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Napirendi javaslat 
 
 

1. Tájékoztató a Független Rendészeti Panasztestület 2011. évi 
tapasztalatairól 
Meghívottak:  
Dr. Juhász Imre elnök, Független Rendészeti Panasztestület  
a Belügyminisztérium képviselői  
 

2. Jelentés a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2011. évi tevékenységéről
 Meghívottak:  
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői  
Zala Mihály elnök, Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

 
3.  A hagyományőrző eszközök kulturális rendezvényeken történő 

viseléséről és használatáról szóló határozati javaslat (H/8156. szám) 
(Mirkóczki Ádám, Novák Előd, dr. Gyüre Csaba és Pörzse Sándor 
(Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és 
általános vita)  
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium képviselői  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke 

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
Ágh Péter (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig Bíró Márknak (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) megérkezéséig Vargha Tamásnak (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke  
Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek  

Dr. Kozma Ákos elnökhelyettes (Független Rendészeti Panasztestület)  
Fráterné dr. Ferenczy Nóra testületi tag (Független Rendészeti Panasztestület) 
Dr. Kádár András Kristóf testületi tag (Független Rendészeti Panasztestület)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 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. Az ülést megnyitom. Megkérném a képviselő hölgyet és urakat, hogy foglalják el a 
helyüket. 

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. 12 fő személyesen van jelen, 
hárman pedig helyettesítési megbízást adtak. Ez a szám négyre növekedett, ha jól látom. 
Ekképpen bizottságunk 16 fővel határozatképes. 

A napirend elfogadása következik. A kiküldött meghívónkhoz képest nincs változás. 
Három napirendünk van: tájékoztató a Független Rendészeti Panasztestület 2011. évi 
tapasztalatairól, 2-esként a jelentés a Nemzeti Biztonsági felügyelet 2011. évi tevékenységéről 
és 3. pontként javaslom a hagyományőrző eszközök kulturális rendezvényeken történő 
viseléséről és használatáról szóló H/8156. számú országgyűlési határozati javaslat tárgyalását. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirenddel egyetért. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Elsőként a Rendészeti Panasztestület beszámolója következik a rendőrségről szóló 
törvény 6/A § (1) bekezdés b) pontja szerint.  

Tájékoztató a Független Rendészeti Panasztestület 2011. évi tapasztalatairól 

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Panasztestület elnökét és munkatársait. Megkérem 
dr. Juhász Imre elnök urat, hogy foglaljon helyet. Az írásos beszámolót képviselőtársaim 
megtekinthették, elolvashatták, és ezt követően felkérem az elnök urat, hogy röviden 
ismertesse annak tartalmát a 2011. évi tapasztalatokról. Parancsoljon! 

Dr. Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnökének szóbeli 
kiegészítése 

DR. JUHÁSZ IMRE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Honvédelmi Bizottság! A 2011-es tájékoztatónk van önök előtt. Most már 
azt lehet mondani, hogy túl a 3 éves beszámolón, üzemszerűen működik a Panasztestület. 
Különböző számadatokkal találkozhatunk. Én ezekből most csak néhányat fogok kiemelni, a 
tájékoztató természetesen tartalmaz mindent részletesen, de néhány tendenciát talán ki lehet 
olvasni a korábbi évek tájékoztatóinak és a 3 éves beszámolónak a függvényében. 

2011-ben 464 darab panasz érkezett a testülethez. Ez növekvő tendenciát jelent a 
2010-es adatokhoz képest, amikor 313 panaszunk volt. A 2009-es év volt kiemelkedő, akkor 
738. Ennek az egyik oka lehet az, hogy 2011-ben e rendezvények kapcsán nem érkeztek 
tömegesen panaszok a testülethez, általánosságban elmondható, hogy egy úgynevezett 
hétköznapi, utcai intézkedéseket vizsgált inkább a testület, és a 2011. évben 390 esetben zárt 
le a testület eljárást és született úgynevezett állásfoglalásunk. 

Az érdemi vizsgálatot igénylő ügyek, hiszen azért van jó néhány, amelyik érdemi 
vizsgálat nélkül fejezi be a pályafutását, például az ilyen hatáskörhiányos ügyek, ami érdemi 
vizsgálatot igényel, tehát ami az országos rendőrfőkapitány úrhoz való megküldéssel, 
átvétellel vagy megszüntetéssel végződik, ez 387 esetből 209 volt. Tehát az összes ügyhöz 
képest 53,8 százalék. 

