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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 09 perc)  

Elnöki bevezető  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén.  

Képviselőtársaim megkapták előre elektronikus formában a meghívót, ami tartalmazta 
a napirendi javaslatot.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. 
Kérdezem, a napirendi javaslattal kapcsolatosan van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, úgy szavazunk. Ki az, aki egyetért a napirendi javaslatunkkal, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló T/10383. számú törvényjavaslat (Németh 
Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)  

Rá is térünk az 1. napirendi pontra, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat, alapvetően módosító javaslatokról kell döntenünk. Mindenki megkapta az 
ajánlást.  

Az ajánlás 1. pontja szerint: dr. Józsa István és társai. Kérdezem a kormányt, 
támogatja-e vagy sem. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? Bocsánat, elnézést. Előterjesztő? 
 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Burány képviselő úr, parancsoljon! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr! Szeretném, ha egy rövid indokolást adna az álláspontja mellett. Ez a módosító indítvány, 
bár preambulummódosításra irányul, tudjuk jól, hogy igazából egyfajta 
szándéknyilatkozatnak tekinthető, nem többnek, de mégis elkötelezné magát amellett, hogy az 
adóterhelést csökkentjük, az állam mint tulajdonos ármérséklő beavatkozásokat foganatosít, 
ha ezt a piaci helyzet indokolja. Szociális alapú árkompenzáció is szerepel a módosító 
indítványban egyéb hatékonyságjavító intézkedések mellett. Szeretnék egy rövid véleményt 
hallani, hogy a kormány miért nem kötelezi el magát ezek mellett a szándékok mellett.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által megfogalmazott célok, amennyiben szakmai 
megfogalmazást nyernek, úgy természetesen szakmai vita kiváltására és érdemi lefolytatására 
alkalmasak. Még azt is hozzáteszem, hogy ezeknek a céloknak a túlnyomó többségével 
egyetértünk, egyébként az önök előtt fekvő módosító javaslatok, illetve az azok célját 
szolgáló alapjavaslat ezt a célt szolgálják.  

Az önök által benyújtott, pontosabban képviselőtársai által, dr. Józsa István és 
képviselőtársai által benyújtott szöveg viszont kifejezetten egy politikai vitairat, ha úgy 
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tetszik, egy politikai pamflet, amelynek a jogi normában való megjelenése még egy 
preamulumban sem indokolt megítélésünk szerint. (Manninger Jenő megérkezik az ülésre.) 
Megint mondom, ha ez nem a politikai - hogy mondjam - viták tárgyává akarja tenni a 
jogszabályt, hanem szakmai javaslatai vannak, akkor nyilvánvaló, hogy egy preambulum sok 
minden szakmai szándék megfogalmazására alkalmas, de politikai vitairatként nehezen 
értelmezhető. Ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Burány képviselő úr! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm. Akkor most véleményt mondanék a kérdés 

után. Én úgy gondolom, hogy a módosító indítvány szövegének tartalma, stílusa a 
preambulum egészének tartalmától és stílusától nem tér el lényegesen. (Riz Levente 
megérkezik az ülésre.) Örülök, hogy államtitkár úr a célokkal egyetért, ezért arra kérem a 
bizottság tagjait, hogy támogassák a módosító indítványt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő és a kormány nem támogatta. Kérdezem, 

ki az, aki támogatja a módosító javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen mellett 
a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az ajánlás 2. pontjára, Mágori Józsefné képviselőtársunk módosító javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Ezt tudom támogatni. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

ebben a formában nem tudja támogatni, hanem egy csatlakozó módosítással, lévén, hogy 
többnyire számelírások vannak benne. De a korrektség kedvéért azt kell mondjam, hogy így 
ebben a formában nem tudjuk támogatni. Amennyiben az előterjesztő vagy más csatlakozó 
módosítóval rendbe teszi, akkor célját és tartalmát tekintve igen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Kovács alelnök 

úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár 

Úr! Ez ugyanúgy a preambulumra vonatkozó kitétel. Ennél a kiegészítésnél, hogy „kizárólag 
jogszabályban meghatározott esetek kivételével”, semmiféle számszerűség nincs. Itt egy 
olyan felhatalmazásról beszél az előterjesztő, amiről most fogalmunk sincs, hogy milyen 
felhatalmazást kíván adni egyébként ezzel a félmondattal az előterjesztő. Úgyhogy ha 
államtitkár úr vagy az előterjesztő egyáltalán adna valamiféle indokolást vagy magyarázatot, 
hogy ezzel a kitétellel milyen kiegészítést kívánnak beletenni, vagy milyen szélesítését 
akarják tenni ennek a jogszabálynak, akkor kíváncsiak lennénk rá, és akkor talán még tudnánk 
is támogatni, bár ilyen feltételekkel nemigen, mert hiszen ez ugyanúgy a preambulumra 
vonatkozik, mint amit az előbb elutasított a bizottság. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy vélemény? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

nyilván nem árulok el nagy titkot, hogy a kormánypárti frakció egyharmaddal támogatni 
fogja, de megadom a reagálásra a lehetőséget államtitkár úrnak. 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Bocsánat, 
csak a szakmai korrektség érdekében. Képviselő úrnak igaza van. Egyébként több indítványa 
van képviselő asszonynak. Ezt a preambulumra vonatkozó indítványt önmagában 
támogatnánk, de nekünk a teljes módosító javaslatot kellett értékelni, ami négy elemből áll, és 
úgy ítéltük meg, hogy az egységes megítélés kedvéért az egész kerüljön korrigálásra. 
Egyébként abban önnek tökéletesen igaza van, hogy ezzel a 2. sorszámú javaslattal 
kapcsolatban nincs kifogás, valóban így van, preambulumra vonatkozik, csak a négyet együtt 
értékeltük, úgyhogy erre szólt az én álláspontom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Kovács Tibor jelentkezik.) Bár a kérdéseket és véleményeket az 

előbb lezártam, de alelnök úrnak megadom a szót megint, és arra kérek mindenkit, hogy egy 
szakaszban próbáljuk a kérdéseket és a véleményeket is a következőkben elmondani. Alelnök 
úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök úr, többször fölhívtam a figyelmet arra, hogy ezen a 

tárgyalási mód miatt, amit gyakorlatilag a Fidesz kormánypárti többsége alkalmaz a 
bizottságban, egy szakbizottságban, nem lehet érdemi vitát folytatni az egyes javaslatokról 
azért, mert az utolsó pillanatra rakják a bizottsági üléseket. A szakmai viták terepe a 
szakbizottság, a gazdasági bizottság a szakbizottság ennél a törvényjavaslatnál… 

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatosan van észrevétele alelnök úrnak? 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Az a megjegyzésem, hogy az a megjegyzés se igaz, amit 

az államtitkár úr elmondott, ugyanis összefüggések a Mágori-féle javaslatokban nincsenek, 
mert egyébként a Ház akkor megjegyzi, hogy a módosító indítványok, például az 1., 3., 5. 
összefüggenek valamilyen értelemben. Tehát nincs ilyen kapcsolat a módosító indítványok 
között. Ezért kértem, hogy magyarázzák meg, hogy mi a szándékuk, hogy a záróvitához 
beadott koherenciás módosító indítványokkal hogyan akarják még átszabni a 
törvényjavaslatot alapvetően. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt azért mindig el szoktuk ilyenkor mondani, hogy 

alapvetően az egész bizottság - és ebbe beletartozik az alelnök úr is - el szokta fogadni a 
napirendi javaslatot. Mindig megadjuk a lehetőséget, hogy szóljon; természetesen ezek 
sokszor nem szakmai, inkább politikai típusúak.  

Egy vélemény hangzott el, nem szorosan a 2. ajánlási ponthoz. Az államtitkár úr, ha 
kíván reagálni, akkor azt megteheti. (Nincs jelzés.) Nem kíván reagálni. Jó. Akkor az 
előterjesztő támogatta, a kormány nem támogatta. A kormánypárti frakció pedig egyharmadot 
fog adni, de természetesen először is fölteszem szavazásra. Ki az, aki az ajánlás 2. pontjában 
Mágori Józsefné képviselőtársunk módosítóját elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 8. Ki az, aki nemmel szavaz? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Akkor a bizottság egyharmadot adott, de nem fogadta el. 

Rátérünk az ajánlás 3. pontjára, Mágori Józsefné képviselőtársunk. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Támogatom.  
 
ELNÖK: A kormány?  
  
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel vagy vélemény? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, úgy szavazunk. Ki az, aki az ajánlás 3. pontjában Mágori Józsefné képviselőtársunk 
módosítóját támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Itt is egyharmadot kér a kormánypárt. 
(Szavazás.) Azt látom, hogy megvan a 8 szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 6 
tartózkodás mellett egyharmadot kapott. 

