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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 11 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság társelnöke, levezető elnök, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat
segítő tisztviselőket. Köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik a cukorgyárak
privatizálásával foglalkozó és hosszabb nevű bizottságnak az alakuló ülését. Köszöntöm
mindazokat, akik egyes szervek, netán minisztériumok képviseletében jelen vannak.

Engedjétek meg, engedjék meg, hogy némi kiegészítést is tegyek a bizottság szerkezeti
összetételét illetően. Dr. Józsa István társelnökkel elnököljük ennek a bizottságnak a
180 napig tartó munkáját. Több vizsgálóbizottságban már volt szerencsém tagnak, illetve
elnöknek is lenni, de ebben a formációban még nem vezettem, vezettünk ülést. Ez egy elég
ritka pillanat, ma megnéztük, 1990-től kettő ilyen bizottság volt, amelyben társelnöki
rendszerben vezették az elnökök az ülést, mivel több kormányzati ciklus tevékenységére is
kiterjed a vizsgálóbizottság tevékenysége. Ezért a Házszabályból adódó előírás, hogy ilyenkor
társelnöki rendszerben kell vezetni az ülést.

A majdan elfogadandó ügyrendünkben benne is lesz az a javaslatunk, hogy erre a
váltakozva való vezetésre mi ülésenként való váltakozva vezetésre teszünk javaslatot,
magyarul én most ezt az alakuló ülést vezetem. A következő, amelyet majd úgyis
megbeszélünk, hogy mikor próbálunk és milyen céllal ülésezni, azt viszont végig dr. Józsa
István társelnök úr fogja vezetni, és ebben a váltakozó rendben próbáljuk majd a munkánkat
elvégezni.

Aki nem ismeri ezt a környezetet, ahol most ülünk, ez a Mezőgazdasági bizottságnak
az állandó üléshelye. Több tagunk is egyben tagja a Mezőgazdasági bizottságnak, tehát
őnekik ez ismerős. A Házelnökség, illetve Főtitkárság úgy döntött, hogy ennek következtében
a Mezőgazdasági bizottság titkárságát rendeli mellénk. Itt szeretném bemutatni Horváthné
Katalint, akihez majd itt a megadott, elérhető telefonszámon keresztül bármilyen technikai
jellegű kérdéssel és információval lehet fordulni, és szintúgy a munkánkat segíti Jancsó
Zsuzsa, aki itt már közben az aláírási, jelenléti ívet körbevitte, és itt már találkozhattak a
bizottsági tagok vele. És szokásunknak megfelelően szó szerinti rögzítésre kerülnek az itt
elhangzottak, így köszöntöm a munkánkat rögzítő gyorsírót is.

A napirendi pont tervezetet társelnök úrral egyeztetve küldtük ki, és ezzel
kapcsolatosan kérdezem is, hogy van-e kérdés, észrevétel az így kiküldött napirendi
pontokhoz? (Jelzésre:) Igen, megadom a szót Varga Gézának.

VARGA GÉZA (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait és az
érdeklődőket, köszönöm a szót. Azt gondolom ehhez a napirendhez, hogy tekintettel arra a
nagyon rövid időre, ami 6 hónap és kéthetente szervezünk ülést, a mai ülésen azt gondolom,
miután a szakértői javaslatok beérkeztek, önéletrajzok beérkeztek, ma hozzunk döntést arról,
hogy a bizottságot mely szakértők fogják támogatni. Talán ezt az ügyrend után vagy ügyrend
előtt, ahol egészségesebbnek tartjuk.

ELNÖK: Jó, én a 2-es napirendi pontnak javaslom. Első az ügyrend, mert meg kell
alakulnunk, ahhoz ügyrendünknek kell lenni, anélkül nem hozhatunk semmilyen döntést,
logikailag csak utána következhet olyan, amiben dönteni is akarunk. (Varga Géza: Ez volna a
javaslat.) Jó, tehát a szakértő nevesítése, a bizottság munkáját segítő szakértőknek a
nevesítése.

Kérdezem, hogy további kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponthoz van-e? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor először a módosítást teszem fel szavazásra, hogy erről
szavazzunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a második napirend a bizottsági szakértők
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nevesítése legyen? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Itt mi ketten
vagyunk Sáringer Tamással, akik egyben már helyettesítjük is képviselőtársainkat, és itt
szeretném megjegyezni, hogy gondolom, a titkárság gondoskodik róla, hogy helyettesítő
megbízást legyen szíves mindenki aláírni, hogy a későbbiekben, ha van ilyen megbízás
másnak, akkor ez ne okozzon problémát. Akkor ez egyértelmű többség volt, tehát a második
napirendi pontban a vizsgálóbizottság szakértőinek megnevesítésére kerül sor.

Kérdezem, hogy ezek után a napirendi pontokat együttesen ki az, aki elfogadja,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egyhangú szavazattal döntöttünk így, ezek szerint fogunk
haladni.

A bizottság ügyrendjének megvitatása

Rátérek az első napirendi pontra. Előkészületként megkértem a titkárságot, hogy az
eddigi tapasztalatok alapján egy ügyrendtervezetet legyenek szívesek összeállítani, amely a
tárgyalás alapját képezheti. Ezt a titkárság Horváth Katalin vezetésével elvégezte, ki is
küldtük a meghívók csatolmányaként, és ebben a levélben kértük társelnök úrral, hogy az
esetleges észrevételeket, pontosításokat, kiegészítéseket tegyék meg, úgy érkezzenek ide.

Megnyitom a vitát az ügyrenddel kapcsolatosan. Kérdezem, kinek van módosítási
javaslata, akár amely bővíti, akár amely szűkíti az így javasolt előterjesztést, ennek a
tervezetét. (Horváth Zoltánné: Ez már a bővített változat.) Hoppá, pillanat, akkor menet
közben mi kiküldtük, a Fidesz-frakció részéről az eredetileg kiküldött ügyrendhez képest mi
már tettünk javaslatot módosításra, és most figyelem Katalintól, hogy ez kiküldésre került. Ki
is van nyomtatva? (Horváth Zoltánné: Igen, itt van elnök úr előtt.) Akkor kell lenni egy
eredetinek is. (Horváth Katalin: Nem, a végleges van itt.) Ami július 4-i dátumozású, az az
eredeti, emailben kiküldött, és július 14-el amely a mi részünkről tartalmaz további
módosítások. Ezt nevesíteni is tudom, mert nekem ki van jelölve, hogy melyek voltak azok a
módosítások, sőt, ha kéri bármelyik bizottsági tag, akkor ez a pontoknál külön ki fogom
jelölni az eredetihez képest, hogy mindenki számára ez nyomon követhető legyen. Azt
hiszem, az az egyszerűbb, hogy ha ezt most nevesítem, mert utána bármelyik frakció részéről
előkerülhet további módosítás, és akkor láthatjuk, hogy melyik volt az eredeti és melyik a
bővítés.

Az eredetihez képest az 1.§ (3) bekezdésénél d) pontot követően – d) pontig nincs
változás – az e) és az f) pont került beírásra, illetve kiegészítésre. (Dr. Józsa István: A 14-i
dátummal kétféle van, az enyémben d) után e) pont van, de f) nincs.) Jó, akkor sztornóznék
dolgokat, térjünk vissza az eredeti ügyrendi tervezethez, amit kiküldtünk. Ez legyen az etalon,
és közben fogok módosításokat tenni, hogy akkor tényleg ne zavarjuk meg egymást, hogy
kinek milyen verziója van a módosítások tekintetében.

