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Napirendi javaslat

1. A bizottság ügyrendjének első körben történő megvitatása

2. A bizottság tagjai közös nyilatkozatának első körben történő megvitatása

3. A bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és
gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság megalakítása
(A Házszabály 29. § (3) bekezdése alapján)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke

Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke
Boldog István (Fidesz)
Mágori Józsefné (Fidesz)
Örvendi László József (Fidesz)
Simonka György (Fidesz)
Varga Gábor (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP)
Boldvai László (MSZP)
Farkas Gergely (Jobbik)
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Budai Gyula (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz)
Földesi Gyula (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) Spaller Endrének (KDNP)
Tóbiás József (MSZP) Simon Gábornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Megjelentek

Aranyi Péter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium / Nemzetgazdasági
Minisztérium)
Dr. Pálfalvy Hilda (Gazdasági Versenyhivatal)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc.)

Elnöki bevezető

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Nagy öröm nekünk, hogy immáron ez a
bizottság nem eseti bizottságként, hanem a parlament állandó bizottságaként tud dolgozni.

Simon Gábor vagyok, a bizottság elnöke. Tudni kell rólam azt, hogy 2006 és 2008
között a foglalkoztatási és munkaügyi bizottságot vezettem elnökként, és most, ebben a
ciklusban elkötelezett támogatójaként szeretném a fogyasztóvédelem ügyét a bizottság keretei
között is támogatni, segíteni. Azt látom, hogy ez egy olyan társadalmi ügy, amely politikán
felül, gyakorlatilag mindenfajta politikai álláspontot képviselő szereplő egyetértésével a
következő időszak egyik legfontosabb ügye tud majd lenni.

Én szeretném, ha ebben a bizottság szakmai oldalon egy nagyon komoly szereplő
lenne, és ilyen értelemben a bizottság a munkájával ennek az ügynek az elfogadottságát,
ennek az ügynek a szakmai tartalommal való megtöltését tudná a következő időszakban
segíteni. Ha szabad egy szlogent választani ehhez, akkor azt mondanám, hogy a következő

évtized lehet a fogyasztóvédelem évtizede. Ez nyilvánvalóan túlnyúlik a kormányzati
parlamenti cikluson, tehát kellően integratív álláspontnak is tekinthető.

A határozatképesség megállapítása

Tisztelt Bizottság! A formális ülésvezetéshez kötődően meg kell állapítanom, hogy a
bizottság határozatképes; mind a kormánypárti oldalon, mind az ellenzéki oldalon a frakciók
képviseltetik magukat, illetve a helyettesítési rendből adódóan nincs akadálya annak, hogy a
mai munkánkat érdemben lefolytassuk, és az ahhoz szükséges döntéseket meghozzuk. Az
eseti megbízások megadása is megtörtént. Miután ez is egy formális kötelezettségünk, ezt a
jegyzőkönyv kedvéért bediktálnám: Budai Gyula úr Zsigó Róbert alelnök úrnak adott
helyettesítési megbízást, Földesi Gyula képviselő úr Szabó Zsolt alelnök úrnak adott
megbízatást, Tóbiás József képviselő úr Simon Gábor elnök úrnak, és más helyettesítés nincs
(Spaller Endre jelentkezik.), illetve a képviselő úr még…

SPALLER ENDRE (KDNP): Seszták Miklós úr pedig nekem, Spaller Endrének.

ELNÖK: Ezt is bediktáljuk, és mindjárt itt rögzítjük is: Seszták Miklós képviselő úr
Spaller Endre képviselő úrnak adott megbízást. Így teljes akkor a helyettesítési rend a mai
ülés keretében.

Ennek alapján szeretném jelezni, hogy a bizottság határozatképes, a bizottság kész és
képes arra, hogy elvégezze a mai bizottsági üléshez kötődő teendőket.

A napirendi javaslat elfogadása

Előzetesen kiküldtük a napirendet. A napirendhez kapcsolódóan szeretném
megkérdezni, hogy van-e a bizottság tagjai közül bárkinek észrevétele a napirendhez. Ha van,
kérem, azt jelezze! (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.