Az érdemi vizsgálatot nem igénylő ügyek 178-as számban jelentkeztek, ez 46,2 
százalék. 

77 esetben döntöttünk úgy 2011-ben, hogy az országos rendőrfőkapitány úrnak 
megküldjük a panaszt. Tehát indokoltnak tartottunk súlyos alapjogsérelmet megállapítani 
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ezekben az ügyekben. Ez a teljes ügyszámhoz viszonyítva 19,8 százalék, mondjuk a 2010-es 
31 százalékhoz képest ez mindenképpen csökkenést mutat. 

Az is egy fontos mutató, hogy hogyan reagál az országos rendőrfőkapitány úr a mi 
állásfoglalásainkra, különösen azokra, amelyek ezt a súlyos alapjogsértést megállapítják. Az 
esetek 12 százalékában hozott az országos rendőrfőkapitány úr a testületi állásponttal 
egyetértő, ha úgy tetszik, annak helyt adó döntést a későbbi panasz kivizsgálásában, 29 
százalékban pedig teljes mértékben elutasította azt. Ez azért egy kicsit meghaladja az 
egyetértést, és az állásfoglalások 34 százalékában pedig részben egyetértett, részben helyt 
adott a panasznak, azaz egyetértett a testülettel. 

Fontos mutató lehet az, hogy milyen alapjog sérül leginkább. Ennek a struktúrája, már 
a hároméves jelentésben is kitértünk erre, változóban van, hiszen mondjuk az első évben a 
személyi szabadság sérült a legtöbbet, ebben aztán egy átstrukturálás következett be a 
tisztességes eljáráshoz való jog irányába, és ez tendenciájában megmaradt 2011-ben, és ez 
volt a legtöbbet sérült alapjog, 28,4 százalékát adta ki az összes alapjogsértésnek. 

Természetesen a tisztességes eljáráshoz való jog is fontos alapvető jog, de azért 
nyilván van különbség abban, hogy valakinek a személyi szabadságát korlátozza 
jogszerűtlenül a rendőrség, vagy pedig mondjuk az intézkedés dokumentálása a hibás. Tehát 
érezhető azért, hogy ez a fajta átstrukturálódás egy pozitív változásnak lehet talán a jele. 

A sérült jogok között találhatjuk azért második helyen még az emberi méltósághoz 
való jog sérelmét is, amely azért már egy kicsit talán jobban húsbavágó dolog. 

A problémák között meg kell említeni, és ez még a tisztességes eljárásnak is a része, 
hogy elég sok ügyben az intézkedő rendőr pont a felvilágosítás-adási és segítségnyújtási 
kötelezettségének nem tesz eleget. Ez azért is probléma, mert a felvilágosítás-adás például 
arra is ki kellene hogy terjedjen, hogy milyen jogorvoslatok vehetők igénybe, így a 
hagyományos rendőrségi panaszeljárás is, de természetesen a panasztestülethez való fordulás 
lehetősége is ezek között kell hogy szerepeljen. Ezek elég sokszor elmaradnak, és ez 
nyilvánvalóan a jogérvényesítésnek egy gátja. 

A tájékoztatóban kiemeltünk néhány problémát, ezeket szíves figyelmükbe ajánljuk. 
Ezek egy részét talán, és lehet, hogy itt nyitott kapukat kell döngetnünk, de úgy tudom, hogy 
vannak erre irányuló szándékok, hogy ezen változtassunk a jogalkotás eszközeivel, különösen 
a 8 napos előterjesztési határidő ilyen. Figyelemmel arra, hogy a rendőrségi panaszeljárásban 
30 nap a panasztételi lehetőség, az itteni 8 napos szűk határidő egyrészt sok félreértésre is 
okot ad a jogkereső közönség részéről, másrészt pedig tulajdonképpen indokolatlan. Tehát ha 
ez 30 napra emelkedhetne, az a jogérvényesítés segítésében biztos, hogy egy előrelépés lenne. 