Tehát alap az eredeti ügyrend, amit emailben küldtünk ki, és ezekhez képest fogunk
javaslatokat tenni. Én felteszem úgy is a kérdést, hogy nevesítem, hogy az 1.§ bármelyik
bekezdéséhez kinek van kérdése, véleménye, és akkor így paragrafusonként kérdezem
társelnök urat, hogy ezen végigmehetünk-e, mert akkor így fogjuk követni, hogy ott kinek van
módosítása. (Dr. Józsa István: Így van, én már hozzászólásra jelentkezem.) Igen, Józsa
Istvánnak adok szót.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Az 1.§-hoz gyakorlatilag az 1.§-
ba bemásolásra került a 2-es pontba „az OGY határozatban megfogalmazott feladatok
körében eljárva”. Azt a benti vitában is kifejtettük, szeretném kérni a bizottságot, hogy
tekintettel, hogy most egy konkrét vizsgálati munkát kezdünk, ne érjük be koncepciókkal.
Tehát az e) pontban az szerepel, és itt utalt elnök úr arra, hogy milyen felelősség terheli ez
ügyben a korábbi ciklusok kormányzatait, nekünk ez a feladatunk, hogy ezt megvizsgáljuk.
Ne írjuk le, mint a Tanú című filmben előre az ítéletet is, hogy „különös tekintettel a
szocialista-szabaddemokrata koalícióra”. Az az eredeti megfogalmazásban benne van, hogy a
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korábbi kormányzatok felelőssége, tehát én javasolnám, hogy a két bekezdés közötti részt -
tekintettel, hogy ez nem induló dolog, hanem a vizsgálat következménye lehet - az induló
ügyrendünkben húzzuk ki.

ELNÖK: Igen, erről az a véleményem, hogy mivel az ügyrendnek tartalmazni kell szó
szerint a bizottság feladat- és hatásköre, 1.§-ban a parlament határozati javaslata által
elfogadott feladatkörök pontos felsorolását, ezért ezt nem tehetjük meg. Értettük a vita alatt is,
ott voltunk jó néhányan, értettük ezt a vitát. Módosító indítvány nem született olyan, amelyet
a parlament elfogadott. Tudom, hogy volt a szocialista frakciónak akkor is erre módosító
indítványa, semmi más nem történt, a parlament által elfogadott határozati javaslat szó
szerinti beemelése történt meg, ezért ebben változást én nem tudok javasolni. Értve azt az
aggályt, amit társelnök úr felvetett.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Nem aggály, csak ténymegállapítás, hogy itt elkezdünk
játszani.

ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Varga Gézának adok szót, és utána Z. Kárpát Dánielnek.

VARGA GÉZA (Jobbik): Akkor ezután az indoklás után feltenném a kérdést, hogy
akkor ezt egyáltalán milyen mértékben tudjuk módosítani, mert nincs így a fejemben. Egyik
oldalon a meglévő országgyűlési határozat, tehát akkor lehet, hogy itt feleslegesen teszünk
javaslatot, de akkor én kísérletet teszek arra, hogy javaslatot tegyek, és nem tudom, hogy ez
mennyiben kapná esetleg újra ezt az indoklást. Az lenne a javaslatom, hogy ez a bizottság
rendkívül fontos munkát fog végezni itt hat hónapon keresztül, és én azt gondolom, rendkívül
fontos tapasztalatokat fog gyűjteni. Ezek nemcsak a múlt összegzésére fognak okot adni,
hanem esetleg valami előrevetítő, valami rövid és középtávú valami előrevetítést is, amivel
akár a nemzeti vidék stratégiát is tudnánk segíteni, hogy ebben a témában a bizottság
tapasztalatai alapján mi volna célszerű a következő 1, 2, 5 évben. Tehát hogy erre vonatkozó
kivetítéseket is fogalmazzunk meg a tapasztalataink alapján, ez volna a javaslatom, és ezt a
bizottság feladat- és hatáskörébe javasolnám.

ELNÖK: Ezt a feladat- és hatáskört - mint említettem - szűkíteni semmiféleképpen sem
szűkíthetjük a határozati javaslat elfogadása értelmében. Egyébként erről a parlamentben
szintén folytattunk vitát, hogy ennek a bizottságnak a munkája legyen etalon vagy precedens
értékű. A jelentéstervezetben természetesen megtehetjük az összegzés után azokat a jövőre
vonatkozó javaslatainkat, hogy esetlegesen mire érdemes figyelnünk. (Varga Géza: Valami
alpont nem lehetne benne?) (Dr. Józsa István: Ez a 3/A. pont.) Amely azt mondja, hogy a
feladatkörbe tartozó bármely kérdést megtárgyalhatja, és abban állást foglalhat. Tehát a
jelentéstervezetben a megállapításainkat követően állásfoglalást is tehet. Az vonatkozhat a
jövőre is, tehát benne van a lehetőségben. Ja, és bocsánat, Z. Kárpát Dániel, elnézést.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen szót, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy
ugyanazokat a hiányosságokat szeretném felvetni ezen a fórumon is főleg a jegyzőkönyv
kedvéért, és nem abban reményben, hogy ebből valódi változás is születik, amelyek a vita
során és azt követő kommunikációk során is elhangzottak, miszerint a bizottság feladat- és
hatásköre leírása során egyáltalán nem látható az az elmozdulás, ami a későbbi szankciók
irányába mutathat. Oké, hogy most itt megállapítjuk azt, hogy mi történt, miért történt,
egyébként a szocialista kormányzatokat illetően a „különös tekintettel” kifejezés értelmezését
javaslom, mielőtt kifogásoljuk ezt, hogy benne van. Egyáltalán nem baj, hogy benne van, bár
nekem is jobban tetszene az elmúlt 20 év összes kormányának a vizsgálata és a fejére
koppintása. Egyébként feltenném azt a kérdést én is, amit képviselőtársaim, hogy mikor
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privatizálták a cukorgyárakat, volt-e olyan bezárt cukorgyár, amely nem szocialista-
szabaddemokrata kormányok idején ment tönkre vagy zárták be, mert ha igen, akkor ennek a
kifogásnak lehet elvi alapja, ellenkező esetben nem nagyon.

Még egyszer mondom, a szankciók felé való iránymutatás véleményem szerint a 2-es
pont egyik alpontjaként minden további esetben bekerülhetne, az elszámoltatás enélkül nem is
képzelhető el. Ne úgy fejezze be a bizottság a munkáját, hogy egy jó diagnózist ne kövessen
egyszerre terápia. Nagyon sokszor láthattuk már azt, hogy a kormányzat jó szándékú
képviselői leteszik az asztalra a problémát, aztán semmiféle megoldás vagy megoldási
javaslat nem születik.

Végül pedig a 3-as pontban a jövőre vonatkozó vízió rendszere teljes mértékben
hiányzik. Ezt egy igazából a) pontra való hivatkozással kilőni véleményem szerint
teljességgel elfogadhatatlan, de még egyszer mondom, ezt leginkább a jegyzőkönyv kedvéért
kellett, hogy elmondjam. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen, értem. Szeretném a bizottsági tagoknak felhívni a figyelmét, hogy a
bizottságunk nem joghatósági szerv, tehát akár megalapozva, akár megalapozatlanul, nagyon
nehezen tehet vádhatósági körökbe vonható eljárást és következtetésre utalást, ugyanis a
rendje a következő. Mi megtesszük a jelentéstervezetünket, és azt a parlament elé kell
vinnünk. És ha a parlament ezt netán elfogadja és abban a leírtak alapján netán van olyan
kérdéskör, ami esetlegesen különféle vádhatósági szerveknek további munkát ad, onnantól
kezdve indulhat el ez a feladat. De nem a mi hatáskörünk ennek a konkretizálása, netán
megállapítása. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor menjünk
tovább a változatlanul 1.§ egyes pontjai tekintetében, és itt szeretném nevesíteni azt a kettő

módosításunkat, amelyet d) pont után e) és f) ponttal szeretnék nevesíteni.
Az e) pontban a következő: „feladatával összefüggésben az Alkotmány 21.§ (3)

bekezdése szerinti vallomástételt rendelhet el, a kért adatokat mindenki köteles a bizottság
rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a bizottság előtt vallomást tenni.” Ez csak
pontosítás, más törvényekből kikövetkeztethető, de egyértelműsíteni szerettük volna. Voltak
itt viták arról, hogy megjelenési kötelezettség stb. stb. mire utal, ezzel szerettük volna
egyértelműsíteni.

