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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/9929. szám)  
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása) 

 

2. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi 
CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10051. 
szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása)  
 

3. Egyebek 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető 

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Farkas Flóriánt Berényi 
László, Gajda Róbertet Csöbör Katalin, Kőszegi Zoltánt Ékes Ilona, Kubatov Gábort Demeter 
Zoltán, Harrach Pétert Varga László, Kulcsár Gergelyt Gaudi-Nagy Tamás helyettesíti. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Döntés dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő napirend-kiegészítő javaslatáról, 
amelyben azt érte, hogy beszámolhasson a február 25-én és március 1-jén Baráth Zsolt 
képviselőtársával tett délvidéki látogatásáról 

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére egy 
javaslat érkezett, amelyről a Házszabály rendelkezései szerint vita nélkül dönt a bizottság. 
Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirend kiegészítésével. (3) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki 
tartózkodott? (10) Megállapítom, hogy a bizottság a napirend kiegészítésére érkezett 
javaslatot nem vette napirendjére.  

A napirend elfogadása 

Ezek után kérdezem, hogy ki ért egyet az eredeti napirendi javaslattal? (10) Ki nem ért 
vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/9929. szám)   
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása. Először a T/9929/53. 
számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Szeretettel köszöntöm Gáva Krisztián helyettes 
államtitkár urat és kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 1. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a 

törvényjavaslat 2. cikkében az Alaptörvény S) cikk (3) bekezdése módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem támogatja? 

(0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 2. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4. 

cikkében az Alaptörvény VII. cikk (2) és (4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem támogatja? 

(0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Lázár János a törvényjavaslat 5. cikk (1) 

bekezdésében az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy 
a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki 

támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 22. 
cikk (1) bekezdését új e) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki 

támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 22. 
cikk (1) bekezdés g) pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  

Most pedig a T/9929/47. számú ajánlásból dolgozva folytatjuk a munkát.  
Az ajánlás 39. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 12. cikk (2)-

(3) bekezdésében az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 

hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
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Az ajánlás 47. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 15. cikkének – 
az Alaptörvény 29. cikk (3)-(8) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 

hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 53. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 17. cikkel 

– az Alaptörvény 35. cikk (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki 

támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 56. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 19-21. cikke 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki 

támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 62. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 22. cikk (1) 
bekezdését új d) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Mivel a kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatta a tárca, az pedig ezt kizárja, 
ezért ezt nem támogatjuk.  

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

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

Az ajánlás 68. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 22. cikk (2) 
bekezdése helyébe új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
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A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 69. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 23. cikk (4) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják.  
A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem támogatja? 

(0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10051. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása. A 2013. február 26-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk. Szintén Gáva 
Krisztián helyettes államtitkár úr lesz segítségünkre a munkában.  

Az ajánlás 1. pontjában Novák Előd a törvényjavaslat 1. §-a elhagyását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában Mandur László, Lendvai Ildikó és dr. Lamperth Mónika a 
törvényjavaslat 1. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

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

Az ajánlás 3. pontjában Mandur László, Lendvai Ildikó és dr. Lamperth Mónika a 
törvényjavaslat 2. §-ában az Mttv. 111/A. § (2) bekezdés b) pontja módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

Az ajánlás 4. pontjában Mandur László, Lendvai Ildikó és dr. Lamperth Mónika a 
törvényjavaslat 2. §-ában az Mttv. 111/A. § (5) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez a módosító javaslat a miniszterelnöknek a meghallgatás lehetősége helyett 
kötelező konzultációs kötelezettséget ír elő. A tárca támogatja.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 5. pontjában – amely összefügg a 9. ajánlási ponttal – Osztolykán Ágnes és 
dr. Schiffer András a törvényjavaslat 4. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

Az ajánlás 6. pontjában Mandur László, Lendvai Ildikó és dr. Lamperth Mónika a 
törvényjavaslat 4. §-ában az Mttv. 124. § (2) bekezdés b) pontja módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (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? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 7. pontjában Mandur László, Lendvai Ildikó és dr. Lamperth Mónika a 
törvényjavaslat 5. §-ában az Mttv. 125. § (5) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 8. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 6. §-ában az Mttv. 203. § 
37. pont e) alpontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

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

Az ajánlás 10. pontjában Novák Előd a törvényjavaslat 8. § d-f) pontja módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek.  

Dr. Lukács Tamás elnök tájékoztatója arról, hogy Teréz anya halálának napját az 
ENSZ-közgyűlés a „Jótékonyság világnapjává” nyilvánította 

Tisztelt Bizottság! Először szeretném megköszönni mindenkinek, aki mellé állt annak 
a kezdeményezésnek, hogy Teréz anya halálának napja legyen a „Jótékonyság világnapja”. 
Amikor a Magyar Országgyűlés Emberi jogi bizottsága erről határozatot hozott, akkor még 
nagyon kevesen hittek benne, hogy az ENSZ-közgyűlés erről pozitívan fog dönteni. A 
Külügyminisztérium diplomatái is úgy gondolták, hogy ha ez egyáltalán sikerrel járhat, az is 
legalább évek kérdése. Nos 2012. december 12-én az ENSZ-közgyűlés Teréz anya halálának 
napját a „Jótékonyság világnapjává” nyilvánította. Azért is köszönettel tartozom a bizottság 
tagjainak, mert ez tényleg nagy dolog, és azt jelenti, hogy egy kis ország parlamentje is 
álmodhat nagyot. Köszönöm szépen.  