A másik ilyen, amit látszik, hogy a rendőrség nagyon nehezen tud kezelni, és van is 
valami jogszabályi alapja ennek, ez az ingatlanok használatával kapcsolatos rendőri 
intézkedések kérdése. A rendőr nagyon nehezen tudja megállapítani azt, hogy ki a jogosult 
például az adott ingatlan használatára, nyilván nincs abban a helyzetben, hogy bérleti 
szerződéseket, tulajdoni lapokat elemezzen, viszont intézkedést kérnek, követelnek tőle adott 
esetben az ott lévő személyek. Ezeket nagyon nehéz szétválasztani, jó néhány esetünk van, 
ami szintén azt mutatja, hogy ebben talán valamilyen jogszabályi megoldást lehetne 
kialakítani. 

Néhány gondolatban még arról, hogy milyen kapcsolati rendszere volt a 2011-es 
évben a Panasztestületnek. A nyilvánvaló bizottsági tájékoztatókat leszámítva, azt gondolom, 
hogy a rendőrséggel több szakmai jellegű megmozduláson igyekeztünk részt venni, mint 
korábban. Beleértve ebbe a rendőrnapot, ahol mindig sátorral jelentkezünk, és a 
panasztestületet ilyenformán is ismertté kívánjuk tenni, a szakmai berkekben, vagy 
említhetem azokat a látogatásokat, amelyeket személy szerint én tettem megyei 
rendőrkapitányoknál, az országos rendőr-főkapitányi értekezletekre való meghívás is ebbe a 
körbe tartozik. Részt vettünk konferenciákon, amit akkor még a Rendőrtiszti Főiskola 
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rendezett 2011-ben, de velük is, és most már a Közszolgálati Egyetemmel is egyre 
gyümölcsözőbb a kapcsolat. Ösztöndíjasokat fogadtunk, joghallgató gyakornokokkal 
foglalkozunk, továbbra is megjelenik a folyóiratunk a „Rendészeti és emberi jogok” címmel, 
és a testület 2011-ben Gaál Kinga meghívására az Európai Parlamentben is tett egy 
munkalátogatást. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit kívántam elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy 

ki kíván hozzászólni. Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök Úr! Államtitkár Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Két évvel ezelőtt, amikor a panasztestület beszámolt, akkor a 
beszámolója végén viszonylag hosszas jogalkotási, jogszabály-módosítási 
kezdeményezésekkel élt. Ezeknek a javaslatoknak a sorsáról faggatnám elnök urat, annak 
függvényében is, hogy rá egy fél évre, egy évre, az LMP gyakorlatilag ezeknek a 
javaslatoknak egy részét beemelve, kezdeményezett változásokat, amelyet akkor a kormány, 
illetőleg a kormányzati többség nem támogatott. 

A mostani javaslatban a munka hatékonyabbá tétele érdekében már egy egészen 
visszafogott kezdeményezés-sor jelenik meg. Lényegében azt szeretném tudakolni, hogy a 
működéssel kapcsolatos korábbi igények változtak vagy mi történt ahhoz képest, amit itt 
korábban kezdeményeztek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Parancsoljon, elnök úr! 

Dr. Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnökének válaszai 

DR. JUHÁSZ IMRE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Azokat a 
jogalkotási javaslatokat, amelyeket legrészletesebben a 3 éves jelentésünkben dolgoztunk ki, 
azokat természetesen a testület magáénak érzi. Ezek között azért jó néhány olyan is van, 
amelyek nyilvánvalóan rendszerszintű átgondolást is igényelnek, különböző más szervek 
hatásköri kérdéseit is érintik. Tehát azt gondolom, hogy a testület is úgy vélte, hogy ezek egy 
része azért nem nyer gyors megoldást. 

A 2011-es egy éves tájékoztató, tehát az éves beszámolóinkban, tájékoztatóinkban arra 
szoktunk törekedni, hogy a különösen abban az évben szemet szúró problémákkal 
kapcsolatosan teszünk „csak” javaslatot, hiszen a 3 éves jelentésünket ismeri a tisztelt Ház. 
Tehát itt inkább valóban nem annyira részletes és nem annyira előremutatóak ezek a 
javaslatok. Tehát valóban szűkebb körű, de ez nem azt jelenti, hogy nem vállalnánk fel, amit 
korábban, akár a 3 éves jelentésben, vagy végül is ennek a parlamenti vitája most volt tél 
végén, akkor az expozéban tettem, de azok nyilvánvalóan komolyabb átgondolást igényelnek. 

