Az első nem 

feltétlenül a bizottságra tartozik, de azért jelzem, a Fidesz-frakció belső döntéshozatali 
mechanizmusában határidővel – ami múlt péntek volt – jeleztük azt, hogy legalább a tavalyi 
költségvetési keret fenntartását tartjuk indokoltnak. Ezt még a múlt héten írásban megtettük.  

A másik észrevételem a kormány képviseletére vonatkozik. Most tekintsünk el attól, 
hogy semmilyen jogszabályi hivatkozást nem hallottunk, de az elmúlt két évben soha, 
semmilyen kifogás nem hangzott el azzal kapcsolatosan, ha a kormányt főosztályvezetői 
szinten képviselték. (Szabó Timea: De igen!) Az én jelenlétemben biztosan nem. (Szabó 
Timea: A te jelenlétedben is.) Én elég rendesen járok a bizottság üléseire és nem emlékszem, 
hogy a jelenlétemben elhangzott volna ilyen kifogás. Ha ez két évig megfelelő volt, akkor a 
következő ülésig talán még ki lehet bírni. Egyébként helyes és indokolt a kormánnyal 
szemben az az elvárás, hogy egy bizottsági ülésen legalább helyettes államtitkári szinten 
képviseltesse magát, de mondom, ha ez sok alkalommal jó volt, akkor az ellenzéki igények 
teljesítése érdekében talán lehet még egy hetet várni.  

 
ELNÖK: Szabó Timea következik.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Belemehetünk ebbe a vitába. Volt ilyen felvetés az én 

kezdeményezésemre a médiatörvénynél. Ráadásul tisztelt Gulyás Gergely kollégám 
emlékeztetett arra a lehetőségre, hogy ha nincs megfelelő szintű képviselet a kormány 
részéről, akkor ezt kérhetjük. És mi kértük is. Elő fogom majd keresni annak a bizottsági 
ülésnek a jegyzőkönyvét, de most nem szeretném, ha pontatlanul, illetve valótlanul kerülne be 
a jegyzőkönyvbe, hogy nem volt ilyen, mert volt ilyen.  

Egyébként pedig ne állítsuk be a kérdést úgy, hogy amikor a 2013. évi költségvetésről 
beszélünk, akkor az ellenzéknek a hülye heppje az, hogy megfelelő szintű kormányzati 
képviselet legyen. Nem főosztályvezető-helyettes asszony ellen van kifogásom, sőt ő 
szakmailag valószínűleg sokkal pontosabb válaszokat tud adni, viszont nincs abban a 
helyzetben, hogy politikai kérdésekre válaszoljon. De teljesen felesleges belemennünk ebbe 
az egyrészt személyeskedő, másrészt pontatlan és valótlan állításokat tartalmazó vitába. 
Egyébként feltehetek három olyan kérdést, amelyekre főosztályvezető-helyettes asszony nem 
tud válaszolni, és akkor majd meglátjuk, hogy valóban ez-e a megfelelő képviseleti szint.  

 
ELNÖK: Gulyás Gergely!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Magyarországon nincs szokásjog. Én szívesen 

segítem alelnök asszony munkáját olyan információkkal, hogy a korábbi ciklusban mi volt a 
gyakorlat. (Szabó Timea: Most nem az elmúlt ciklusról, hanem az elmúlt két évről van szó.) 
Mivel szokásjog nincs, ezért ha valaki ezt a gyakorlatot kifogásolja, akkor elvárható, hogy ezt 
jogszabályi hivatkozással tegye.  
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ELNÖK: Az ülést továbbra is én vezetem, ezért ezt a vitát lezárom. Megállapítom, 

hogy az új Házszabályban semmiféle olyan előírás nincs, hogy a kormányt milyen szinten kell 
képviselni. Megállapítom továbbá, hogy az Országgyűlés jogállásáról szóló törvényben olyan 
szabály nincs, amely előírná, hogy a kormányt milyen szinten kell képviselni. Megállapítom 
azt is, hogy az a képviselő, aki azt kéri, hogy legalább helyettes államtitkár képviselje a 
kormányt, jogszabályi alapra nem hivatkozik. Ennek következtében ha ezt szokásjogi vagy 
etikai kérdésként veti fel, a jegyzőkönyv számára rögzítjük, nekünk viszont a határozataink 
meghozatalát és az ülés vezetését az új Házszabály alapján kell végezni.  

Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Sajnos valóban megváltozott a Házszabály.  
 
ELNÖK: Miért sajnos?  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Nem szeretnék ebbe belemenni, viszont feltennék három 

kérdést. Ezt a vitát majd a Házbizottságban folytatjuk. Egyébként a miniszter sajnos valóban 
kijelölhet maga helyett valakit. Továbbra is azt gondolom, hogy egy ilyen súlyú törvénynél 
valóban államtitkárnak vagy helyettes államtitkárnak kellene képviselnie a kormányt, mint 
ahogy látom, hogy Rétvári Bence államtitkár úr is bejött valamelyik napirendi ponthoz. Úgy 
látszik ott sikerült elérni, hogy magasabb szinten legyen képviselve a kormány.  

