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Napirendi javaslat  
 

1. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a 
Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8572. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen 
kijelölt bizottságként)  
Meghívottak: a Belügyminisztérium képviselői 

 

2. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló törvényjavaslat (T/8481. szám) (Módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)  
Meghívottak: a Belügyminisztérium képviselői 

 

3. a)  Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport 
létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX.28.) Korm. határozatról szóló 
beszámoló (J/8719. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként)
  
b) Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport 
létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX.28.) Korm határozatról szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám) (Döntés bizottsági 
önálló indítvány benyújtásáról)  
Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke 
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (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   
 
Básthy Tamás (KDNP) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP) 
Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig Borbély Lénárdnak (Fidesz)   
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Berei Szonja főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium) 
Dr. Szarka Gábor kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium)  

Megjelentek 

Dr. Kővári Péter szakértő (Belügyminisztérium) 
Dr. Gergyeni Zoltán szakértő (Belügyminisztérium) 
Dr. Bognár Balázs főosztályvezető (OKF) 
Kossa György tű. ddtbk. iparbiztonsági főfelügyelő (OKF) 
Wohlram Gyula alez. (Honvédelmi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Üdvözlöm 
a megjelenteket az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén.  

Mielőtt belekezdünk a mai napirendünkbe, illetve a határozatképesség 
megállapításába, kérem, hogy egyperces néma főhajtással emlékezzünk meg Kenéz Imre 
rendőrhadnagyról, aki csütörtökön, szolgálatteljesítés közben hősi halált halt. (Egyperces 
néma főhajtás.)  

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Elsőként a határozatképesség megállapítására 
kerül sor, 15 fő személyesen van jelen, ketten pedig helyettesítési megbízást adtak, 17 fővel 
határozatképes a bizottság. A kiküldött meghívóhoz képest nincs a napirendi javaslatban 
változás, ekképpen kérdezem, hogy ki az, aki a kiküldött javaslattal egyetért. Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
elfogadta.  

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a 
Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8572. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Elsőként következik a Schengeni Információs Rendszer második generációja 
keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, 
valamint a Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő módosításáról szóló T/8572. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. Tisztelettel 
köszöntöm körünkben a kormány képviselőit a Belügyminisztérium részéről: Simonné dr. 
Berta Krisztina helyettes államtitkár asszonyt és dr. Kővári Péter szakértő urat.  

Tisztelt Bizottság! Az október 12-i ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőként a 
szokásoknak megfelelően a Belügyminisztérium álláspontját fogom kérdezni, ezt követően 
kerül sor a bizottsági tagi kérdésekre, hozzászólásokra, majd szavazunk. Felhívom 
figyelmüket, hogy az összefüggő ajánláspontokról együttesen fogunk dönteni.  

Tisztelt Bizottság! Az ajánlás 1. pontjában dr. Harangozó Tamás és képviselőtársai 
tesznek javaslatot, és ez összefügg a 8-as ajánlásponttal. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Talán emlékeznek rá, hogy két héttel ezelőtt Harangozó úr ezt szóban is 
felvetette, mikor itt voltam. A kormány nem ért vele egyet, és nem támogatja, egyszerűen 
azért, mert azt gondolja, hogy itt nem egy automatikus kiszervezésről van szó, hanem egy 
vészhelyzete biztonsági tartalékról. Egyrészt a jogrendszer koherenciájából is adódik, hogy a 
nemzeti adatvagyonról szóló törvény szabályozását vettük itt át, másrészt szeretném 
elmondani, hogy itt értelemszerűen a KEKH mint SIS II hivatal lesz nyilvánvalóan, aki az 
adatfeldolgozási feladatokat végzi. Adatfeldolgozási feladatok veszélyhelyzetben sem 
kerülnek a törvény adta lehetőség szerint másnak átadásra, de szállító és segítségnyújtásra 
esetleg szükség van. Tehát egyrészt a jogrendszer koherenciáját, másrészt a rendszer 
biztonságos működéséről szóló szempontok miatt van ez a szigorúan behatárolt lehetőség a 
törvényben.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy ki az, aki az 1. ajánláspontban 

foglaltakat támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 11 ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság 
egyharmada sem támogatta.  
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A 2. ajánláspontban Gulyás Gergely képviselő úr tesz javaslatot. Ez összefügg a 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. és 13. ajánláspontban foglaltakkal. Ugyanakkor a 7. és a 11. ajánláspont 
tekintetében elsőként a házszabályszerűségről kell döntenünk. Erről kérdezem még a döntés 
előtt a bizottságot, hogy ki az, aki a 7. és a 11. ajánláspontban foglaltakat házszabályszerűnek 
tartja. (Szavazás.) 14 igen szavazattal, 3 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság a 7. és a 11. 
összefüggő ajánláspontokat házszabályszerűnek ítélte.  

Most ezt követően a 2. ajánláspontról, illetve az azzal összefüggő pontokról kell, 
immár a 7. és a 11-essel kiegészítve döntenünk. Kérdezem a Belügyminisztérium álláspontját.  