Nekem annyi információm van, amire az előbb utaltam is, hogy néhány kérdés, így 
különösen például ez a 8 nap, 30 nap, ez szerepel minisztériumi előterjesztésekben, de ennek 
a pontos sorsáról mi természetesen nem tudunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a beszámolót jóváhagyólag vegyük 
tudomásul. Köszönöm az elnök úrnak, hogy itt volt velünk és főosztályvezető úrnak is. (Dr. 
Juhász Imre: Mi köszönjük a lehetőséget.) 

Rátérünk második napirendi pontunkra. Tisztelettel köszöntöm körünkben Borókainé 
dr. Vajdovits Éva helyettes államtitkár asszonyt a KIM-ből, Zala Mihály urat a Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet elnökét és Puskás Barbarát, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
munkatársát.  
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Tisztelt Bizottság! A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 21. §-
ának (2) bekezdése szerint az NBF évente tájékoztatást ad az Országgyűlés Honvédelmi és 
rendészeti bizottságának. 

A jelentést a képviselőtársak a bizottságon átvehették és tanulmányozhatták. Mivel a 
jelentés minősített adatokat tartalmaz, az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezése szerint 
zárt ülés tartását kell kezdeményeznem. Tehát megkérdezem, hogy ki az, aki egyetért a zárt 
ülésre tett javaslatommal. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta. 
Ekképpen most megkérem azokat, akik nem rendelkeznek C-típusú nemzetbiztonsági 

ellenőrzéssel, azok fáradjanak ki a teremből. Továbbá megkérnék mindenkit, hogy a kép- és 
hangrögzítésre alkalmas eszközeit az üléstermen kívül a titkárságon legyenek kedvesek 
elhelyezni. (A zárt ülésen részt venni nem jogosultak elhagyják az üléstermet.) 

 
(A bizottság 10.23 órától 11.02 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

A hagyományőrző eszközök kulturális rendezvényeken történő viseléséről és 
használatáról szóló határozati javaslat (H/8156. szám) (Mirkóczki Ádám, Novák Előd, 
dr. Gyüre Csaba és Pörzse Sándor (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk harmadik napirendi pontunkra, a 
hagyományőrző eszközök kulturális rendezvényeken történő viseléséről és használatáról szóló 
H/8156. számú országgyűlési határozati javaslatra, amely Mirkóczki Ádám, Novák Előd, 
Gyüre Csaba és Pörzse Sándor képviselők önálló indítványa. 

Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztérium részéről dr. Eiselt György 
főosztályvezető urat. Elsőként megadom a szót Mirkóczi Ádám képviselő úrnak, bizottsági 
tagtársunknak előterjesztőként, hogy röviden ismertesse a határozatijavaslat-tervezetet. 
Parancsoljon! 

Mirkóczki Ádám (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem kívánom 
felolvasni vagy újra ismertetni azt, ami akár nyomtatott, akár elektronikus formában 
hozzáférhető és olvasható a bizottság tagjai számára. Nagyon röviden annyit tennék hozzá, 
ami nem szerepel az előterjesztésben, hogy két dolgot szeretnék leszögezni. 

Az egyik, hogy ez az egész javaslat pártpolitikától a lehető legmaximálisabban 
független, igazából egy mára egyre inkább létező gyakorlati problémát szeretne orvosolni. 
Ezért nem is mentünk odáig, hogy mi konkrét javaslatokat tegyünk, hanem egyenesen a 
kormányt bíznánk meg azzal, hogy azokat a jogi kiskapukat és problémás lehetőségeket, 
amelyeket a 2003-as kormányrendelet szabályoz, azt orvosolja. Hogy a valóságban miről van 
szó, itt azért tudok mélyebben is beszélni róla, hiszen jómagam is tíz évig Egerben egy XVI. 
századi életformát bemutató hagyományőrző haditorna egyesület csapattagja voltam, és 
tudom, hogy mik azok a problémák, amelyekkel szembesülnie kell ezeknek az embereknek 
nap mint nap. 