Akkor azt kérem, hogy a napirendet fogadjuk el. Aki egyetért a mai ülésünk
napirendjével, kérem, kézfelemeléssel szavazza meg! (Szavazás.) Volt-e olyan, aki nem
támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai
ülés napirendjét. Köszönöm szépen, ezzel el is kezdhetjük a mai munkánkat.

Elöljáróban szeretnék annyit a bizottság tagjainak elmondani, hogy az elmúlt hetekben
többször egyeztettem a bizottság alelnökeivel, illetve a ma reggel folyamán arra kértem a
bizottságban ülő frakciókat, hogy egy-egy képviselővel vegyenek részt egy reggeli
egyeztetésen, ahol nemcsak technikai, hanem tartalmi kérdéseket is megbeszéltünk. Ezen az
egyeztetésen a kormánypárti frakciók képviseletében az alelnök urak, az MSZP
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képviseletében jómagam, a Jobbik képviseletében Z. Kárpát Dániel képviselő úr, és az LMP
képviseletében Ertsey Katalin képviselő asszony vett részt. Egy érdemi egyeztetést folytattunk
le. Úgy látom, hogy időnként ebben a körben a frakciók képviselőinek a bevonásával a
bizottság munkájához kötődően fogunk egyeztetést tartani, ezzel is segítjük a bizottság
működését.

A bizottság ügyrendjének első körben történő megvitatása

Az 1. napirendi pontunk ennek alapján a bizottság ügyrendjének első körben történő
megvitatása. A múlt héten a bizottság ügyrendjét elektronikus úton a képviselői postákba
elküldtük. Az elnöki jogkörömből adódóan előterjesztettem a bizottság ügyrendjét, és
szeretném javasolni, hogy ma csak egy első körös tárgyalása legyen az ügyrendnek, és a
későbbiek során egy következő bizottsági ülésen fogadjuk el az ügyrend végleges változatát.

Ehhez kapcsolódóan egy technikainak tűnő javaslatot szeretnék tenni a bizottság
tagjainak: e hét csütörtökéig a bizottság titkárságára, ha az ügyrendhez kötődően szövegszerű
javaslata van a bizottság tagjainak, akkor tisztelettel kérem, hogy oda tegyék meg, és annak
figyelembevételével fogjuk a következő bizottsági ülésre beterjeszteni immáron a végleges
ügyrendet.

A kérdésem akkor úgy szólna, hogy a bizottság tagjai közül van-e ma bárkinek
észrevétele, megjegyzése, vagy akár kérdése az ügyrendhez kötődően, ami az ügyrend
véglegesítését segíti. Ha van ilyen, akkor, kérem tisztelettel, jelezzék a képviselő urak,
hölgyek! (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Ez természetesen senkit nem mentesít attól, hogy
csütörtökig, ha van érdemi észrevétele, ezt megtegye, ezért azt javaslom, hogy ha van ilyen,
akkor a frakciók, illetve a képviselők részéről szeretném, ha ez megtörténne.

Egyébként, úgy gondolom, hogy az ügyrend a Házszabálynak megfelelően előzetesen
több körben egyeztetve lehetővé teszi, hogy azt a keretet megadja a bizottság működéséhez,
ami szabályozottá teszi a mi együttműködésünket.

Az ügyrend keretében van két dolog, amit szeretnék jelezni mintegy a következő
bizottsági ülésnek már-már egy előkészítéseként is a bizottság tagjai számára. Az ügyrend –
egy pillanat, mondom – 8. §-ának 1. pontja úgy szól, hogy az elnök az alelnökök közül
általános helyettest jelölhet ki. A reggeli egyeztetésünk alapján is szeretném a bizottságot
tájékoztatni arról, hogy a bizottság elnöke élni kíván ezzel a lehetőséggel, és a bizottság
alelnökei közül Zsigó Róbert alelnök urat fogom felkérni általános helyettesnek. Amikor majd
a bizottság ügyrendjét elfogadjuk, kérem, hogy ezt is így tegyük bele, és hozzunk erről
döntést.