Az f) pontban pedig szintén egy egyértelműsítés: „A bizottság a feladatkörébe tartozó
ügyekben jogosult megismerni a 2009. évi CLV. törvény értelmében minősített adatnak
számító adatokat.” Ezt csak azért, mert privatizációs időszakról beszélünk, és nem tudhatjuk,
én legalább is nem tudom, hogy vannak-e olyan minősített adatok, amelyek még most is
minősítéssel élnek és azt mondják, hogy akkor egyelőre a bizottságnak ilyen nem adható ki.
Ha netán ilyen bekövetkezne, és olyan mélységű az az információ – én már voltam ilyen
bizottságban -, akkor C típusú nemzetbiztonsági vizsgálaton át kell esnünk, ahhoz, hogy
bizonyos adatokat megismerjünk, de ez rögtön ki fog derülni és gyorsított eljárást fogunk
kérni ebben az esetben. Ezt viszont szintén az f) pontban ezért javasoltam beletenni, hogy
nehogy ilyen kifogással ne kaphassunk meg bármilyen adatot akár hatóságtól, akár a jelenlegi
kormány egyes minisztériumaitól.

Kérdés, észrevétel van-e? (Dr. Józsa István: Ki akar kilépni a bizottságból?)
(Derültség.) Nálunk túljelentkezés van. Tehát az e) pontot feltehetem-e szavazásra, amelyben
a vallomástételi és adatszolgáltatási kötelezettséget pontosítottuk, illetve más bizottságoknál
használt szófordulattal élve emeltük be? Más bizottságoknál mindenképpen megtalálható
ugyanez a szakasz. Kérdezem, aki számára ez elfogadható, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)
Ez egyhangú, ezzel bővítjük.

Az f) szakasznál, ami a minősített adatok megismerésére jogosítja fel a bizottságunkat,
aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez is szintén egyhangú, befogadtuk.

Rátérünk a 2.§-ra, a bizottság vezetése címszó. Van-e itt módosítási szándék? (Nincs
jelzés.) Ha nincs, akkor tovább haladhatunk.
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3.§. bármelyikéhez van-e módosítási szándék? Itt nekünk igen, újra lenne, de technikai
jellegű. Más bizottsági jegyzőkönyvekből átvett fordulattal élve, (4) bekezdéssel javaslom
kiegészíteni. „A levezető elnök engedélyezi a felszólalásokat, gondoskodik az üléseken a rend
fenntartásáról, lebonyolítja a szavazást, kimondja a bizottság határozatát, és aláírja az ülésről
készült jegyzőkönyvet.” Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazzunk
róla. Ki az, aki elfogadja ezt a módosítást, aki igen, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez is
egyhangú, befogadtuk.

Rátérünk a 4., bizottsági ülés összehívása paragrafusra. Itt kérdezem, hogy másnak
van-e módosítása? Részünkről lesz egy. Igen, egy módosítás lenne, a (2) bekezdés után egy
új, (3) bekezdés, és eggyel lejjebb csúszik minden további bekezdés. Javasoljuk kibővíteni,
amely így szól: „a bizottság a napirendet módosíthatja, de csak akkor bővítheti ki, ha ezzel a
bizottság jelenlévő tagjainak több mint fele egyetért.” Ez is szintén általános, a bizottságok
működéséből adódó szabály. Ez a 4.§ harmadik, új bekezdése lenne, és ami ott hármas, abból
négyes lesz, és ami négyes eredetiben, az pedig ötös lesz. Kérdés, vélemény van-e ehhez a
módosításhoz? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazzunk róla, ki az, aki elfogadja ezt a
módosítást? (Szavazás.) Egyhangú, elfogadtuk.

Az ülés nyilvánossága, ötödik. (Jelzésre:) Ja, bocsánat.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): A 4.§ régi négyes pontot illetően, a bizottság üléseit
rendszerint, le van szűkítve, hogy szerdai napokon tartja, viszont amikor parlamenti ülésezés
van, akkor belerakhatnánk a keddit is, mert van olyan, amikor kedden délután a képviselők
többsége azért el tudna jönni bizottsági ülésre. Ne csak a nyárban gondolkodjunk, hanem a
későbbi időszakban is, tehát javaslom, keddi vagy szerdai napokon tartsa.

ELNÖK: Igen. Ivanics képviselőtársamnak ugyanez volt a javaslata, amikor szűk
beszélgetést tartottunk. Én ezt elfogadom magam részéről. (Jelzésre:) Igen. Z. Kárpát
Dánielnek adok szót, és utána Ivanics Ferencnek.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Csak kisebbségi véleményt szeretnék megfogalmazni.
A Jobbik általános álláspontja szerint a képviselők járjanak be munkahelyükre plenáris ülés
időtartama alatt, plenáris ülésen való részvétel kötelező. A Házszabály is így szól egyébként,
úgyhogy elfogadhatatlannak tartom még annak felvetését is annak, hogy Házszabály-ellenes
eszközökkel élve plenáris napjára tegyünk bizottsági ülést. Kisebbségi szavazat, maradjon a
szerda.

ELNÖK: (Jelzésre:) Ivanics Ferencnek adok szót.

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt
gondolom, hogy Z. Kárpát Dániel javaslatával ellentétben azért előadódhat olyan helyzet,
amikor kedden kora délután véget ér az ülés, és kedden ezek után még lehet bizottsági ülést
tartani. Viszont vidéki képviselőként mindenképpen azt kell mondanom, hogy szerencsésebb
megoldás, ha a hétfő-keddi napot egy kicsit jobban össze tudjuk hangolni, és nem egész héten
kell Budapesten lennünk. Úgyhogy ezzel az indoklással kiterjeszteném. Azt gondolom, hogy
mindenképpen lehet olyan rugalmas megoldást találni. Nyilván a bizottsági ülés hossza is
befolyásolhatja, hogy kedden vagy szerdán lesz, mert ha várhatóan sok és bonyolult
napirendünk lesz, azt nem érdemes keddre tenni, hanem csak szerdára, de a kedd délután ilyen
szempontból adódhat mint bizottsági ülés, ezért támogatom a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza.
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VARGA GÉZA (Jobbik): Szerintem olyan rettenetesen nagy jelentősége meg nincs,
hogy szerda vagy kedd, de előzetes időpont-egyeztetés után ettől eltérő időpontban is
ülésezhet a bizottság. Tehát amikor tudjuk, hogy kedden is szabad lesz, mert nem lesz
plenáris, akkor a második pont alapján minden további nélkül tarthatjuk kedden is. Z. Kárpát
képviselőtársamhoz csatlakoznék, hogy amikor plenáris van, akkor ne legyen. Tehát a
második pont alapján kielégül a tervezett program. Előre nem tudjuk megmondani, hogy
szerdán vagy kedden legyen, jelentősége nincs.

ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamásnak adok szót.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Én támogatnám a
keddi napot, akár a hétfőt is, mert ha hétfőn egy órakor kezdődik a parlament plenáris ülése,
így a délelőtt hasznosítható, de nem biztos, hogy más egyéb elfoglaltságunk miatt, ezt a keddi
ülést elfogadhatónak tartom, de nem biztos más egyéb elfoglaltságok miatt. A kedd-szerdát
jónak tartom, hogy a bizottság üléseit rendszerint, ez oké, rendben van, nem rendszerint meg
máskor tartjuk az üléseinket, tehát szükség szerint lehet módosítani, ez megegyezés kérdése
ilyen szempontból. Köszönöm.

ELNÖK: Igen, további kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Ivanics Ferenc.

