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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 15 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor, 10 fő személyesen van jelen, 
7 fő helyettesítési megbízást adott. Megállapítom, hogy a bizottság helyettesítésekkel együtt 
17 fővel határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására, a kiküldött meghívóhoz képest nincs 
változás, tehát a napirendi javaslat a következő. Elsőként a lőfegyverekről és a lőszerekről 
szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló T/5358. számú törvényjavaslat, 
másodikként a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/4985. 
számú törvényjavaslat, dr. Dorosz Dávid képviselőtársunk önálló indítványa. Kérdezem, ki 
az, aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm, megállapítom, hogy a napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta.  

A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 
T/5358. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk első napirendi pontunk tárgyalására. Tisztelettel köszöntöm körünkben 
Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és dr. Zalka Balázs szakértő urat a 
Belügyminisztériumból. 

A bizottság tagjai számára kiosztott, 2012. február 15-ei ajánlásból fogunk dolgozni, 
elsőként szokásunknak megfelelően a kormány álláspontját fogom kérdezni, és ezt követően 
szavazunk. Kérem a képviselő urakat, hogy amennyiben kérdés merül fel, azt a szavazás előtt 
jelezzék, és természetesen az összefüggő ajánláspontokról együttesen fogunk dönteni. 

Tisztelt Bizottság! Az 1. ajánlási pontban Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid 
képviselők tesznek javaslatot. Kérdezem helyettes államtitkár asszony álláspontját.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 1 igen szavazattal, 14 nem szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta.  

A 2. ajánlási pontban Bánki Erik képviselő úr tesz javaslatot, ez összefügg a 17. és 
19. ajánlási pontban foglaltakkal. Erről kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) 

Javaslatot tennék arra, hogy a három ajánlási pontról külön döntsünk. Ekképpen kérdezem 
helyettes államtitkár asszonyt, hogy a 2., a 17. és a 19. ajánlási pontban foglaltak kapcsán mi a 
tárca álláspontja.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

17. pontot a tárca támogatja, a 19. pontot azonban nem. 
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ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 2. ajánlási 
pontban foglaltakat támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta.  

Ki támogatja a 17. ajánlási pontban foglaltakat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta.  

Ki támogatja a 19. ajánlási pontban foglaltakat. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Igen szavazat 
nélkül, 15 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta, mint 
ahogy az 1. ajánlási pontban foglaltakat sem. 

A 3. ajánlási pontban Szedlák Attila képviselő úr javaslata következik, mely a 4., 9., 
18. és 20. ajánlási pontban foglaltakkal függ össze. Kérdezem a tárca  álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca a 3. ajánlási pontot támogatja. Kérem, hogy ugyanúgy haladjunk, mint az előbb.  
 
ELNÖK: Jó, tehát megkérdezem a tárca álláspontját a 4. ajánlási pontban foglaltakról.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

4. pontot nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A 9. ajánlási pontban foglaltakat támogatja?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

9. pontot sem támogatja.  
 
ELNÖK: A 18. ajánlási pontot?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

18. és a 20. pontot sem. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 3. ajánlási pontban 

foglaltakat támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta a 3. ajánlási pontot.  

Ki az, aki a 4. ajánlási pontban foglaltakat támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Nincs jelzés.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Igen szavazat nélkül, 
12 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta.  

A 9. ajánlási pontban foglaltakat ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki ellenzi? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 17 tartózkodás mellett nem támogatta.  

A 18. ajánlási pontban foglaltakat ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki ellenzi? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 17 tartózkodás mellett nem támogatta.  

A 20. ajánlási pontban foglaltakról kérdezem a tisztelt bizottság tagjait. Ki támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
17 tartózkodás mellett nem támogatta.  

A 4., 9., 18. és 20. ajánlási pontok tekintetében a bizottság egyharmada sem támogatta 
az abban foglaltakat.  

Az 5. ajánlási pontban Kulcsár József képviselő úr tesz javaslatot, erről kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja.  
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta az 5. ajánlási pontot, és – elnézést kérek – ez tartalmában a 
10. ajánlási pontban foglaltakkal összefüggött. 

A 6. ajánlási pontban Endrésik Zsolt és Zagyva György Gyula képviselő urak tesznek 
javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 2 igen szavazattal, 
15 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 7. ajánlási pontban szintén Endrésik Zsolt és Zagyva György Gyula képviselő urak 
javaslata található. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 2 igen szavazattal, 15 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 8. ajánlási pontban Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők tesznek javaslatot, 
mely összefügg a 11. ajánlási pontban foglaltakkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca egyiket sem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 1 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 12. ajánlási pontban Korondi Miklós képviselő úr tett javaslatot. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 
2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 13. ajánlási pontban, mely összefügg a 14. ajánlási pontban foglaltakkal, Juhász 
Ferenc képviselő úr tett javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 
2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 
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A 15. ajánlási pontban szintén Korondi Miklós képviselő úr tesz javaslatot, erről 
kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 
2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 16. ajánlási pontban Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr tesz javaslatot. Erről 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja, de itt szeretném jelezni, hogy technikai probléma van a benyújtott 
módosítóval, tehát a jelölés nem jó. Úgyhogy amennyiben ezt más módon korrigálják, akkor 
támogatjuk, de itt, most, ebben a formában nem. 