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatjuk, egyetértünk vele, pontosabbá válik az adatkezeléssel összefüggő szabályozás.  
 
ELNÖK: Parancsoljon, Juhász Ferenc képviselő úr, öné a szó. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Gulyás Gergely úr 

gyakorlatilag az Országgyűlési Őrség működésével kapcsolatosan adott be módosító 
javaslatot, ami lehet, hogy a bizottság többsége szerint házszabályszerű, de az ajánlást 
készítők, a Ház munkatársai szerint és egyébként a Házszabály szerint ténylegesen nem, 
hiszen meg nem nyitott törvényekhez ad be módosító javaslatot. Mi elmondtuk a vitában is, itt 
is szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez a törvénytervezet gyakorlatilag a Schengeni 
Információs Rendszerhez történő csatlakozásról szól. Ebben elrejteni, ráadásul a Házszabály-
értelmezés egy furcsa módját választva az Országgyűlési Őrség működésével, az állomány 
ellenőrzésével kapcsolatos tételeket, hát mindenféleképpen aggályos, éppen ezért tisztelettel 
kérem, hogy fontolják meg ennek támogathatóságát, mert nagyon-nagyon sok jogi és 
eljárásjogi problémát vet ez fel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Annyit szeretnék a képviselő úrnak reagálni, hogy első helyen 

kijelölt bizottságként dönthetünk erről, tehát eljárásjogilag jogi problémák ebből fakadóan 
nem következhetnek. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, a 2. ajánláspontról és az azzal összefüggőkről kell 
döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 3 ellenében, 3 
tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek olyan 
ajánláspontról tudomása, amelyről nem döntöttünk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, a 
napirendi pont tárgyalását lezárom, és áttérünk a következő napirendi pontunkra. Köszönöm 
szépen az államtitkár asszonynak és munkatársának a megjelenést.  

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló törvényjavaslat (T/8481. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen 
kijelölt bizottságként) 

Második napirendi pontunk a létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló T/8481. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megtárgyalása. Tisztelettel köszöntöm körünkben Berei Szonja 
főosztályvezető-helyettest, dr. Gergyeni Zoltánt, dr. Bognár Balázs főosztályvezetőt és Kossa 
György dandártábornok urat az OKF részéről.  

Tisztelt Bizottság! Az október 10-i ajánlásból fogunk dolgozni, illetve azt követően 
dönteni, elsőként a Belügyminisztérium álláspontját fogom kérdezni, ezt követően a 
megszokott metódus szerint kérdések, illetve a szavazás következik.  

Tisztelt Bizottság! Az ajánlás 1. pontjában Göndör István képviselő úr és 
képviselőtársai tesznek javaslatot. Kérdezem a minisztérium álláspontját.  
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DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A kormány nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) 3 igennel, 15 ellenében a bizottság egyharmada sem támogatta.  
A 2. pontban Farkas Zoltán képviselő úr javaslata található. Kérdezem a minisztérium 

álláspontját.  
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) 15 igennel, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

A 3. pontban dr. Seszták Miklós és dr. Aradszki András képviselők tesznek javaslatot. 
Kérdezem a minisztérium álláspontját.  

 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) 18 igennel, egyhangúlag támogatta a bizottság.  
A 4. pontban Göndör István és képviselőtársai tesznek szintén javaslatot.  
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igennel, 15 

ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 
Az 5. pontban Seszták Miklós és Aradszki András képviselő urak javaslata található. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 6 igennel, 10 

ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada támogatta.  
A 6. pontban Farkas Zoltán képviselő úr tesz szintén javaslatot.  
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 igennel, 

egyhangúlag támogatta a bizottság.  
A 7. pontban Seszták Miklós és Aradszki András képviselő urak javaslata található. 
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 7 igennel, 11 

ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada támogatta.  
A 8. pontban Göndör István és képviselőtársai tesznek ismét javaslatot.  
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igennel, 16 
ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 9. pontban szintén Seszták Miklós és Aradszki András javaslata található.  
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 7 igennel, 8 

ellenében, 3 tartózkodással a bizottság egyharmada támogatta.  
Megkérdezem, hogy a 10. pontban Farkas Zoltán úr javaslatáról, ami összefügg a 13. 