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm, csak egymondatos megjegyzés. Ezt azért
érdemes beletenni, mert akkor nem kíván különösebb egyeztetést, hogy kedd vagy szerda,
mert bármelyik adódhat. Mindazonáltal nekem eltérő a véleményem a Jobbik javaslatától,
véleményétől a parlament működését illetően. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Én merem
megfogalmazni a keddi napot is, úgy látom, erre van egy többségi hajlandóság. Ha ezt
felülvizsgálta az Országgyűlés Jogi Osztálya vagy Házelnök úr utasítására megsemmisítik,
akkor tudomásul vesszük. Ha ilyen mértékű Házszabály-ellenességet fog látni ebben valaki,
akkor mi ezt tudomásul vesszük, nyilvánvaló azzal a feltétellel, amit itt megbeszéltünk. Éppen
ezért a megbeszélés alatt azt értem, hogy ha olyan terheltség van a parlament előtt, akkor
nyilvánvaló, hogy a keddi nap sem jöhet szóba. Ezért különösen nem javaslom a hétfői nap
felvetését, az szerintem a legterheltebb nap mindenkinek. Eleve bizottsági ülések tömkelege,
és akkor nem részletezem a többi, frakció és egyéb kötelezettségeket, hogy 13 órára készen
álljon mindenki, hogy be tudjon menni a parlamentbe. Úgyhogy amit társelnök úr jelzett azzal
a megfogalmazással, hogy a bizottság üléseit rendszerint kedd vagy szerdai napokon tartja. Ez
kellő rugalmasságot ad, így kérném szépen akkor a módosítást. Rendszerint keddi vagy
szerdai napokon tartja. Erről a módosításról fogunk szavazni, ki az, aki ezzel egyetért? Aki
igen, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez is többség.

5.§-nál, az ülés nyilvánossága című szakasznál van-e módosítási szándék? (Nincs
jelzés.) Nincs, akkor ezt lezárom.

6., ami a zárt ülésről szól, van-e módosítási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Ezt is
lezárnám, és itt új szakaszok megnyitását javaslom a Fidesz-frakció részéről.

Meghallgatás címszóval 7.§ kerülne megnyitásra, amelyben három bekezdés lenne
ebben a 7. szakaszban. Minekutána ez új indítvány, ezeket felolvasom, annyi időnk még van.
Az első: „a bizottsági tagok kétötödének írásbeli kérdésére a bizottság meghallgatást tart.
Meghallgatás kérhető bármely, a bizottság feladatkörébe tartozó ügyben a meghallgatás
tárgyának és céljának megjelölése mellett.”

(2) bekezdés: „a bizottság a meghallgatási javaslat napirendre vételéről, annak
bejelentését követő első rendes ülésén határozattal dönt.’
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(3) bekezdés: „a meghallgatott személyhez bármely bizottsági tag kérdést intézhet, a
feltett kérdés csak a bizottság által vizsgált tárgyra vonatkozhat.”

Ezek szintén más bizottságok által praktikusnak vélt szakaszok vagy bekezdések
lennének. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel ezekhez a bővítésekhez? (Nincs jelzés.)
Ha nincs, akkor szavazzunk róla. Ki az, aki egyetért ezen szakasz beemelésével? (Szavazás.)
Igen, egyhangú. Befogadtuk.

Következő 8.§, mely a bizottság üléséről való távolmaradás. Két bekezdése lenne. (1)
bekezdés: „a bizottság tagjai távolmaradásukat legkésőbb a helyettesítés megkezdéséig
titkárságon keresztül az elnöknek kötelesek bejelenteni. A titkárság a részvételről
nyilvántartást vezet.” Itt van egy kérdés, az elnök, társelnök, egyértelmű-e így a
megfogalmazás. (Dr. Józsa István: Egyáltalán szükséges-e a bejelentés, mert a helyettesítés
kideríti vagy bizonyítja, hogy ő most nincs jelen.) (Közbeszólás: És ha nem jelenti be?) Igen,
akkor sincs szankció. Egyáltalán az elnöki ülésvezetési könnyebbségért én például szeretem
tudni, hogy a titkárságon ki jelezte. Ennyiben tartana.

A második szakasz pedig „a bizottság által az ülésre meghívott személy, különösen
állami vezető, akinek a helyettesítését jogszabály lehetővé teszi, távolléte esetén csak az általa
írásban felhatalmazott helyettesítheti.” Ennyi az úgynevezett ülésen való részvétel és
helyettesítés. (Jelzésre:) Józsa István társelnök úr, parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Annyi módosító javaslatom lenne, hogy ne legyen
gond ez az elnök-társelnök, hogy a bizottság tagjai távolmaradásukat legkésőbb a bizottsági
ülés megkezdéséig a titkárság felé kötelesek jelezni. Mert mi úgyis a titkárságtól kapjuk a
jelzést, a többi meg változatlan, a többi az jó. Tehát a titkárság felé kötelesek jelezni és kész.

ELNÖK: Titkárság felé kötelesek jelenteni, így alakulna át a mondat második része.
Akkor ezzel a módosítással, amit társelnök úr is már tett (Jelzésre:), elnézést, parancsolj.

VARGA GÉZA (Jobbik): Csak a következő kérdésre a tartózkodó szavazásunkat
szeretném indokolni azzal, hogy mi alapvetően ellene vagyunk a helyettesítésnek, ezért
fogunk tartózkodni.

ELNÖK: Értem, ez viszont házszabályi lehetőség, tudomásul vettük, hiszen ez egy más
politikai szinten folyó vita vagy is álláspont a Jobbik részéről. (Jelzésre:) Jelentkeztek? (Hanó
Miklós: Igen.) Akkor Hanó Miklós, nem tudtam, hogy már szavazási hajlandóságot mutattok-
e.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Én csak azt szeretném mondani, hogy lehet, tegyük
hamarabbra a bejelentést, mert mondjuk a mi munkánkat könnyebbítené meg. Ha mondjuk a
bizottság felé bejelenti, hogy nem fog tudni jönni és nem lesz helyettesítése, nem leszünk
határozatképesek. Miért csak előtte, mert akkor ne halasszuk el, ha olyan van. Nem lehet
előző nap legalább? Én csak mondom.

ELNÖK: Az a nehezebb, mert adódhat a képviselőnek olyan helyzet, amikor még
előző nap nem tudja, hogy nem jön, ezt magam dolgában tudom. Nyilvánvalóan ez
frakciószerűen működik. A frakciók eleve a tagjaikat gondolom, informálják arról, hogy részt
vesznek vagy nem vesznek részt, tehát ez az információ biztos, hogy hamar be fog jönni a
titkárságra. (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Ezt a második mondatot nem is értem,
hogy a titkárság a részvételről nyilvántartást vezet. (Dr. Józsa István: Ez egy magától értetődő
dolog a jelenléti ív alapján.)
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ELNÖK: Értem, a második mondatot. Miután a jelenléti ívet aláírjuk, ez egyben a
nyilvántartás.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Akkor lenne értelme, ha a távolmaradás előrejelzéséről
lenne nyilvántartás.

ELNÖK: (Közbeszólásokra.) Jó, Koncz Ferencnek adok szót. (Koncz Ferenc: Már
befejeztem, elnök úr.) Ilyet ne csináljunk, mire végre szót adok, addigra befejezed, ha
kérhetlek, akkor szólalj meg, amikor szót adok.

KONCZ FERENC (Fidesz): Elnézést kérek, elnök úr. Annyit mondtam, hogy nem
kötelezi a titkárságot semmire, hogy a jelenléti ívek itt vannak. Ebből az következik, hogy
ezek megmaradnak, és ezek bizonyítják a jelenlétet, de szerintem túlságosan felületes a kérdés
és túl sokat szőrözünk egyes szavakon. Nekem ez az atomerőmű biciklitárolójának a meséjére
emlékeztet, úgyhogy én azt javaslom, ezen a területen próbáljunk gyorsan menni, hogy az
igazi, lényeges kérdésekkel is tudjunk foglalkozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Jó, ez a mondat egy automatizmus, hiszen a titkárság természetes, hogy a
titkárság a hozzá beérkező adatról valamilyen információs rendszerben nyilvántartást vezet.
Tehát ez eleve köztisztviselői feladatukból adódó kötelességük. Én egyelőre csak azt a
módosítást fogom kérdezni, és most már szavazunk, hogy az általam beterjesztetthez képest
itt István társelnök úr jelezte, hogy azzal módosítsuk, hogy az első mondat második fele így
változzon: „a titkárság felé kötelesek bejelenteni”. Kérdezem, ki az, aki elfogadja ez a
módosítást? (Szavazás.) Igen. Együttesen kérdezem, a 8.§-t kibővítve, így létrehozva ki az,
aki elfogadja, aki igen, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm, többség.