A másik megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy az ügyrendhez kötődően majd a
bizottság állandó meghívottaira is javaslatot fogok tenni. Alapul az előző eseti bizottság
állandó meghívotti körét vettük, ahonnét egy körből a kormányzati szereplők vesznek részt
állandó meghívottként a bizottság ülésén, másik körből pedig a fogyasztóvédelmi civil
szervezetek, országos szervezetek képviselői. A következő bizottsági ülésre az állandó
meghívotti körre is fogok javaslatot tenni.

A napirendi pont lezárása

Ha nincs más észrevétel az ügyrenddel kapcsolatban, akkor én azt javaslom, hogy ezt
a mai napirendi pontot zárjuk úgy, hogy a következő bizottsági ülésre beterjesztem az
ügyrendet, addig, ha van érdemi észrevétel, akkor azt a frakcióktól és a képviselő uraktól,
hölgyektől kérem. Akkor ezt a napirendi pontot lezártuk.

A bizottság tagjai közös nyilatkozatának első körben történő megvitatása

Lépjünk tovább! A 2. napirendi pont keretében a bizottság tagjai közös
nyilatkozatának első körben történő megvitatására kerülne sor. Reggel az egyeztetésen
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felvetődött, hogy az a szándék, amit egyébként szinte mindegyik frakció, mindegyik
képviselő úr, hölgy jelzett, hogy szakmai együttműködésnek tekinti elsősorban a bizottsági
munkát, indokolttá teszi-e, hogy ennek ellenére legyen egy közös nyilatkozatunk. Én ott is
elmondtam, az alelnök urakkal is ez ügyben egyeztettünk többször, hogy az eseti bizottságnak
volt egy ilyen nyilatkozata, és mi úgy gondoltuk, hogy egy kicsit gesztusértékűen is ezt a
nyilatkozatot továbbvinnénk.

Az előzetesen beérkezett vélemények, álláspontok alapján is úgy látjuk, hogy
semmilyen akadálya nincs annak, hogy két dolgot egy ilyen állásfoglalásban rögzítsünk,
egyfelől, hogy ezt az ügyet mi fontosnak gondoljuk, társadalmilag egy fontos területnek,
szakmai ügyként kezeljük, és hogy a bizottsági munkát elsősorban ehhez kötve fejtjük ki, és
nem pártpolitikai csatározások helyszínéül gondoltuk a bizottságot. Ezért én úgy gondolom,
és azt javasolnám a bizottságnak, hogy ezt a közös nyilatkozatot tegyük meg, úgy,
természetesen, hogy akár tartalmi, vagy akár formai észrevételekkel pontosítjuk.

Erre adnék most lehetőséget, hogy ebben a mostani tárgyalási szakaszban van-e már
esetleg olyan kialakult álláspont, vélemény, amit vegyünk figyelembe a nyilatkozat
véglegesítésénél. Ugyanazt az eljárásmódot követjük, mint az ügyrend esetében, csütörtökig
kérjük a bizottság titkárságára az érdemi javaslatokat, és azt követően véglegesítünk egy
ügyrendet, véglegesítünk egy nyilatkozatot, és a nyilatkozatot így fogom beterjeszteni a
következő bizottsági ülésre.

Van-e most valamilyen érdemi észrevétel? (Z. Kárpát Dániel jelentkezik.) Képviselő
úr, parancsoljon, Z. Kárpát Dániel képviselő úr!

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nagy szeretettel köszöntöm
a bizottság összes megjelent tagját.

Elviekben teljes mértékben egyetértünk a nyilatkozattal, üdvözöljük, nagyon örülünk
neki. A gesztusértékét különösen fontosnak tartom magam is.

Kettő apró, inkább retorikai mint tartalmi megjegyzésem lenne hozzá. Az egyik a
társadalmi szolidaritás kiemelése. Itt kimondottan a devizahitelesekre, banki károsultakra
gondolok ez esetben, hogy talán egy mondatot megérne a nyilatkozat végén egy olyan
gesztust gyakorolni, amely érezteti, hogy az ilyen társadalmi külső behatásokkal szemben
megvédjük, vagy meg kívánjuk védeni ezen polgártársainkat.