és 17. pontokkal, mi a kormány álláspontja.  
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 15 igennel, 

ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  
 A 11. javaslat Göndör István és képviselőtársai javaslata.  
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 7 igennel, 8 

ellenében, 3 tartózkodással a bizottság egyharmada támogatta.  
A 14. pontban Seszták Miklós és Aradszki András javaslata található. 
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 7 igennel, 9 

ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada támogatta.  
A 15. pontban Göndör István képviselő úr és képviselőtársai javaslata található. 
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igennel, 13 

ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta.  
A 16. pontban Farkas Zoltán képviselőtársunk javaslata. 
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 16 igennel, 

ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  
A 18. pontban szintén Göndör István képviselő úr és több képviselőtársa javaslata 

található. 
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igennel, 13 

ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta.  
A 19. pontban, mely összefügg a 20. pontban foglaltakkal szintén Göndör István és 

képviselőtársai tesznek javaslatot. 
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igennel, 16 

ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  
Tisztelt Bizottság! A 12. pontról tévedésből nem döntöttünk. Seszták Miklós és 

Aradszki András tesznek javaslatot. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. BEREI SZONJA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 7 igennel, 8 

ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada támogatta.  
Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e olyan ajánláspont, amelyről 

tudnak, de nem döntöttünk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben ilyen nincs, a napirendi pont 
tárgyalását lezárom, és megköszönöm kedves vendégeinknek és munkatársaiknak a jelenlétet, 
és áttérünk a 3. napirendi pontra.  

Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és 
működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1406/2012. (IX.28.) Korm. határozatról szóló beszámoló (J/8719. szám) (Általános 
vita) 

Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és 
működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1406/2012. (IX.28.) Korm határozatról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/.... szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a 3. napirendi pontunk tárgyalására, az egy magyar 
vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének 
előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1406/2012. 
(IX.28.) Korm. határozatról szóló J/8719. számú beszámolóra. Első helyen kijelölt 
bizottságként az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk, valamint az elfogadó 
határozati javaslat benyújtásáról is.  

Köszöntöm körünkben a Honvédelmi Minisztérium képviselőit, dr. Szarka Gábor 
kabinetfőnök urat és Wohlram Gyula alezredes urat. Megadom a szót elsőként kabinetfőnök 
úrnak a beszámoló rövid ismertetésére, kiegészítésére. Ezt követően a képviselői kérdések, 
vélemények hangoznak el. Parancsoljon, kabinetfőnök úr!  

 
DR. SZARKA GÁBOR (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Én a HM részéről a leírt előterjesztéshez kiegészítést 
nem kívánok tenni.  

 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy az ismert beszámolóhoz van-e 

kérdésük, hozzászólásuk. Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. A leírthoz nincsen, de a leírt 
kapcsán mégis szeretnék mondani két-három dolgot.  

Tavasszal lejár a mandátum a PRT-ben, a Magyar Köztársaság onnan kivonul. 
Gyakorlatilag 2006-tól 2013-ig terjedő hétéves időszakban vállalt ott, a PRT-ben ilyen-olyan 
feladatot. Én azt szeretném kérni, hogy a lejáratkor értékeljük, mert az ilyen, kormányokon 
áthúzódó, egyébként a megítélésében, politikai céljaiban majdnem konszenzus közeli 
szerepvállalásról az eredményesség tekintetében érdemes volna szót válni Honvédelmi 
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bizottsági ülésen, vagyis arról, hogy egy ilyen nemzetközi szerepvállalásban az ilyenfajta 
magyar részvétel és tevékenység milyen értékű. Érdemes-e, célszerű-e, a terveink 
megvalósultak-e, máskor szabad-e, lehet-e nekünk ilyenfajta feladatban részt vennünk. Azt 
gondolom, hogy majd az utókor számára és a későbbi döntéshozók számára, hogyha bárhol 
hasonló szituáció adódik, az egésze bizonyosan fontos lehet, miközben azt gondolom 
egyébként, hogy ezt a tárca vagy a kormány egészen biztosan folyamatosan értékeli, tehát 
nem egy olyan nagy megterhelés, viszont politikai és szakmai szempontból valószínűleg 
tanulságos. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mélységesen egyetértek a képviselő úrral ebben a 

felvetésében, úgyhogy azt kérném, hogy amikor ez aktuális lesz, akkor egyrészt a 
minisztérium részéről, másrészt a bizottság részéről gondoskodjunk ennek a 
megszervezéséről. Megkérdezem kabinetfőnök urat, hogy kíván-e reagálni.  

 
DR. SZARKA GÁBOR (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen a felvetést. 

Egyetértünk. Egyébként működik a PRT Kormánybizottság is, tehát ott is ez szóba fog 
kerülni, téma lesz. Márciusban jár le a mandátum, tehát a körül lesz ideje az értékelésnek, 
úgyhogy köszönöm a felvetést. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a J/8719-es beszámolót 
általános vitára alkalmasnak találja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta az általános vitára való alkalmasságot.  

Kérem, szavazzunk arról, hogy ki az, aki támogatja az elfogadó javaslat benyújtását. 
(Szavazás.) 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. Javaslom, hogy az ajánlásunk szóban hangozzék el, bizottsági előadónak Csampa 
Zsolt alelnök urat javaslom, amennyiben nincs más személyi javaslat. (Nincs jelentkező.)  

Napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, megköszönöm kabinetfőnök úrnak, 
munkatársainak és valamennyi kedves bizottsági tagnak a mai napi jelenlétét, és további jó 
munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 

 

Dr. Kocsis Máté  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 

 