9.§, ami a határozatképességről és határozathozatalról szól. Felolvasom a három
bekezdést. (1) bekezdés: „a bizottság akkor határozatképes, ha tagjai több mint fele, 9 fő,
jelen van az ülésen vagy eseti képviselői megbízást adott.”

(2): „amennyiben a bizottság határozatképtelen, tanácskozóképességéhez a bizottsági
tagok több mint egyharmadának, 6 fő, jelenléte szükséges.” Tehát itt van egy fordulat, a
tanácskozóképesség megállapítása.

(3): „a bizottság határozatait, ha a Házszabály másként nem rendelkezik, szótöbbséggel
hozza. A bizottság elnöke a bizottsági tagokkal együtt szavaz.”

Ezek szintén az eddigi vizsgálóbizottságok és nagybizottságok, tehát parlamenti
bizottságok működése tapasztalataiból és ottani szabályaiból átemelt egyértelműsítő
szabályok. Kérdés, észrevétel van-e? (Dr. Józsa István: Társelnökök.) Jaj, akkor ez jogos, a
bizottság „társelnökei” a bizottsági tagokkal együtt szavaznak. Mondom, nem készültünk föl
erre a társelnöki szóhasználatra és formációra, ezért lehetnek ilyen elírások.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, szerintem ezt akár ki is vehetnénk, ugyanis
ez a plenáris ülés levezető elnökének analógiája miatt van, hogy ott az elnök nem szavaz.
Tehát hogy ez itt legyen pontosítva, szerintem a bizottságban mindig szavaz, tehát hogy ha ezt
a részt kitöröljük, akkor is tudjuk, hogy kell eljárni, mert minden jelenlévő tag szavaz.

ELNÖK: Jó, tehát a (3) bekezdés második mondatát hagyjuk el, ez a javaslatod. Én ezt
elfogadom, mert a bizottságokra vonatkoztatva (Varga Géza: Ez a (2) bekezdés?) 3-as
bekezdés második mondatát, amely így szól, hogy a bizottság elnöke a bizottsági tagokkal
együtt szavaz. Ez a bizottságokban triviális, bár vannak olyan dolgok, amit triviálisként
megfogalmaztunk újra, de ez javaslatként megszületett. Ugyan még nem szavaztunk róla, de
én ezt el tudom fogadni. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor most erről
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az egy módosításról szavazunk, amit Józsa István társelnök terjesztett elő, hogy hagyjuk el a
(3) bekezdés második mondatát, „a bizottság elnöke a bizottsági tagokkal együtt szavaz” című
mondatot hagyjuk el. Ki az, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze? (Szavazás.) Egyhangú.

Akkor ki az, aki így módosítva a 9.§ mindegyik bekezdését elfogadja? (Jelzésre:) Nem,
nem szavazunk róla, Varga Géza.

VARGA GÉZA (Jobbik): Én a 2-es pont elhagyását javasolnám, vagy pedig kérnék
szépen indoklást, hogy a tanácskozóképességnek vagy beszélgetés jellegű tárgyalásnak mi
értelme van.

ELNÖK: Bocsánat, ha máris mondhatom, szeretném jelezni, hogy pont az ellenzék
esetleges lehetőségét szokta bővíteni. Mi annak idején, amikor ellenzékben voltunk, ezt
szerettük, mert időnként – már elnézést, remélem, itt nem kerül erre sor – a kormánytöbbség
tudott élni azzal a lehetőségével, hogy nem jelent meg a bizottságon, és akkor
határozatképtelen volt a bizottság. Ellenben tanácskozási joggal tanácskozhatott, és ezáltal a
tanácskozás következtében az ott megfogalmazottakról akár nyilatkozatot tehetett közzé, mert
a tanácskozási jog egy ügyrend által is engedélyezett jogosultság. Az más dolog, hogy ott
határozat és minden egyéb, ami végül a jegyzőkönyvekbe, mármint a bizottság munkáját
összefogó jegyzőkönyvbe nem kerülhetett be, de a kommunikációs felület ott maradhatott
mint lehetőség.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Van egy másik része is, hogy ha vendégeket hívunk
meg, és a határozatképtelenség miatt nem tudjuk meghallgatni, az azért velük szemben is
hogy mondjam, udvariatlanság. Tanácskozási joggal meghallgathatja a bizottság azt a
vendéget, aki esetleg máskor nem tud eljönni.

ELNÖK: Kérdezem a Jobbik képviseletét.

VARGA GÉZA (Jobbik): Mi megbízunk a kormányban, hogy nem fogja így
bojkottálni a bizottsági üléseket.

ELNÖK: Akkor mégis csak a 9.§ már előzőekben elfogadott módosításokkal együttes
verzióját kérem, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez többség.

10.§ lenne a bizottság dokumentumai. Három bekezdést javaslunk itt megnyitni.
(1): „a bizottság üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséről,

kezeléséről a titkárság gondoskodik, amelyet az elnök hitelesít. (Dr. Józsa István: A levezető
elnök.) Ez jó, így helyes, mert ebben váltakozó sorrend van, majd mindig az írja alá, aki éppen
vezette. „Amelyet a levezető elnök”, tehát itt lesz egy módosítás. (Jelzésre:) Végigmondom
mindet, utána nyissuk meg a vitát.

(2) bekezdés „a szó szerinti jegyzőkönyvek a bizottság működése alatt a titkárságon,
véglegesen az Országgyűlés levéltárában kerülnek elhelyezésre.”

(3) bekezdés „a bizottság által kezelt dokumentumok az alábbiak: bizottsági jelentés,
bizottsági határozat, szó szerinti jegyzőkönyv, jegyzőkönyvi kivonat, a bizottsághoz
beérkezett vagy bekért írásos vagy hang- és képrögzítésen alapuló dokumentumok és elnöki
levél.”

És akkor megnyitnám most a vitát, (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás jelentkezett
először.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Ezen az „elnök”-ön folyamatosan
fennakadunk. Nem lehet az elején tisztázni, hogy az „elnök” kifejezés továbbiakban a
társelnököket vagy éppen aktuális társelnököt jelenti, mert itt is elhangzott, hogy az elnöki
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levél feltehetőleg aktuális társelnöki levélre vonatkozik. Előtte meg elnöki hitelesítés, az
aktuális levezető elnöki, mert valahogy ezt a fogalmat ki kellene tisztázni.

ELNÖK: Igen. Lehetséges, ugyanakkor nem tudjuk általánosítani. Mivel váltakozó
rendben vezetünk ülést, ezért például már ott elválnak személyileg az elnöki megfogalmazás.
Nem fedi fel, hogy ki is volt éppen a levezető elnök. Ezeket tisztázzuk ki. Helyes volt az az
észrevétel az (1) bekezdésnél, hogy „amelyet a levezető elnök hitelesít”, itt pedig akkor nem
tudunk mást tenni, mivel a társelnökök egyenrangúak, hogy itt társelnöknek nevezzük,
társelnöki levél. Nem tudok mást tenni, ez magyarul azt jelenti, hogy bármely elnök tehet
ilyen elnöki levelet. (Jelzésre:) Igen, Ivanics Ferenc.

IVANICS FERENC (Fidesz): Elnézést, ebben a megfogalmazásban, hogy társelnöki
levél, jelentheti azt, hogy csak azt tekintjük társelnökinek, amelyet mindketten aláírnak. Ez
ebben az esetben azért előadódhat, hogy nem fogják tudni, hogy melyikükről van szó.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnöki levél, amelyet bármelyik társelnök kiküldhet.
Bármely társelnök levele.

ELNÖK: Bármelyik társelnök elnöki levele. Most kérhetünk állásfoglalást a Parlament
Jogi Osztályától, mert ebből lehetnek bonyodalmak is a későbbiekben, de én értem, mégis
ezeknek a formális részeknek végül lehet jelentősége. Hogy is fogalmaztam meg az előbb?
(Dr. Józsa István: Bármely társelnök elnöki levele.) Társelnök elnöki levele, azt hiszem, ezt
mondtam. (Jelzésre:) Igen, Molnár Oszkár.