Köszönjük. 
 
ELNÖK: A 16. ajánlási pontban foglaltakról kérdezem a bizottság álláspontját. Ki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Igen 
szavazat nélkül, 3 nem szavazat ellenében, 14 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

Ajánlási pontjaink végére értünk. Megkérdezem a tárca képviselőjét, egyetért-e a 
kiosztott bizottsági módosító javaslattal, mely egyébként többek között az előbb, a 
16. ajánlási pontnál említett technikai pontosítást is tartalmazza. Államtitkár asszony, 
parancsoljon! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. A tárca támogatja a bizottsági módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a módosító javaslatot. 

(Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 12 igen szavazattal, 
3 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság a bizottsági módosító javaslatot 
támogatta, ezzel a napirendi pont végére értünk. 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/4985. számú 
törvényjavaslat (Dr. Dorosz Dávid (LMP) képviselő önálló indítványa) (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény módosításáról szóló T/4985. számú törvényjavaslat tárgyalására, dr. Dorosz Dávid 
képviselőtársunk önálló indítványára. Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételről kell 
döntenünk. Az előterjesztő jelen van, és a hatáskörrel rendelkező minisztérium képviselői is 
meghívást kaptak, és jelen vannak.  

Elsőként megadom a szót a képviselő úrnak, ezt követően a tárca álláspontja 
következik, végül a képviselői kérdések, vélemények, illetve a szavazás következik. 

Dorosz Dávid képviselő úr, öné a szó, parancsoljon! 

Dr. Dorosz Dávid (LMP) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A 2010 májusában Orbán Viktor által benyújtott kormányprogram is – nagyon 
helyesen – kiemelt figyelmet fordít a közbiztonságra, és központi célként jelöli meg. Az 
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elmúlt két év tapasztalatai alapján azt tudom gondolni, illetve a Lehet Más a Politika azt 
gondolja, hogy a miniszter úr rendszeres bizottsági meghallgatásai olyan alkalmat teremtettek, 
amelyek megfelelő szakmai vitát kezdeményeztek, illetve lehetővé tette, hogy olyan ügyekről, 
illetve olyan részterületekről is szó legyen az ország nyilvánossága előtt, amelyekre talán 
kisebb figyelem hárul a hétköznapokban. Viszont sajnálatos módon a miniszter úr a sok 
bizottsági meghallgatása között mindig viszonylag korlátozott idő áll rendelkezésre ennek a 
vitának a kifejtésére, a legutóbbi alkalommal is – sajnálatos módon - miniszter úrnak el kellett 
mennie egy másik bizottságba.  

Ezért teszünk javaslatot arra, hogy legyenek rendszeresebbek ezek a beszámolók, és 
ezek a szakmai kérdések egy picit nagyobb terepet kapjanak, és picivel több idő legyen arra, 
hogy erről a miniszter úr, illetve a kormány véleményét, illetve a tevékenységével kapcsolatos 
kérdéseket egymás között megismerhessük. Erről szól a javaslat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük az előterjesztőnek a javaslat ismertetését. Megkérdezem a tárca 

álláspontját a javaslatról. Parancsoljon, államtitkár asszony! 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot tudok már képviselni.  

Szeretném elmondani, hogy a kormány nem támogatja a képviselő úr előterjesztését. 
Az az álláspontunk, hogy az alaptörvény megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy a kormány, 
illetve a kormány bármely tagja – hiszen a kormány az Országgyűlésnek felelős 
tevékenységéért – rendszeresen beszámoljon. Az alaptörvény arra is lehetőséget teremt, hogy 
a rendőrség működéséről vagy bármely más kérdésről a kormány bármely tagja 
interpellálható, illetve kérdezhető.  

A kormány álláspontja ezért az, hogy amennyiben ennek szükségét érzi a bizottság, 
akkor bármikor bármely képviselő kérdezhet, interpellálhat, és természetesen erre választ kap.  

Ugyanakkor szeretném kiemelni, hogy az alaptörvény sarkalatos törvényként kívánja 
rendezni az országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenységét és a bizottságok előtti 
megjelenés kötelezettségét. Az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló törvény úgy szól, 
hogy 2012. június 30-ig kell ezt a sarkalatos törvényt az Országgyűlésnek megalkotnia. Ezért 
is gondoljuk úgy, hogy ez a törvény, amely kizárólag erről fog szólni, megfelelően rendezheti 
ezt a kérdést is, és szükségtelen most emiatt egy eltérő módosítás.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 

vélemény. (Jelzésre.) Juhász Ferenc képviselő úré a szó, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, nagyon röviden. Magával a szándékkal mi 
egyetértünk, a szándék rögzítésének ezzel a manifesztumával nem nagyon, de azt gondoljuk, 
hogy ezt egyébként lehetne pontosítani. Tehát azt elvileg nem tartom helyesnek, ha egy 
törvényben egy minisztert külön kiemelünk, miközben egyébként helyesnek és elvileg 
szükségesnek tartom azt, hogy nehezebb időszakban a kormány képviselői többet jelenjenek 
meg a parlament illetékes bizottságai előtt, mint ahogy azt a törvény előírja.  