Rátérünk az ajánlás 4. pontjára, Pál Tibor és Varga Zoltán képviselőtársunk módosító 
javaslata, amely összefügg az ajánlás 5. és 8. pontjával. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel, vélemény? (Jelzésre:) Burány képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Először kérdést tennék fel, a választól függ, hogy van-

e véleményem még a továbbiakban. Szeretném megkérdezni az államtitkár urat, hogy a 
kormány miért nem támogatja, hogy a társasházakra is vonatkozzon a törvényjavaslat.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Az a képviselőtársaim előtt ismert, hogy a társasházak kérdése gyakorlatilag majdnem 
minden területen, a kommunális hulladékot leszámítva minden háztartási energiaszolgáltatási 
területen előkerül. A társasházaknál, lévén, hogy ott a végfogyasztók magánszemélyek, tehát 
azoknak a külön szabályozására ilyetén nincs szükség, a társasházak közös költségeinek 
megoszlására pedig sui generis jogszabályok vannak. Tehát rendezett a kérdés, nem kell újra 
rendezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor a véleménykört megnyitom. (Jelzésre:) Kovács Tibor 

alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Én úgy gondolom, államtitkár úr, hogy ez nem egészen 

így van, ahogy ön mondja, ugyanis a társasházak a vízszolgáltatásért a főmérő alapján fizetik 
a díjat, ezáltal, ha a lakosságra vonatkoztatják a díjcsökkentést, akkor a szabályozás szerint 
aggályos, hogy ez a szabályozás nem fog vonatkozni a főmérőkre. Ezért gondolják át a 
szabályozás szempontjából, mert egyáltalán nem biztos, hogy ez működőképes lesz így, ha 
nincsenek benne a társasházak. Ezért javasoljuk, hogy a bizottság legalább egyharmadot adjon 
az indítványnak, gondolja át a kormány, és aztán utána majd, ha koherenciás módosító 
indítványként szabályozni kívánják a területet, akkor kérem, hogy ezt tegyék meg, mert ez 
óriási káoszt fog okozni egyébként a magánszemélyeknél is meg a társasházaknál is. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más vélemény esetleg? (Jelzésre:) Burány képviselő úr, 

parancsoljon! 
 



 9 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Akkor az 5. pontban szereplő indítványhoz már nem 
fűznék észrevételt. Két különböző indítvány vonatkozik a társasházakra, az egyik, amit a 
képviselőtársam említett, az a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozik, a sorrendben előttünk 
fekvő 4-es a távhőszolgáltatásra vonatkozik. A távhőszolgáltatásnál nagyon sok társasház 
esetében pontosan ugyanaz a helyzet, mint a víziközmű-szolgáltatásoknál, hogy nem bontják 
lakásokra ezt az összeget, hanem a közös költségben jelenik meg az egész ház távhő-
szolgáltatási díja. Ezért szeretnénk, ha a társasházban élő fogyasztók, családok is élvezhetnék 
a 10 százalékos rezsicsökkentést, erre garanciák lennének. Ezért javasoljuk a 
távhőszolgáltatásnál is - mint a vízközművek esetében is - belevenni a törvényjavaslatba a 
„társasház” szót. Most egyszerre beszélünk a 4. és 5. indítványról, megígérem, hogy az 5-
ösnél nem szólok. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több vélemény nincs. Államtitkár úr, amennyiben kíván 

reagálni. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Szeretném idézni, a távhő-szolgáltatási törvény 3. § ga) alpontja szerinti lakossági 
felhasználóra utalnak a törvényjavaslat (3) bekezdésének rendelkezései, ezek a tulajdonosok 
közösségére is alkalmazandók, tehát a lakossági felhasználó a lakóépület és a vegyes célra 
használt épület tulajdonosainak közössége, és a többi. A kettőt együtt tárgyaljuk, de azért 
szerettem volna megjegyezni, hogy a 4. sorszámú javaslat a távhőszolgáltatókra vonatkozik, 
ahol megosztó, tehát nem főmérő, almérő, hanem általában megosztórendszereket 
alkalmaznak, az 5-ösnél valóban van főmérő és almérő, de a végén az almérőnél lakossági 
fogyasztó van. Megítélésünk szerint a távhőtörvény, illetve a víziközmű-szolgáltatásokra 
vonatkozó szabályozás ma ezt már egyértelműen szabályozza. (Burány Sándor: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazásra kerül sor. Ki az, aki az ajánlás 4. 

pontjában Pál Tibor és Varga Zoltán képviselőtársunk módosító indítványát támogatja, amely 
összefügg az ajánlás 5. és 8. pontjával, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 6 igen. A 
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az ajánlás 6. pontjára, Varga Zoltán, Kovács Tibor és Pál Tibor 
képviselőtársunk módosító javaslata. Az ajánlás összefügg a 9. és 11. ponttal. (Burány 
Sándor: Egyszerre szavaztunk a kettőről?) Összefüggött, a 4-essel összefügg az 5-ös és a 8-
as, összefüggéseivel szavaztunk. 

