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Napirendi javaslat

1. a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)
műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló
2113/2008. (VIII.27.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló
elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/497. szám)
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Előterjesztőként)

b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008. (XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló
elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/1259. szám)
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Előterjesztőként)

c) Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1171/2010. (VIII.28.) Korm. határozatban foglalt döntésről
szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/1260.
szám)
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Előterjesztőként)
Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői

2. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1127. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)
Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői

3. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv.  29. §
alapján)
(Döntés bizottsági határozatról)
Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Bíró Márk (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz) Borkai Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) megérkezéséig Básthy Tamásnak (KDNP)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz) megérkezéséig Farkas Zoltánnak (Fidesz)
Földi László (KDNP) megérkezéséig Tamás Barnabásnak (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) megérkezéséig Iváncsik Imrének (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára
Ácsné Kovács Katalin munkatárs

További résztvevők
Endrésik Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő
Balla Gergő (Jobbik) országgyűlési képviselő



- 5 -

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Till Szabolcs, a jogi főosztály vezetője (Honvédelmi Minisztérium)

Megjelentek

Siklósi Péter védelempolitikai és védelmi tervezési helyettes államtitkár
(Honvédelmi Minisztérium)
Kelemen Tas, a védelempolitikai főosztály vezetője (Honvédelmi
Minisztérium)
Dr. Dankó István, a jogi főosztály helyettes vezetője (Honvédelmi
Minisztérium)
Szabó József mk. ezredes, a békeműveleti és együttműködési osztály vezetője
Nagyné dr. Szajlai Mónika (Honvédelmi Minisztérium parlamenti titkárság)
Németh Zsolt
Fráter Olivér szakértő
Szijjártó Sarolta Anna szakértő
Dr. Enyedi Krisztián szakértő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 3 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Sok szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat és a megjelent érdeklődőket,
szakértőket. Köszöntöm körünkben dr. Simicskó István államtitkár urat, Siklósi Péter
védelempolitikai helyettes államtitkár urat, dr. Till Szabolcs urat, a HM jogi
főosztályvezetőjét, Kelemen Tas főosztályvezető urat és dr. Dankó István urat, a jogi
főosztály helyettes vezetőjét.

Tisztelt Bizottság! Az elmúlt héten az iszapáradás-tragédia és a katasztrófa megállítása
határozta meg az életünket, és a katasztrófa megállításán a fegyveres és civil szervezetek
vállvetve küzdenek még a mai napig is, amiért a legnagyobb elismerés illeti meg őket. Úgy
gondolom, hogy bizottságunk tájékoztatásáért most még nem lenne helyes elvonni a
mentésben részt vevőket, arra később kerítsünk sort. Azonban javaslom, hogy egyperces
néma felállással adózzunk a tragédiában elhunytak emlékének. (Az ülésen részt vevők
felállnak.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy a Házszabály 68. § (2) bekezdése szerint adjuk meg
Balla Gergő és Endrésik Zsolt képviselőtársainknak a hozzászólás jogát a mai nyílt bizottsági
ülésünkön. Kérem, szavazzunk. Ki az, aki támogatja a javaslatomat? (Szavazás.) Köszönöm
szépen, úgy látom, hogy egyhangú.

Tisztelt Bizottság! Most a határozatképesség megállapítására kerül sor. 11-en vagyunk
jelen, és helyettesítést adott le dr. Harangozó Tamás… (Iváncsik Imre: Megérkezett közben.)
Bocsánat, elnézést! Dr. Simon Miklós Kulcsár József Ferencet helyettesíti, Tóth Gábort
Farkas Zoltán, Földi Lászlót Tamás Barnabás, Borbély Lénárdot Borkai Zsolt
képviselőtársunk, dr. Kocsis Máté elnök urat pedig jómagam fogom helyettesíteni. Így a
bizottságunk határozatképes.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs
változás. Az 1/a napirendi pont az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők
(ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008.
számú kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/497. számú
országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. Az 1/b
napirendi pont az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.29.)
számú kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/1259. számú
országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. Az 1/c
napirendi pont az egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1171/2010. (VIII.28.) számú kormányhatározatban foglalt döntésről
szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/1260. számú országgyűlési határozati javaslathoz
benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. A 2. napirendi pontunk a Magyar Honvédség
hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és
más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról szóló T/1127. számú
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. A 3. napirendi pontunk a
mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól, amit a honvédelmi tárca kért.

Kérdezem, ki az, aki a napirenddel egyetért. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) 17 igen, úgy látom, hogy egyhangú.
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Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben
történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008.(VIII.27.) számú
kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/497. számú
országgyűlési határozati javaslat; 
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő
további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.29.) számú
kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/1259. számú
országgyűlési határozati javaslat; 
Az egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1171/2010. (VIII.28.) számú kormányhatározatban foglalt döntésről
szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/1260. számú országgyűlési határozati javaslat
(Módosító javaslatok megvitatása)

Most rátérünk az 1. napirendi pontunkra, a három afganisztáni beszámoló elfogadó
határozatához benyújtott… (Dr. Simicskó István jelzésére:) Államtitkár úr!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Bocsánatot kérek, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. A napirend elfogadása után, még
ideilleszkedően szeretném javasolni, hogy az utolsó napirendi pont vonatkozásában a tárca
indokoltnak látná, amennyiben azzal a bizottság is egyetért, zárt ülés elrendelését.
Közbeszerzési mentesítésről van szó, de az afganisztáni helyzetet érintheti és érinti is, és
nyilván lehetnek olyan kérdések, amelyek erre vonatkoznak. Ezért indokoltnak vélnénk a zárt
ülés elrendelését az utolsó napirendi pont vonatkozásában.