Nem kell különösebben ecsetelni, hogy hál’ istennek ma már Magyarországon főleg a 
nyári turizmus alatt elég, ha csak a történelmileg legkiemelkedőbb, legfontosabb várainkra 
gondolunk, mennyi ilyen fesztivál van Szombathelytől Szigetvárig, Eger, Diósgyőr, Buda, 
Visegrád, nem akarom sorolni, rengeteg ilyen van. Ezek a hagyományőrző felszerelések, a 
szablyától a reflexíjakig, a fekete lőporos puskák, amelyek bizonyos szempontból valóban 
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veszélyes eszközök, nagyon rosszul vannak szabályozva, és ezáltal előfordulnak olyan 
problémák, amikor ilyen turisztikai attrakciók vagy rendezvények alatt bizony, rendőrségi 
közbeavatkozás történik és történt már számtalan esetben különböző haditorna-csapatokkal 
szemben, és pontosan abból kifolyólag, hogy nincsen rendesen szabályozva. Tehát nincs 
lefektetve, hogy mettől meddig, és hol, hogyan használhatók ezek az eszközök. 

Ebből kifolyólag nem tudom, hogy a többi párthoz érkeztek-e ilyen megkeresések, 
hozzánk folyamatosan, nemcsak most, hanem már régóta érkeznek, akár a Huszárszövetség, 
akár különböző hagyományőrző haditorna egyesületek aktív egyesületek részéről, hogy az 
Országgyűlés vajon, miért nem kívánja ezt szabályozni, hiszen a nyári időszak alatt valóban 
minden megyeszékhelynek, minden megyének és városnak nagyon fontos, hogy az ilyen 
rendezvényekkel emeljék saját történelmi kultúrájuknak a fényét. Ez a javaslat ezt célozza. 

Tehát még egyszer mondom: a Jobbik itt szándékosan nem kívánt lefektetni semmiféle 
szabályozást, egyszerűen a kormányt kérnénk meg ebben a határozatban, hogy rendeleti 
formában ezt a 2003-as kormányrendeletet módosítsa a mai viszonyoknak megfelelően, hogy 
több ilyen kellemetlen szituáció és rendezvényeket megakadályozni előforduló helyzet ne 
állhasson fenn. Tehát itt igazából a jogi kiskapukat kellene rendezni, és egzakt, pontos módon 
megfogalmazni, hogy ezek az egyesületek és hagyományőrző csoportok hogyan és milyen 
formában használhatják ezeket az eszközöket. 

Tehát itt igazából egy hiánypótlásról szól ez az egész történet, és ehhez kérném a 
tisztelt képviselő tagok támogatását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót a Belügyminisztérium képviselőjének, hogy tájékoztasson 

bennünket a kormány, illetve a tárca állásfoglalásáról. Parancsoljon! 

Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium) véleménye 

DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot tudok mondani, tekintettel arra, hogy már a 
közigazgatási államtitkári értekezleten is túl van. Maga az előterjesztéssel elérni kívánt 
jogalkotási kérdés arra irányul, hogy hagyományőrző tevékenységet folytató személyek, 
szervezetek közterületen szabadon tudják hordozni egyik helyről a másikra ezen eszközöket.  

Maga a rendelet egyébként lehetőséget biztosít a szállításra, csak rejtve, tekintettel 
arra, hogy a közterületen ezeknek az eszközöknek egyik pontról a másikra szállítása, úgy, 
mint a többinek, nem ez a szerepe. Ezért maga a kormány azt az álláspontot képviseli, hogy 
2011. április 29-én megteremtette a lehetőséget kormányrendeleti szinten, hogy ezen 
eszközöket a hagyományőrzők egyik helyről a másikra elvigyék és ott megfelelő formában 
használják, de továbbra is fenntartja azt – és ezt közbiztonsági érdekből -, hogy ezt ne 
lehessen nyíltan vinni, tehát rejtve kell továbbra is szállítani. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki kérdést szeretne 
megfogalmazni vagy hozzá kíván szólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor javaslom, 
hogy szavazzunk. Kérdezem, hogy ki az, aki a H/8156. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételét támogatja. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 15 tartózkodás. 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 15 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta, a tárgysorozatba-vételt elutasította. 

Tisztelt Bizottság! A napirend pontjaink tárgyalásának végéhez értünk. Köszönöm mai 
napi munkájukat. Délután találkozunk. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc) 
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Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