A másik pedig egy kis gegszerűség a második sorban. A fogyasztók biztonságának
magas szintű védelme esetében célnak tekinteném a magyar fogyasztók biztonságának
védelmét, mert nagyon kevés esetben merülhet fel olyan negatív externália, hogy
Magyarország közigazgatási határain belül csak a magyar fogyasztókról beszéljünk. Nagyon
örülünk, ha például nálunk vásárolnak benzint és egyebeket (Mágori Józsefné: Azt biztos
nem.) különböző környező államok tagjai. Nem várható ilyen a közeljövőben, de azért
fontosnak tartanánk kiemelni főleg a külső negatív externáliák tekintetében, hogy a magyar
fogyasztók védelmét lássuk el, és ne pedig általában a fogyasztókét.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ma nem érzem annak az idejét, hogy itt azonnal mindjárt
mindenben döntsünk, ezeket javaslatként befogadjuk, megtárgyaljuk. Én az alelnök urakkal
fogok ebben konzultálni, és ennek figyelembevételével fogom hozni a következő alkalommal.
Elviekben nem látom akadályát egyik javaslatnak sem. (Z. Kárpát Dániel: Köszönöm.)

Más egyébként van-e? (Szabó Zsolt jelentkezik.) Igen. Szabó Zsolt alelnök úr,
parancsoljon!
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SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném jelezni, hogy a
nyilatkozat utolsó bekezdésével kapcsolatban lesz egy módosító javaslatunk, az még nem
készült el, de később be fogjuk nyújtani.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Nagyon bíztatóan hangzott, hogy lesz majd
javaslat, amit majd hoz a kormánypárti frakció, nagy várakozással tekintünk elébe, hogy a
javaslatot megnézzük.

A napirendi pont lezárása

Van-e még egyéb észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor én tisztelettel lezárom ezt
a napirendi pontot is. Ahogy azt említettem, ugyanolyan eljárásrendben haladunk ebben is,
mint az előzőben, csütörtökig várjuk a javaslatokat írásban a titkárságra, azt követően
véglegesítjük a nyilatkozatot, és a következő bizottsági ülésre úgy terveztem be, hogy
remélhetőleg ott már nem kell nagy vitát lefolytatni róla, hanem dönteni tudunk. Köszönöm
szépen.

A bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági
hatásait figyelemmel kísérő albizottság megalakítása

Megyünk tovább. A 3. napirendi pontunk a bizottság hatáskörébe tartozó törvények
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság megalakítása a
Házszabály 29. § (3) bekezdése alapján. Ez az úgynevezett ellenőrzési albizottság.

Az előzetes egyeztetések alapján, a frakciókkal történő konzultáció nyomán bizottsági
elnökként javaslatot tennék az albizottság konstrukciójára, annak létszámára, és az azt vezető

elnök, illetve alelnök személyére.
Az előzetes egyeztetés alapján, miután ez nem paritásos bizottság, ezért ugyanazt a

létszámbeli megoszlást takarja az albizottság is, mint ami egyébként a fő bizottság aránya,
ebből következően a három ellenzéki frakció 1-1 fővel vesz részt a bizottság munkájában, a
kormánypárti frakciók pedig 6 fővel vesznek részt.

Az alelnök urakkal is egyeztetve, a szokásjog alapján is, én elnökként az ellenzéki
frakciók képviselői közül kérnék fel elnököt. Előzetesen egyeztetve, hogy elvállalja-e a
feladatot − ráadásul úgy, hogy a mai ülésen nem tud részt venni − az LMP képviselője, Ertsey
Katalin asszony, ezért elnökként én rá tennék javaslatot, Ertsey Katalinra az LMP
képviseletében, és ebben az esetben elnökként mintegy a tag feladatát is ellátja. A másik két
ellenzéki frakció részéről, az MSZP részéről Boldvai László képviselő urat javasolnám a
bizottságba tagként, a Jobbik képviselői pedig vagy most, vagy a…