MOLNÁR OSZKÁR (független): Lehetne leegyszerűsíteni a dolgokat, társelnökök
levelei. (Dr. Józsa István: Pont ezt akarjuk elkerülni.)

ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Józsa Istvánnak adok szót.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Azt javasolnám, ahogy kezdődik, tehát elnöki levél,
melynek kiadására bármelyik társelnök jogosult. (Közbeszólás: Úgy jó.)

ELNÖK: Én ezt értem, csak itt a (3) bekezdésben dokumentumokat akarunk
megfogalmazni, nem pedig felhatalmazásokat. Nem akarok nagyon jogászkodni, nem az a
végzettségem, de itt dokumentumokat fogalmazunk meg, nem pedig felhatalmazást,
bármelyik társelnök által. Én ezt a helyzetet akarnám, hogy levélről van szó. Tehát olyan
levélről van szó, amelyet bármelyik társelnök is megfogalmazhatott, nem vagyunk kötelesek
aláírási jogosultsággal ellátni. (Koncz Ferenc: Elnöki-társelnöki levél.) (Dr. Józsa István: Így
van, elnöki-társelnöki levél és kész.) Érthető? (Dr. Józsa István: Ez így érthető, elnöki-
társelnöki levél.) Elnöki-társelnöki levél, rendben. (Jelzésre:) Igen, parancsolj, Ivanics Ferenc.

IVANICS FERENC (Fidesz): Más témakörhöz kapcsolódóan. A bizottság által kezelt
dokumentumok az alábbiak. Nem tudom, hogy az 1.§ (3) bekezdés d) pontjában a 3. oldalon,
meghatározza, kidolgozza a vizsgálati programot. Ez lenne a következő lépés, gondolom,
amiben a következő ülésünkön majd kidolgozzuk. Kidolgozza a vizsgálati programját,
melyről egyszerű szótöbbséggel dönt. Az a kérdésem, hogy dokumentumnak minősül-e ebben
az esetben a vizsgálati program. Javaslom, hogy kerüljön be, mert mégis csak fél évre, 180
napra határozza meg a munka menetét.

ELNÖK: A bizottsági jelentés, a bizottsági határozat meg a társelnöki levél sincs
benne, ezek önálló dokumentumok. A (3) bekezdés, elnézést, hogy közbeszólok,
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dokumentumokat fogalmaz meg. Ezek olyanok, amelyek egymástól függetlenek. Talán egy
nem, a bizottsági határozat biztos, hogy benne lesz a szó szerinti jegyzőkönyvben, az összes
többi egymástól független. Tehát nem mindig tartalmazza a szó szerinti jegyzőkönyv, azokon
kívülieket nevesít a (3) bekezdés. Én nem tartom szükségesnek, de megkérdezhetem, nyílt
vitára teszem, ha a többség azt akarja, ámbár legyen. (Jelzésre:) Varga Géza.

VARGA GÉZA (Jobbik): Egy mondat, hogy valóban az ügyrendi programunk akár a
publikáció szempontjából, akár a közvélemény tájékoztatása, hogy mi végre van ez a
bizottság. Aki ebbe bele akar nézni, aki el akarja dönteni, hogy melyik ülésünkre jönne, én
támogatnám azt, hogy a vizsgálati program, amikor ezt megalkottuk és határozatot hoztunk
róla, akkor ez legyen egy külön dokumentum.

ELNÖK: Jó, ha erre többségi igény van, akkor ezt én befogadom. Hányadik betűrendbe
írjuk be, és úgy nevesítjük, hogy vizsgálati program. A bizottság vizsgálati programja, így
kellene nevesíteni, a bizottság vizsgálati programja. (Varga Géza: Azzal fogjuk kezdeni a
dokumentumok gyártását.) (Jelzésre:) Igen, Józsa István.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Ide a dokumentumok közé nem javaslom bevenni,
ugyanis a vizsgálati programunk menet közben átalakulhat, ide a végleges dokumentumok
vannak fölsorolva, úgyhogy lesz egy elérhetősége természetesen a vizsgálati programnak, de
az nem egy véglegesen lezárt dokumentum, az menet közben alakulhat.

ELNÖK: A többi nevesített, az nem fog változni. Amikor itt az archiválásról lesz szó,
akkor minden eseményen túl vagyunk egyébként, tehát a valószínűsített vizsgálati programon
is, aminek már a véglegesített változata van. Jó, tegyük bele, tehát ne rágódjunk rajta annyit,
szabálytalanságot nem követünk el. Azt javasoltátok, hogy úgy is ezzel kezdjük, időrendiséget
vegyünk figyelembe, a) pontban, és minden egyes betűvel jelzett pont új értelmezést nyer.
Ennek az lesz a neve, hogy a bizottság vizsgálati programja.

Rendben, akkor most egyenként kezdeném a módosításokat megszavaztatni. Van-e
kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Az első szakaszban tehát az utolsó mondatrésznél egy
pontosítás, amelyet a levezető elnök hitelesít, így alakulna át az első mondat utolsó
tagmondata. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)
Egyhangú.

A (3) bekezdésnél először is javasoltuk, hogy a) ponttal egészüljön ki a bizottsági
dokumentumok lajstroma, mégpedig a bizottság vizsgálati programja dokumentummal. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez is egyhangú.

Ugyanitt az utolsó, eredetileg f) pontban az elnöki levél körüli pontosítás, „elnöki-
társelnöki levél” változatra módosuljon. Aki ezzel egyetért, ezt szintén kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) Egyhangú.

És akkor most a teljes 10.§ így módosított verzióját kérdezem, ki az, aki egyetért azzal,
hogy ez kerüljön be, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Igen, egyhangú.

Már csak egy szakasz van Záró rendelkezések címmel, amit előterjesztésre javaslunk.
(Jelzésre:) Igen?

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Az volt a javaslatom, ami már
Mezőgazdasági bizottságban már rendszeresen előfordult, hogy ha az elnök hozzá akar szólni,
akkor alelnöknek adta át a szót, és itt is ezt a játékot kell játszani. Szeretném megkérdezni,
hogy ha betennénk, hogy ha az elnök, amikor hozzá akar szólni vagy úgy gondolja, hogy rá
került a sor, akkor normálisan hozzászólhat?
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ELNÖK: Eljárásrendben nem nagyon tudunk felülírni. Az a kérdés, hogy hogy fogadja
el a bizottság, eltekint-e attól az úgynevezett függőségtől, hogy az ülést vezető elnök
hozzászólóként akar érdemi hozzászólást tenni, és a függetlenségét úgy biztosítja, hogy akkor
átveszi az ülés vezetését. Valami ilyen a logikája a Házszabálynak. A Mezőgazdasági
bizottságban kőkeményen alkalmazzuk, mert meg szokta követelni az ellenzék. Én ezt
tudomásul vettem. Van, amelyik bizottságban ezt nem alkalmazzák, vagyok olyan
bizottságnak tagja, ahol ezt abszolút figyelmen kívül hagyják, és ott ugyanaz az ellenzék nem
követeli meg abban a bizottságban. Ez teljesen eltérő. Én tudomásul veszem, ha az ülést
vezető elnök hozzászólóként hozzá akar szólni, és akár a jelenlévő társelnöknek, ha nincs itt,
akkor bárkinek átadhatja az ülés vezetését, ezt hozzáteszem, csak arra az időszakra. Ilyenkor
tudni kell, hogy az ülés átvevő ideiglenes elnök semmilyen indítványt és egyebet nem
kezdeményezhet, egyet tehet, hogy rögtön visszaadja az ülés vezetését az ülést átadó,
átengedő vezetőnek. Ez a formális szabálya ennek. (Jelzésre:) Józsa Istvánnak adok szót.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Én híve vagyok annak, hogy ezt rugalmasan
értelmezzük. Tehát amikor a levezető elnök kisebb kiegészítéseket, néhány szavas
kiegészítést tesz, akkor természetesen nem kell átadnia a szót, viszont ez egy általános
házszabályi rögzítés, és annak az a logikája, hogy amikor a levezető elnök egy kerek, egész,
vitára okot adó hozzászólást tesz, akkor azért adja át az ülés vezetését valakinek, hogy azt
követően a reakciókat ne neki kelljen levezényelni. El tudod képzelni. Tehát hogy tesz egy
kerek egész, vitára okot adó hozzászólást, és akkor a másik levezető elnök vezeti le azt a
vitaszakaszt. Mert elvileg megtehetné, hogy hozzászól, visszaveszi az ülés vezetését, és aki
vitatkozni akar vele, annak nem ad szót. Ez egy elvi obstrukciós lehetőség, ezt akarta
kiküszöbölni annak idején a Házszabály, ezért van benne, de én partner vagyok abban, hogy
ezt ne egy mondatra szűkítsük le, hanem tartalmi, vitára okot adó hozzászólások esetén.