Az ajánlás 6. pontjára visszatérünk, Varga Zoltán és társai, az ajánlás 9. és 11. 
pontjával összefüggésben. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szeretném a kormánypárti képviselők figyelmét felhívni 

arra, hogy ha a legcsekélyebb őszinteség van abban a propagandában, amit ezzel a 
törvényjavaslattal kapcsolatban elmondtak, akkor ezeket a módosító indítványokat 
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támogatniuk kell, ugyanis ha az eredetileg benyújtott szabályozás szerint fogadják el, akkor az 
történik, hogy mind a szemétszállítás, mint például a kéményseprők díjainak esetén egy 30-40 
százalékkal megemelt díjból akarnak 10 százalékot engedni. Ez olymértékű hazug 
propaganda, amit egyszerűen nem lehet támogatni. Ha őszinte a szándék, hogy a 
szemétszállítás díját valóban csökkenteni akarják, akkor a december 31-ei árhoz képest kell 
csökkenteniük, egyébként pedig egy jelentős díjemelés után hajtják végre.  

Egyébként ez meg fog látszani a javaslatok támogatottságán is, mert hiszen az 
emberek nem hülyék, mert ha tudják, hogy megemelték két hónappal ezelőtt a díjat 30 
százalékkal, és most ebből 10 százalékot csökkentenek, akkor meglesz a véleményük 
egyébként a kormány javaslatáról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár ez inkább csak egy vélemény volt, nem kérdés. Van-

e esetleg kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. Tehát az előterjesztő nem 
támogatja, a kormány nem támogatja. Szavazunk az ajánlás 6. pontjáról, amely összefügg a 9. 
és 11. ponttal. Ki az, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 6 igen mellett a 
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az ajánlás 7. pontjára, Varga Zoltán képviselőtársunk módosító javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt.  
  
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e esetleg kérdés, észrevétel vagy vélemény? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, úgy döntünk az ajánlás 7. pontjáról. Kérdezem, ki az, aki támogatja Varga 
Zoltán képviselőtársunk módosító javaslatát, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 6 igen 
mellett a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az ajánlás 10. pontjára, Mágori Józsefné képviselőtársunk módosító 
javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Támogatom.  
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az előbbi 

logikát követve nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Mint ahogy már korábban is 

jeleztem, a Fidesz-frakció úgy döntött, hogy egyharmaddal támogassuk képviselőtársunk 
módosító javaslatát. De fölteszem kérdésre. Ki az, aki támogatja az ajánlás 10. pontját, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez 8 igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett az ajánlás 10. pontja egyharmadot kapott. 

Rátérünk az ajánlás 12. pontjára, Mágori Józsefné képviselőtársunk módosító 
javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Támogatom.  
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ELNÖK: Kérdezem a kormányt.  
  
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr, 

parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Miről szól ez a javaslat? Mert ez nem deríthető ki a 

módosító indítványból. Változatlanul beírja azt a szöveget, amit egyébként a 
törvényjavaslatban eredetileg szerepel. Mi a módosítás? 

 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, én úgy látom egyébként, hogy „lakossági”, tehát inkább ez ilyen technikai típusú, de 
azért természetesen erre a kérdésre is reagálhat államtitkár úr. Egy „i” kerül a „lakosság” után. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

egyébként egy lakosság-lakossági pontosítás. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mivel több kérdés ezzel kapcsolatosan nem hangzott el, úgy szavazzunk. 

Egy pontosítás, én azt gondolom, hogy ezt lehet támogatni. Úgyhogy fölteszem a kérdést, ki 
az, aki az ajánlás 12. pontjában Mágori Józsefné képviselőtársunk módosító javaslatát 
támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Azt látom, a bizottság egyhangúlag ezt a 
módosítót támogatta.  

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről szavaznunk kellett volna, de nem 
szavaztunk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a napirendi pontot lezárom.  

Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak, hogy elfáradt a 
bizottsági ülésre. 

Egyebek 

2. számú napirendi pont az Egyebek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, önöknek jó munkát kívánok. A bizottsági ülést berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 29 perc)  
  

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