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Jómagam lennék.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr így egyszerűsíti a helyzetünket. A Jobbik
frakciója pedig Z. Kárpát Dániel képviselő urat javasolja tagként az ellenőrzési albizottságba.
A kormánypárti frakciók részéről előzetes egyeztetést követően alelnöknek Szabó Zsolt urat
fogom javasolni, a bizottság tagjainak pedig Örvendi László, Spaller Endre, Mágori Józsefné,
Földesi Gyula és Simonka György képviselő urakat, illetve hölgyet javaslom. Így a bizottság
teljes létszámban fel tud állni a mai ülés alkalmával.

Van-e bárkinek észrevétele, véleménye, megjegyzése a javaslattal kapcsolatban?
(Zsigó Róbert jelentkezik.) Alelnök úr, parancsoljon!

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Csak annyit szeretnék mondani, hogy az itt nem lévő
képviselőinkkel egyeztettünk, tehát ők vállalják a bizottsági tagságot, tudunk dönteni a
személyükről.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Így a dolog teljesen korrekt.

Határozathozatal

Tehát a javaslatot az előbb elmondtam. Ha ebben más észrevétel nincs, akkor azt
kérem, hogy egyben döntsünk az albizottság felállításáról, annak feladatköri megoszlásáról,
tehát elnök Ertsey Katalin képviselő asszony, alelnök Szabó Zsolt képviselő úr, a bizottság
tagjait pedig az előbb említettem.

Aki egyetért ezzel, kérem szépen, most szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Aki
nem értett egyet! (Senki sem jelentkezik.) Esetleg volt-e tartózkodás? (Szavazás.) Kettő
tartózkodás. Tehát a bizottság 2 tartózkodással és 12 igennel elfogadta a javaslatot, így
létrehoztuk az ellenőrzési albizottságot a bizottságon belül.

Egyebek

Az előre meghirdetett napirendi pontokon nagyjából végigértünk. Néhány olyan, a
munkaszervezéshez kötődő javaslatot szeretnék még megtenni, ami a későbbi
együttműködésünket tudja tervezni.

Az egyik, hogy a frakciókkal konzultálva a bizottsági ülés napi időpontjára szeretnék
egy iránymutatást adni. Az alelnök urakkal és a többségi, kormánypárti frakciók képviselőivel
konzultálva azt javasolnám, hogy ebben a rendkívüli nyári ülésszakban hétfőnként fél 9-kor
tartanánk bizottsági ülést, amikor tartunk bizottsági ülést. Értelemszerűen 21-én lenne,
vélhetőleg, a következő bizottsági ülés. (Az elnök dr. Papháziné dr. Herczeg Ildikóval, a
bizottság tanácsadójával egyeztet.) Valószínűleg nem a jövő héten, hanem két hét múlva
tartanánk a következő bizottsági ülést, ahol rögtön a bizottsági ülés elején egy gyors
szavazással mind az ügyrendet, mind a közös nyilatkozatot elfogadnánk, majd azt követően
egy konzultációt tennénk az országos fogyasztóvédelmi civil szervezetek képviselőivel, őket
hívnánk meg. Felkérnénk őket egy bemutatkozásra, és ennek keretében a bizottság tagjaival is
a számukra egy bemutatkozás keretében egy konzultációt tudnánk megtenni.

Ezen kívül, hacsak nincs olyan törvényjavaslat, amit a kormány beterjeszt, és a
bizottság napirendi pontjai közé felvehető, még egy vagy kettő bizottsági ülést tervezünk
ebben az időszakban, ebben a rendkívüli ülésszakban. Ennek a napirendjére én a következő
bizottsági ülésen tennék javaslatot. Valamelyest ezt munkatervbe is foglalnánk, de ez nem
okoz egy óriási feladatot, hogy ezt a néhány ülést…