ELNÖK: Igen, nagyjából valóban így szokott működni, amikor egyértelmű
hozzászólást jelent be az elnök az éppen aktuális napirendi ponthoz, akkor át szokta adni az
ülés vezetését. Ne nevesítsük, a Házszabály amúgy is rendelkezik róla, és ezt kellő
rugalmassággal kezeljük szerintem.

11., utolsó szakasz, ami Záró rendelkezések címet kapná kettő bekezdéssel.
Az egyik: „a bizottság ügyrendjét a jelenlévő bizottsági tagok többségének

szavazatával fogadja el.” Erről beszélünk most. A második: „ez az ügyrend elfogadása napján
lép hatályba.” Formalitás, kérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e. (Jelzésre:) Társelnök úr.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Ez a napján egy kicsit baj, tehát az elfogadásakor, mert
a következő napirendet nem tudnánk elfogadni, ha nem az elfogadásakor azonnal. Ha aznap,
hát akkor majd éjfélkor. Úgyhogy elfogadásakor azonnal hatályos.

ELNÖK: Igen, tehát a módosítás úgy szól, hogy ez az ügyrend elfogadásakor hatályba
lép. Így javaslom módosítani, hogy ez az ügyrend elfogadásakor hatályba lép. (Dr. Józsa
István: Mondjuk nekünk nem jó a továbbiakat nézve, de hát nem akarok másnap is jönni, ha
napjáról van szó.)(Derültség.) Ha ez el lesz fogadva, onnantól kezdve érvényes. (Jelzésre:)
Varga Géza.

VARGA GÉZA (Jobbik): Nem kellene itt szabályozni, hogy ha módosítani akarja a
bizottság az ügyrendet, akkor annak alapján, ha az ügyrendet a bizottság maga fogadja el,
akkor ez elég-e arra, hogy ha bármikor, amikor a helyzet úgy érett és akár konszenzus kell,
neki kellene-e szabályozni, hogy a bizottság ügyrendjét módosíthassa.
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ELNÖK: Ahhoz, hogy a bizottság ügyrendjét módosítsa, ahhoz napirendre kell venni.
Ha márpedig napirenden van, akkor él az a rendelkezés, és ez pedig kimondja, hogy a
bizottság ügyrendjét a jelenlévő tagok többségének szavazatával fogadja el. Kész. Tehát ez
egyértelmű, ha olyan indokot találunk, ami miatt módosítanunk kell az ügyrendünket.

Magyarul nem kell külön nevesíteni bármilyen pontot ehhez a módosításhoz. Kérdés,
észrevétel amennyiben nincs, én ezt a (2) bekezdésnél javasolt módosítást kérdezem, hogy ki
az, aki elfogadja azt, hogy ez a mondat úgy módosuljon, hogy ez az ügyrend elfogadásakor
hatályba lép. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú.

És akkor együttesen kérdezem, hogy ez a 11.§ elfogadásra kerülhet-e? Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Igen, egyhangú. Akkor ezzel megalkottuk az
ügyrendünket, és ezzel felhatalmaztuk magunkat sok mindenre, majd az Egyebekben erre még
ki szeretnék térni. Most viszont a második napirendi pont következik. Bocsánat, az első
napirendi ponthoz kapcsolódva csak a titkárságot kérem, hogy itt a módosítások átvezetése
után természetesen kérjük minden bizottsági tagnak kiküldeni az így végleges verziót.

A vizsgálóbizottság szakértőinek megválasztása

Második napirendi pontra térnénk rá, amely a vizsgálóbizottság szakértőinek a
megnevezése. Társelnök úrral még a parlamenti ülésteremben váltottunk néhány szót. A
bizottsági tagokat tájékoztatom, hogy általánosan az elv, hogy egy szakértője van a
bizottságnak. Döntő többségben azonban a kormányoldal és az ellenzéki oldal nem szokott
tudni megegyezni a  bizottsági szakértő közös személyében, ezért legtöbbször a gyakorlat azt
mutatta ezeknél a vizsgálóbizottságoknál, hogy mind a kormányoldal, mindpedig az ellenzék
javasolt egy-egy szakértőt. Hozzáteszem, ezek a szakértők jogi értelemben teljesen
egyformák, azt csak mi tudjuk „belül”, hogy kik javasolták úgynevezett kormányoldal
részéről vagy kik az ellenzék részéről a szakértőt, de miután a szakértői megnevesítés a
bizottság részéről létrejött, a jogkörük teljesen egyforma nekik, amelyek bizonyos
dokumentumok hozzáféréséhez, javaslattételhez és minden egyébhez tartozik. Sőt, ez azt is
jelenti, hogy bármelyik bizottsági tag bármelyik szakértőhöz fordulhat, és ez a szakértő

köteles az általa megszerzett és tudott információkkal segíteni a bizottság tagjait.
Erre volt is jó néhányszor példa az elmúlt bizottságok működésekor, amikor keresztbe

is informálódtunk a szakértőknél bizonyos okoknál fogva. Tehát ezzel csak az egyenjogúsítást
szerettem volna említeni.

A hozzám elérkezett információk alapján és az így benyújtott önéletrajzok alapján
társelnök úr jelezte, illetve Varga Géza úr jelezte, hogy nincs közös megegyezés az ellenzék
részéről egy szakértő nevesítésében. Hozzáteszem, hogy az LMP képviselőjét, Szabó Rebekát
is tájékoztattam arról, hogy elvileg a szakértők megnevezésében az ellenzéknek jó lenne egy
közös szakértőt állítani. Ő jelezte, hogy nem fog tudni részt venni az ülésen, és várhatóan az
egyeztetésben sem fog tudni részt venni, de tudomásul veszi a bizottság döntését szakértők
tekintetében.

Így összegezve titkárságunkra három szakértő önéletrajza érkezett, amelyek
kormányoldal részéről ezt már hétfőn is jelezte, hogy Pongrácz Tibort fogjuk szakértőnek
jelölni, aki eddig két parlamenti vizsgálóbizottságnak volt a szakértője teljes jártassággal
rendelkezik e tárgykörben. E javaslattételek alapján az ellenzék részéről Szöllősy Tamást
nevesítette társelnök úr az MSZP részéről, és Für Balázst pedig a Jobbik nevesítette. Őket
kértem meg, mármint képviselő urakat, hogy gondoskodjanak a szakértők életrajzának
ideérkezéséről a bizottság napjáig. Ez megtörtént.