A speciális szolgáltatásokkal kapcsolatban szeretnék főosztályvezető-helyettes 
asszonynak kérdést feltenni. A költségvetés radikálisan szűkítette az erre szánt pénzeket. 
Valószínűleg már eddig is komoly válságba kerültek ezek a szolgálatok, és ez a válság tovább 
mélyülhet 2013-ban. A rászorulók – fogyatékkal élők, pszichiátriai szenvedélybetegek vagy 
hajléktalanok – ellátása hogyan alakul így a jövő évben?  

Tovább szűkítették az Ombudsmani Hivatalnak szánt pénzeket. Tavaly már volt egy 
radikálisabb átalakítás. Mi indokolja a további csökkentést?  

A gyermekétkeztetés terén is csökkennek a támogatások. Már tavaly is csak a 
rászoruló gyermekek egyötöde jutott állami forrásokhoz. Hogyan képzelik el a nemzeti 
együttműködés rendszerében azt, hogy a rászoruló gyermekek négyötöde nem jut hozzá 
például a nyári étkeztetéshez? A kormány 2,4 milliárd forintot tervez erre fordítani. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó képviselő asszony.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ugye még a kérdéseknél tartunk.  
 
ELNÖK: Egyben tárgyaljuk a kérdéseket és az észrevételeket. Természetesen öné a 

kérdezés joga, csak nyilván nem tudja, hogy mi hangzott már el eddig.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha kimondom azt a szót, hogy egyházi oktatás, akkor 

rögtön megtudhatom, hogy volt-e már erről szó.  
 
ELNÖK: Erre már válaszolt a kormány képviselője, de tessék, tegye fel a kérdését.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Fel is teszem, mert hátha nem ez volt az előbbi kérdés. 

Nem általában a közoktatás helyzetét kérdezem, mert az nem a mi bizottságunk hatásköre. 
Kérdésem a következő, s remélem, erre még nem hangzott el válasz: nem látom a 
költségvetésben – lehet, hogy csak azért, mert laikus vagyok – a megoldást az egyre 
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szaporodó számú egyházi közoktatási intézmény finanszírozására. Értem a problémát, hogy a 
korábbi Vatikáni Szerződés szerinti kiegészítő normatíva rendszere az iskolák államosításával 
változni fog, mert valamilyen más számítási alap van. Egyelőre azt bírtam csak felfedezni, 
ami eddig is volt egyházi intézményfenntartás, ott viszont nem látok nagyságrendi 
növekedést, márpedig számos átvett iskoláról tudunk. Általában hogy és milyen alapon fog 
történni a finanszírozás?  

Folytatnám egy másik idetartozó kérdéssel. Vannak olyan egyházak, amelyek 
elvesztették az egyházi minősítést, noha intézményfenntartók. Az már kiderült, hogy számos 
helyre nem is pályázhatnak, mert számos civil támogatásra csak olyan egyesületek 
pályázhatnak, amelyek nem az idén lettek egyesületek. Milyen módon történik az ő 
intézményeik finanszírozása? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérjük a válaszokat az elhangzott kérdésekre.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Alapvetően nem a magasabb szintű képviselet hiányával van probléma, sokkal inkább a saját 
ismereteim hiányával. Az emberi jogi bizottság feladatkörébe tartozóan nyilván nagyon széles 
témakörben lehet kérdéseket feltenni, amelyek átnyúlhatnak más bizottságok feladatkörébe is. 
Azok a kollégák, akik például a szociális ellátásokhoz értenek, most a szociális bizottság 
ülésén ülnek. Azért igyekszem a kérdésekre legjobb tudásom szerint válaszolni.  

A szűkülő szociális szolgáltatásokhoz sajnos nem tudok hozzászólni, de ígérem, hogy 
a következő ülésre megpróbálok e tekintetben is felkészülni.  

Az Ombudsmani Hivatal költségvetése 62,7 millió forinttal csökkent. Ez részben azért 
van, mert más fejezeti intézménynek adott át forrásokat a hivatal, illetve a fejezeti tartalék-
előirányzatát törölte. De itt azért nincs különösebben nagy változás, radikális beavatkozás. Én 
ezt a fejezeti kötetekből olvasom ki. Felhívom a figyelmet arra, hogy a szokásostól eltérően 
most együtt került benyújtásra, ezért javaslom a tisztelt bizottság tagjainak, hogy forgassák 
ezt a szép vastag anyagot, és akkor sok kérdésükre választ kaphatnak.  

A gyermekétkeztetés támogatásáról ez a kötet azt tartalmazza, hogy 2013-ban is 2,4 
milliárd forint jut gyermekétkeztetésre. Itt tehát változás nem történt.  