Viszont őszre egy nagyon komoly szakmai tervet, munkatervet tűznénk ki magunk elé.
A parlament ülésezését is figyelembe véve, szintén előzetes egyeztetés nyomán mondom,
hogy vélhetőleg ősszel, ha ebben a munkarendben ülésezik a parlament, akkor én nem hétfő,
hanem kedd reggelre tennék javaslatot a bizottsági ülés időpontjára, amikor vélhetőleg a
képviselő urak, hölgyek itt vannak. Kedd reggel egy kicsit nagyobb lélegzetben, több időnk
lenne arra, hogy szakmai ügyeket megfelelő igényességgel meg tudjunk beszélni, de
ugyancsak figyelembe veszi a képviselői elfoglaltságot és leterheltséget is ez az időpont. Ezt
természetesen majd az őszi időszak munkatervében fogjuk rögzíteni.

Még kettő megjegyzésem van. Az egyik, hogy látták a képviselő hölgyek, urak, hogy
az elején a helyettesítési rendben a bizottság szakértője, illetve titkárnője próbált mindenkitől
begyűjteni aláírásokat. Azt kérem, hogy ezt mindig az elején flottul rendezzük el, hogy én a
jegyzőkönyvbe be tudjam diktálni, hogy hogyan van a helyettesítési rend. Illetve az ellenzéki
frakciók esetében szintén kérném, hogy ott, ahol több tag van, egymást, ott pedig, ahol egy
tag van, majd megbeszéljük, hogy milyen játékszabályok közepette történhet meg egy
helyettesítés megadása.

Még egy kérésem van a frakciókhoz. Szintén az előzetes egyeztetés nyomán, azt
mondtuk, hogy a frakciók tehetnek arra javaslatot, hogy egy-egy megnevezett, vagy egy vagy
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két megnevezett szakértővel a bizottsági ülésen részt vesznek. Azt szeretném kérni a
frakcióktól, a Fidesz-KDNP-től is, az MSZP-től is, a Jobbiktól és az LMP-től is, hogy ha van
olyan szakértő, akit szeretnének, hogy formálisan is a bizottsági ülés aláírói listájára
felvegyünk, akkor azt jelezzék a bizottság titkárságára, és én akkor fogok ebben intézkedni,
hogy ezeket a szakértőket ide, a bizottsági ülésre meghívjuk, őket felvesszük.

Még egy dolgot akartam mondani. A munkatervhez kötődve, miután most viszonylag
szűk az idő és a keret ebben a rendkívüli ülésszakban, de őszre azért egy nagyobb lélegzetű

vállalást is tennénk, ezért, ha menet közben vannak olyan témák, amit a képviselő asszony,
képviselő urak úgy gondolnak, hogy vegyük fel a bizottság témái közé, ugyancsak csütörtökig
a javaslatot elküldhetik a bizottság titkárságára. Amikor majd az őszi ülésszakon a bizottsági
ülés munkatervét összerendezzük, akkor ezeket a javaslatokat is figyelembe fogom én a
munkatervre tett javaslatomat megtenni.

Képviselő asszony, képviselő urak, én a mai napon mást nem gondoltam elmondani.
Ha van most az egyebek között bármilyen kérdés, megjegyzés, észrevétel, vagy bejelentés,
akkor én azt kérem, hogy ezt jelezzék, és szót fogok adni. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.

Ha kérhetem, akkor ne rohanjanak még el, merthogy a titoktartási nyilatkozattal a
szakértő asszony körbemegy. Ez a zárt ülésre vonatkozik, és valószínűsíthetően nem sokat
fogjuk igénybe venni, de ezt most rendezzük el, mindenki írja alá, és akkor ezen is túl
vagyunk, a bizottság titkársága ezt az adminisztrációt is elvégezte.

Ha más nincs, akkor én tisztelettel köszönöm szépen az önök munkáját. Két hét múlva
ugyanígy reggel fél 9-kor találkozunk. Egy kicsit hosszabb lélegzetű ülésre készüljenek, azt
követően pedig egy nagyon intenzív, és szándékaim szerint jóízű szakmai együttműködésre.
Köszönöm szépen. Szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek a frakciókban és a plenáris
ülésen. Köszönöm.

Ezzel a bizottsági ülést bezártam.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 33 perc.)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Takács Aliz