ELNÖK: Államtitkár úr, azt szeretném kérni, hogy a 3. napirendi pont keretében,
amikor megnyitom a napirendi pontot, akkor tegyen erre javaslatot, és akkor mondja el majd
az indoklást is. Köszönöm szépen.

Ott tartottunk, hogy mindhárom határozati javaslatnak mi vagyunk az előterjesztői, így
ki kell alakítanunk az állásfoglalásunkat azzal kapcsolatban, hogy egyetértünk vagy nem
értünk egyet a módosító javaslatokkal, amit majd képviselnünk kell a külügyi bizottságban, a
11 óra 30 perckor kezdődő ülésén.

Tisztelt Bizottság! Kiosztásra került mind a három ajánlás, amelyekből kiderül, hogy a
módosító javaslatok szövege megegyező, ezért javaslom, hogy együttesen tárgyaljunk és
döntsünk róluk. Van-e ezzel kapcsolatban kifogás valaki részéről? (Senki nem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, elsőként arról kérdezném a kormány képviselőjét, hogy egyetért-e a
módosító javaslatokkal vagy sem.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
módosító javaslatokat nem támogatja a kormány. Indoklást is tudunk hozzá nyújtani,
amennyiben szükséges.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a benyújtott módosító
javaslatokhoz, akik benyújtották, azok a képviselőtársaim kívánnak-e esetleg hozzászólni.
(Senki nem jelentkezik.) Nem. Ha nem, akkor kérem, hogy szavazzunk. Kérdezem, ki az, aki
egyetért a H/497. számú országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott 1., 2.; a H/1259.
számú országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott 1., 2. és a H/1260. számú országgyűlési
határozati javaslathoz benyújtott 1. és 2. számú módosító javaslatokkal. Kérdezem, ki az, aki
egyetért ezekkel? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenhat. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nem volt. 1 igen és 16 nem szavazattal a módosító javaslatokat
a bizottságunk gyakorlatilag nem támogatta, illetve nem értett azokkal egyet, így pontos.
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A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő
módosításáról szóló T/1127. számú törvényjavaslat (Döntés a módosító javaslatokról)

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra: a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati
viszonnyal összefüggő módosításáról szóló T/1127. számú törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megtárgyalása. A kiosztott, 2010. október 5-ei ajánlásból fogunk
dolgozni, kijelölt bizottságként valamennyi pontról döntenünk kell. Elsőként a kormány
álláspontját fogom kérdezni, hogy egyetért vagy nem ért egyet, és kérem, amennyiben a
módosító javaslat előterjesztője az álláspontját indokolni szeretné, vagy a kormány
álláspontjának bővebb kifejtését igényli, kérem, jelezze. A bizottság döntései során jelezni
fogom, hogy az ajánlási pontot támogatjuk, nem támogatjuk, illetve egyharmaddal sem
támogatjuk.

Az 1. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslatáról kérdezem
a kormány álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottságból ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki
nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. 16 nem szavazattal és
1 tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg.

Dorosz Dávid javaslata következik a 2. ajánlási pontban. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja az életkor megemelését az önkéntes tartalékos rendszer szolgálati
jogviszony megkezdésekor. Tehát 18-ról 23 évre emelné az életkort, ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú nem, 17 nem szavazattal egyharmadot sem
kapott.

A 3. pontban Juhász Ferenc képviselőtársunk módosító javaslata szerepel. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Van-e kérdés? (Jelzésre:) Iváncsik alelnök úr!

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Szeretném hallani a kormány indoklását.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
múltkori ülésen is elhangzott már egyfajta indokolás, amikor Juhász képviselő úr ezt
felvetette. A tárca álláspontja az, hogy mi úgy látjuk, hogy a politikamentesség követelménye
a Hjt. szerinti vezénylés engedélyezése során érvényesíthető szempont a szabályozás
módosítása nélkül is. A szakszervezeti problémát nem látjuk ebben az esetben valósnak,
mivel a Hjt. 48. § (1) bekezdés h) pontja egyértelműen rendezi a szakszervezeti
tisztségviselők rendelkezési állományba helyezésének kötelezettségét. Ez az indoklásunk,
ezért nem tudjuk támogatni a módosító javaslatot.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot… (Juhász Ferenc:
A javaslat nem erről szól!) Képviselő úr, rendben van, de az előző ülésünkön is
megállapodtunk, hogy kézfeltartással kérünk szót, és nem vágunk egymás szavába.
Köszönöm szépen.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 igennel és 14 nemmel egyharmad sem támogatja.