A köznevelés rendszerének átalakításával kapcsolatos számszaki átrendezések részben 
megtörténtek, részben még nem történtek meg. A kormány a törvényjavaslat benyújtását 
követően hozott döntést a koncepcióról, illetve nyújtotta be a köznevelési törvény 
módosítására vonatkozó javaslatát. Ez még változhat, a számok itt még az új finanszírozási 
oldalnak megfelelően mozoghatnak.  

Az elvesztett egyházi minősítéssel kapcsolatosan hangzott el kérdés. Generális 
megoldás nyilván még nem készült arra, hogy azokon a pályázatokon mégis miként tudnak 
indulni azok az egyházak, amelyek egyesületté váltak és korábban nem voltak egyesületek. 
Nem tudok olyan kormányzati szándékról, hogy a régi pályázatok esetében ezen változtatni 
akarnának. Az induló pályázatok nyilván figyelembe veszik azt, hogy volt egy ilyen változás 
az egyesületek körét illetően. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a költségvetési törvényjavaslatot? (14) Ki nem 
tartja általános vitára alkalmasnak? (4) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a 
költségvetési törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja.  
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A költségvetéshez írásbeli ajánlást kell írnunk a többségi vélemény alapján, a 
kisebbségi véleményt pedig az ellenzéki képviselők adják meg írásban, amit Szabó Timea fog 
aláírni.  

Jó, hogy egy-két dolog tisztázódott a bizottsági ülésen. Én továbbra is a Házszabály és 
az Országgyűlésről szóló törvény alapján fogok eljárni.  

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7676. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása. Nagy szeretettel köszöntöm Rétvári Bence államtitkár urat a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium részéről. A június 20-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk.  

Az ajánlás 5. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 3. §-ában a Pp. 
271. § (2) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 10. pontjában dr. Gyüre Csaba a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében a 
Pp. 358/A. § (2) bekezdése elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 14. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 48. §-ának elhagyását 
javasolja az Ntv. 8. §-a (2)-(3a) bekezdését érintően. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen a segítséget, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország ügyben 
hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/6854. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) 

3. napirendi pontunk az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra 
Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslat 
megvitatása. Szintén Rétvári Bence államtitkár úr lesz segítségünkre. A június 19-ei keltezésű 
kiegészítő ajánlásból dolgozunk.  



- 14 - 

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában dr. Schiffer András és Szabó Timea a határozati 
javaslatot új 3. ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

4. napirendi pontunk az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása. A június 20-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk.  

Ehhez a törvényjavaslathoz írásos véleményt készített a Társaság a Szabadságjogokért 
nevű szervezet, amit képviselőtársaim megkaptak. A szervezet képviselője azt kérte, hogy 
szóban is indokolhassa az álláspontját. Ki ért egyet ezzel? (2) Ki nem ért vele egyet? (13) 
Megállapítom, hogy a képviselő hölgyek és urak megelégszenek az írásbeli anyaggal.  

Tisztelettel köszöntöm Bódy Éva osztályvezető asszonyt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 2. pontjában Szabó Timea, Vágó Gábor és dr. Szél Bernadett a 

törvényjavaslat 5. §-ában az Szt. 75. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában – amely összefügg a 14. és 15. ajánlási pontokkal – Kiss Péter, 
Tóth Csaba, dr. Sós Tamás és Göndör István a törvényjavaslat 13. §-a elhagyását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában Szabó Timea, Vágó Gábor és dr. Szél Bernadett a 
törvényjavaslat 13- §-a elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 13- §-ában a 
Gyvt. 68/A. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 6. pontjában – amely összefügg a 9. ajánlási ponttal – Baráth Zsolt és Vágó 
Sebestyén a törvényjavaslat 13. §-ában a Gyvt. 68/A. § (1) bekezdése módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 7. pontjában Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 13. §-ában a 
Gyvt. 68/A. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 8. pontjában Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 13. §-ában a 
Gyvt. 68/A. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 10. pontjában Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 13. §-ában 
a Gyvt. 68/A. § (4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 
támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 17. pontjában dr. Szél Bernadett a törvényjavaslat 42. §-a elhagyását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 18. pontjában Kiss Péter, Tóth Csaba, dr. Sós Tamás és Göndör István a 
törvényjavaslat 42. §-ában az Mmtv. 33/A. § (1) bekezdés b) pontja módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 19. pontjában – amely összefügg a 20. ajánlási ponttal – Szabó Timea, 
Vágó Gábor és dr. Szél Bernadett a törvényjavaslat 45-46. §-a elhagyását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDY ÉVA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen osztályvezető asszony segítségét.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebek keretében van-e bárkinek kérdése vagy valamilyen 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Nagyon szépen köszönöm képviselőtársaim fegyelmezett munkáját, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 17 perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