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  

Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő (Jobbik) tájékoztatója a délvidéki útjáról 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bár a napirend kiegészítésére irányuló 
javaslatunkat nem támogatta a bizottság, mégis úgy érzem, nem házszabályellenes az, ha az 
egyebek keretében néhány mondatban tájékoztatást adok arról, hogy a múlt csütörtökön és 
pénteken Baráth Zsolt képviselőtársammal mit tapasztaltunk Újvidéken a magyarellenes 
incidenseket feltáró körutunkon. Tapasztalataink rövid summázatát a napirend-kiegészítés 
tartalmazza. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság többsége nem támogatta, hogy ezt a napirend 
keretében megtegyük, de azt hiszem, az ügy súlya miatt mindenképpen meg kell ismerniük 
legalább azt a pár lényegi elemet, amit tagtársammal együtt feltártunk.  

A tavaly október 21-éről 22-ére virradóan őrizetbe vett, majd előzetesbe helyezett hét 
temerini fiatal ügyében feltártuk a körülményeket, találkoztunk szülőkkel, védőkkel, temerini 
lakosokkal. Összességében nagyon sok anomáliát tártunk fel: az eljárás során tolmács nem 
megfelelő biztosítása, tanúk rendőri befolyásolása, nyomrögzítés elmaradása, a bűnösség 
vélelmezése a magyar fiatalok terhére egy olyan ügyben, amelynek a végén az élet kioltására 
alkalmas eszközökkel támadtak rájuk.  

Viszont kedvező hír az, hogy az Újvidéki Felső Bíróság a vádiratot visszautalta 
kiegészítésre, mert az alapvető súlyos hiányosságokban szenvedett. Ez visszaigazolja azt is, 
amit már korábban jeleztünk, és a bizottság elé is azért hoztuk az ügyet, mert úgy gondoljuk, 
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hogy ez egy tesztügy, amelyben a szerb állam hatóságai megpróbálják megfélemlíteni, 
elrettenteni a magyar közösséget.  

Elsősorban olyanokat érint ez az eljárás, akik – ahogy az egyik szülő fogalmazott – az 
ellenállás szellemét hordozzák magukban, de összevegyítették őket olyan fiatalokkal is, akik 
vagy nem voltak a helyszínen, vagy akiknek semmilyen közéleti, közösségi tevékenységük 
nincs. A fogva tartási viszonyaik nem megnyugtatóak, több jelzést kaptunk arra vonatkozóan, 
hogy egyiküket-másikukat bántalmazták. Most nem mondanám el, hogy pontosan kikről van 
szó, mégpedig az ő érdekükben.  

Összességében azt tapasztaltuk, szükséges lenne, hogy az Emberi jogi bizottság 
továbbra is figyelemmel kísérje az ügyet, amelynek az Alaptörvény szellemében nemcsak a 
határon belül, hanem a határon kívül élő magyar közösség számára is egyfajta monitorozó 
feladata van az emberi jogi szabályok érvényesülése tekintetében. Szeretnénk még visszatérni 
a fogva tartási viszonyokat is megvizsgálni, készítünk egy tényfeltáró dokumentumfilmet, és 
szeretném, ha azt egy bizottsági ülésen majd megtekinthetnénk.  

Arról viszont örömmel számolok be, hogy az Országgyűlés által a javaslatomra és 
Kalmár Ferenc javaslatára létrehozott jogsegélyszolgálat ezen ügy kapcsán végre be tud 
élesedni. Találkoztunk Korsós Tamás főkonzul úrral és a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 
vezetőségével is, s a velük való találkozás is visszaigazolta, fontosnak tartják és üdvözlik azt, 
hogy magyar országgyűlési képviselők, valamint az Emberi jogi bizottság figyelemmel kíséri 
ezt az ügyet, és ezúton köszönik azt, hogy ezt a munkát végezzük. Úgy gondoljuk, hogy a 
megszaporodott magyarellenes megnyilvánulások miatt további intézkedésekre van szükség a 
magyar külügyi vezetés részéről, ami már nem a bizottság feladata, de a bizottság annyit 
megtehet, hogy a részletesen feltárt tényállás alapján – amit most nem részleteznék, de írásban 
majd össze fogjuk foglalni – kiad egy állásfoglalást, és minden olyan szükséges intézkedést 
megtesz, amit gondol. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Van-e még valami az egyebek 

között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm munkájukat és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 56 perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