Azt gondolom, ennek a módosításnak a szándéka támogatható, éppen ezért igennel 
fogunk szavazni, miközben ha ezt a módosítót kellene megszavazni, akkor arra nemmel 
szavaznánk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Csampa Zsolt alelnök úr! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy gondolom, az előttem szóló 

Juhász Ferenc képviselő úr már elmondta, ezért nem értem, hogy ezzel kapcsolatban majd 
miért fognak igennel szavazni. Csak, hogy a gyakorlati részét vegyük alapul, az elmúlt két 
évben úgy láttuk, akik a bizottsági ülésen részt vettek, hogy Pintér miniszter úr akkor, amikor 
a bizottság meghívta, akkor jelen volt – bólogat is képviselő úr az előterjesztők nevében –, és 
úgy gondolom, kimerítően tudott minden egyes kérdésre válaszolni. Ha a képviselőtársaim 
meg is erősítik azokat a visszajelzéseket, hogy amikor miniszter úr azt mondta, hogy adott 
pillanatban nem állt módjában vagy éppen az idő hiányában nem tudott válaszolni, azokat a 
kérdéseket írásban megválaszolta minden képviselőtársamnak.  

Azt gondolom, ez teljesen jó, bevált rendszer, hogy éves szinten álljon rendelkezésre a 
miniszter úr, amikor beszámol az éves tevékenységéről, és akkor, amikor akár közbiztonsági, 
akár komolyabb kérdések vannak, akkor ő maga személyesen jelenik meg a bizottság előtt. 
Szerintem annak, hogy most itt megkössük egy miniszter kezét – ismételve Juhász Ferenc 
képviselő úr mondatát –, hogy három hónaponként idejöjjön a bizottsági ülésre, úgy 
gondolom, ez per pillanat így, ebben a formában nem támogatható.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak megerősíteni tudom alelnök úr szavait. Amikor hívtuk 

vagy az ügy súlya indokolta, akkor miniszter úr részt vett a bizottság ülésén, és azt gondolom, 
ezen nem is változtat a jövőben. Tett is erre egyébként több helyen, több alkalommal ígéretet 
is, tehát amennyiben a bizottság úgy látja, akkor ő mindig eljön, és ez így volt. Tehát 
egyetértek alelnök úrral.  

Megkérdezem, van-e kérdés, hozzászólás. (Jelzésre.) Korondi képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Jobbik-frakció 

véleménye az, hogy nem támogatjuk ezt a javaslatot. Véleményünk szerint nem viszi előre a 
probléma megoldását, ha háromhavonta, kéthavonta vagy akár havonta hallgatjuk meg a 
belügyminiszter urat. Számunkra kielégítő az a beszámolás, az a gyakorlat, ami eddig történt. 
Úgy gondolom, összetett problémáról van szó, és nem biztos, hogy csak a rendőrségre 
háríthatók azok az országos problémák, amelyek az oktatási, a munkalehetőségi és egyéb 
problémákkal összefügg.  

Épp ezért úgy gondoljuk, hogy ez a beszámolási kötelezettség, illetve majdan a 
sarkalatos törvény szerinti beszámolás számunkra kielégítő és megfelelő lesz, tehát mi nem 
támogatjuk ezt a javaslatot.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a T/4985. számú… 

(Jelzésre.) Elnézést, Dorosz képviselő úr, parancsoljon! 

Reflexiók 

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Tisztelettel köszönöm, elnök úr, csak egy nagyon 
rövid reagálás.  

Igen, teljes mértékben egyetértünk, Pintér Sándor belügyminiszter úr, amikor kértük, 
megjelent, de a törvényi szabályozások normatív szabályozások, tehát azért engedtessék meg, 
lehet, hogy egyszer nem önök lesznek kormányon, lehet, hogy egyszer nem Pintér Sándor lesz 
a belügyminiszter, és a későbbi miniszterekre is vonatkoznának ezek a szabályok.  

Ezért gondoljuk azt, hogy ezt normatívan, a jövőre vonatkozóan kell ezt szabályozni. 
Ez a törvényjavaslat akkor került benyújtásra, mikor az átmeneti rendelkezések még nem 
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kerültek benyújtásra, éppen ezért azt el tudom fogadni, és meg is fogjuk tenni a javaslatunkat 
a június 30-áig elfogadandó jogszabályhoz. Illetve Juhász Ferenc képviselőtársam 
mondataiban fellelhető javaslatra, hogy esetleg ez más miniszterekre is vonatkozzon, illetve 
ne egy minisztert emeljünk ki, arra csak azt tudom mondani, hogy a Lehet Más a Politika 
nyitott erre, tehát erről lehet vitázni, és akkor ezeket a javaslatokat meg is fogjuk tenni az 
érintett jogszabályok tárgyalása során. 

Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 
T/4985. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 3 igen szavazattal, 
14  nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság elutasította.  

Tisztelt Bizottság! A napirend végéhez értünk, megköszönöm a mai napi munkájukat, 
az ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 38 perc) 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