A 4. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselőtársunk javaslata szerepel. Kérdezem
a kormány álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja az előterjesztést.

ELNÖK: (Jelzésre:) Juhász képviselő úr, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Szeretnék indoklást kérni az államtitkár úrtól.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Juhász
képviselő úr, valóban, az előző módosító javaslatukkal összekapcsolta Dorosz Dávid
módosító javaslatát, ugyanazt a pontot, ugyanazt a szakaszt érinti a módosítás. Ezért mondtam
el az indokolás részben azt is, amit most Dorosz Dávid javaslata kapcsán indokolásként el
tudok mondani, tekintettel arra, hogy ő a szakszervezeti vezetőkre tett módosító javaslatot, az
ő jogállásukat érintette volna ez a típusú módosítás. Ezért nem támogatjuk ezt az
előterjesztést, ezt a módosító javaslatot sem.

ELNÖK: (Jelzésre:) Juhász képviselő úr, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Tehát ha jól értem, akkor a Honvédelmi Minisztérium
azt elfogadhatónak tartja, hogy szolgálati viszonyban álló katona valamelyik politikai pártnál
teljesítsen szolgálatot.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem
hinném, hogy ezt a jelenlegi, hatályos módosítás…

JUHÁSZ FERENC (MSZP): De elvileg és elméletileg támogatja…

ELNÖK: Képviselő úr…!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem
támogatja. A jogi főosztály vezetője itt van mellettem, részletesebb indoklást ő ad.

DR. TILL SZABOLCS, a jogi főosztály vezetője (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! A törvényjavaslat, a módosítási pont megfogalmazása általános fogalmakkal
operál. Ehhez képest amire az államtitkár úr utalt, hogy a konkrét alkalmazás során a
vezénylést gyakorló személy a konkrét mérlegelésében meg tudja hozni azt a döntést, hogy az
az érintett vezénylés olyan helyre merült-e fel igényben, aminek bárminemű politikai
áthallása van, vagy politikától mentes. Az előterjesztő álláspontja szerint ez utóbbi esetekben
kerül sor a vezénylésre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Juhász képviselő úr!
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JUHÁSZ FERENC (MSZP): Azt szeretném megkérdezni az államtitkár úrtól vagy a
jogi főosztályvezető úrtól, hogy mi indokolta a korábbi törvényjavaslat e módon történő
kiegészítését, milyen működési zavarokat észleltek, amelyek fontossá és indokolttá tették ezt
a változást?

ELNÖK: Főosztályvezető úr!

DR. TILL SZABOLCS, a jogi főosztály vezetője (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! A módosítás indoka részint egyesületek, részben sportegyesületek körében merült
fel szabályozási igényként, illetve a módosítás a honvédelmet támogató közhasznú
szervezetek vonatkozásában is kiterjesztésre irányul.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy kielégítő válaszokat kaptunk az
államtitkár úr és a főosztályvezető úr részéről.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a 4. pontban Dorosz Dávid
képviselő úr módosító javaslatát. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.)
Tizennégy nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

Az 5. pontban Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata szerepel. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem
támogatjuk a módosító javaslatot.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki nem
támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 6. pontban Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata szerepel. Kérdezem a
kormány álláspontját, támogatja-e.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem, a bizottság részéről ki az, aki támogatja a módosító javaslatot.
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta
meg.

A 7. pontban ismételten dr. Dorosz Dávid képviselőtársam módosító javaslata
szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

Az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e valaki olyan módosító javaslatról,
amelyet még meg kellene tárgyalnia a tisztelt bizottságnak. (Senki nem jelentkezik.) Nem.

Köszönöm a kormány képviselőjének a megjelenését.
Áttérünk a 3. napirendi pontra.

(A bizottság 11 óra 20 perctől 11 óra 28 percig zárt ülésen folytatja munkáját,
melyről külön jegyzőkönyv készült.)
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A napirendi pontok végére értünk.
Tisztelt Bizottság! A következő ülésünket csütörtökre tervezzük, kapcsolódó módosító

javaslatok tárgyában, valamint a migrációs törvényjavaslat általános vitája lesz napirenden.
(Közbeszólás: Elnök úr, hány órára tervezik?) 10 órára.

Elnézést, még a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény benyújtásra került
a mai nap folyamán, ezt jelzik most a bizottság részéről. Miután sürgősséget kért a kormány,
várhatóan - ha módosító javaslat érkezik hozzá - még a mai nap folyamán ülni kell a
bizottságnak, a Házszabálytól való eltérés miatt.

(Jelzésre.) Földi László!

FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Alelnök úr, tisztelettel kérdezem, hogy nem lehetne-e a
bizottsági ülést csütörtökről más napra tenni, mert itt több polgármester és közgyűlési elnök
van a bizottságban, és az alakuló ülések csütörtökön lesznek.

ELNÖK: Megértettem, képviselő úr, tájékoztatni fogom az elnök urat e tárgykörben.
Van-e más? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor megköszönöm a részvételt, mindenkinek jó

szavazást, jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 29 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese és Szoltsányi V. Katalin