A bizottságot arra fogom majd kérni, hogy döntésével, szavazatával döntse el, hogy kik
legyenek a szakértők. Hozzáteszem, és nem árulok el titkot, hogy az MSZP részéről tettek
javaslatot, hogy az ellenzék részéről tudomásul vennék, hogy ha két szakértőjük lenne, és
Házelnök úr, illetve Főtitkár úr által a szakértői keret összegét úgy osztanánk fel, hogy a
szakértői keret fele a kormányoldali képviselőinek a tiszteletdíja lenne, míg a fennmaradó rész



- 18 -

tovább bontódna kettő felé. Én említettem, hogy nekem nem a pénzügyi-technikai felosztással
van itt gondom, hanem azzal, hogy a bizottság paritásos bizottság. Paritásos bizottságnál azért
azt nehéz elképzelni, hogy az ellenzéknek kétfelől kell legyen a szakértő, mert utána itt
bizottsági jelentések összeállításáról is szó van, ami kellő nagy bonyolultságot okozna, ezért
az eddigi hagyományok és átnéztem, minden ilyen bizottsági tapasztalatok alapján a
kormányoldal részéről nem tudunk továbbmenni annál, minthogy az ellenzék egy szakértővel
rendelkezzék. Én eddig jutottam az információkkal, és az egyeztetéssel. Kérdezem, hogy
minden bizottsági tag megkapta először is ezeket az életrajzokat, van-e kérdés, észrevétel az
eddig elhangzottakhoz pontosítás vagy kiegészítés? (Jelzésre:) Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni, hogy mind a három jelölt itt
van? Pongrácz urat nem látom, vagy Szöllősy úrról nincs fénykép. Szöllősy Tamás úr? (Dr.
Szöllősy Tamás: Igen.) És Pongrácz úr?

ELNÖK: Én jeleztem, hogy szóba kerülhet ma, mivel ez nem volt bizottsági napirendi
pont, csak esetlegességgel. Ügyvédi elfoglaltságait jelezte, hogy vidéken van, technikailag
nem tud itt lenni. Ez nem feltétele a szavazásnak, ő nem tud itt lenni. Jelezte, hogy tudomásul
veszi, bármilyen döntés érkezik.

VARGA GÉZA (Jobbik): Jó, akkor mivel nincs itt mind a három jelölt, ennek ellenére
a jelenlévőhöz lehet kérdést intézni ez alapján, vagy ez akkor nem tehető?

ELNÖK: Ha a bizottság ezt igényli, akkor ezt megtesszük. Van ilyen szándék ezek
szerint Varga Géza részéről? Elnöki döntés nincs ez esetben. Egyenjogúsági eljárás
tekintetében én azt kérném, hogy ezt ne tegyük, mármint a kérdések, keresztkérdések
tekintetében. Biztos, hogy bármelyik oldali képviselő bármelyik másik jelöltekhez tudna
kérdéseket feltenni. Én merem azt javasolni, hogy az önéletrajzok elég markánsak mind a
három személynél, ezek kellő támpontot adnak a szavazáshoz. Kérdés, észrevétel van-e?
(Jelzésre:) Újra, parancsolj.

VARGA GÉZA (Jobbik): Akkor kérdést nem tudok feltenni, csak annak az
észrevételemnek szeretnék hangot adni, hogy egyedül Szöllősy Tamás úr időrendi
önéletrajzából hiányoznak évek. A másik két önéletrajz, ami előttünk van, az ahogy elkezdi az
életrajz ismertetését, onnantól kezdve mindent nyomon lehet követni. Szöllősy úr, nem várom
a választ előbbiek miatt, de ezt itt nagyon kifogásolom, hogy itt ’96 és 2006 között hiányzik
idő, 10 év, és ’87 és ’95 között, így ezért ezt biztosan nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj, Harangozó Gábornak adok szót.

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Azt gondolom, köszönöm szépen elnök úr, hogy ha
ez a támogatásnak a feltétele akár miután jelen van, tud is válaszolni a feltett kérdésre, de nem
emiatt kértem szót, hanem amiatt, hogy miután jeleztük, hogy rendkívül szerencsétlennek
tartjuk, mindent prejudikál maga az ügyrend is, merthogy különös tekintettel a szocialista-
szabaddemokrata kormányzás alatti döntéseket akarja megvizsgálni. Ezért ha már ez így van,
hogy elkerüljük annak a látszatát, hogy ez tényleg ez prejudikáció, mi ragaszkodnánk hozzá,
hogy az egyik szakértőt mi tudjuk jelölni, tehát kérnénk ehhez a támogatását, együttműködést,
hogy így kiegyensúlyozottabb legyen az induló pont. Köszönöm.

ELNÖK: Én megjegyzem, hogy itt bizottsági szakértőkről van szó, és a Házszabály
megengedi, hogy bármely képviselői csoport saját szakértőjét korlátlanul az ülésekre
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meghívja, és itt minden anyagról tájékoztassa, hiszen itt nyílt – egyelőre legalábbis –
jegyzőkönyvek és dokumentumok megtárgyalására kerül sor. (Jelzésre:) Józsa István.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Nem akarom szaporítani a szót, mi is támogatni fogjuk
Pongrácz Tibor jelölését, ezt társelnök úrnak jeleztem, azt viszont kérem, hogy a többségi
oldal támogassa a mi jelöltünket is. Köszönöm.

ELNÖK: Igen, ez az a nehéz helyzet, amit mondtam, hogy kormányoldalról elvi okok
miatt nem tudjuk elfogadni, hogy egy paritásos bizottságban az ellenzéknek két főállású
szakértője legyen. Nem csodálkoznék, ha Jobbik is feltett szándékával terjesztette elő Für
Balázs szakértő urat.

Jó, további kérdés, észrevétel van-e? Szöllősy Tamás, Für Balázs és Pongrácz Tibor
sorrendben fogom feltenni a kérdést, és kérem a bizottság döntését, hogy kit javaslunk a
bizottság kettő szakértőjének. Először kérdezem, hogy ki az, aki Szöllősy Tamást javasolja a
bizottság szakértőjének, aki igen, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez kisebbség.

Ki az, aki Für Balázst javasolja a bizottság szakértőjének, kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) Ez többség, a bizottság javasolja.

Ki az, aki javasolja Pongrácz Tibort a bizottság szakértőjének, kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) Ez többség, egyhangú a többség ez esetben. Megállapítom a bizottság döntését,
hogy Für Balázst és ifj. Pongrácz Tibort a bizottság szakértőjének javasolta. (Jelzésre:) Józsa
Istvánnak adok szót.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Jegyzőkönyv számára szeretném megjegyezni, hogy a
kormányoldal a Fidesz-KDNP és a Jobbik összeborult a szakértők kijelölésénél (Derültség.),
tehát ellenzéki szerepkörben egyedül a szocialista párt szerepelhet ettől kezdve.

ELNÖK: Nyilvánvaló, hogy egy stratégiai pozíció kijelölése történik meg ilyenkor az
MSZP részéről, ezért csak nagyon indokolt esetben kérem, hogy további kommentálások
történjenek meg, és azt Házszabályszerűen kérném szépen jelezni, hogy ha valaki szót kér.
Társelnök úr által tett bejelentés hümmögésére próbáltam itt rámutatni, hogy ezt ne tegyük,
ezt a későbbiekben is meg fogom követelni. (Jelzésre:) Ivanics Ferenc.

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A jegyzőkönyv számára
szeretném, hogy ha megjegyeznénk, hogy itt korábban elhangzott, amikor még a jelöltekről
beszéltünk, hogy a Fidesz az MSZP-t támogatja, akkor kialakul a nagykoalíció. Úgy
gondolom, hogy bármely jelöltet támogattuk volna, mindenképpen koalíciós vádaknak lettünk
volna a kereszttüzében. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen, a dolgokból adódóan valóban, ezért ne kommentáljuk – javaslom –
ezeket a politikai állásfoglalásokat. A második napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Harmadik napirendi pont Egyebek. Szeretném kötetlenül megvitatni, illetve javasolni,
hogy először is megpróbáltuk a kedd-szerdai ülésnapot megnevesíteni. Azért is talán a kedd
itt belefér, mert nyáron nincs parlament, elképzelhető könnyen, hogy nyáron keddi ülésnapot
is választunk. Sokszor ez nagyon kényelmes szokott lenni, mert a hétvégén egy hétfő még
belecsúszhat, hogy ottmaradtunk valahol vagy még nem vagyunk kellően frissek, de keddre
azért már talpra szoktunk állni. (Derültség.) Tehát az ülésnapok tekintetében a kedd-szerda
egyértelmű, amihez döntő mértékben ragaszkodunk.

Szeretném javasolni, hogy a következő ülést két hét múlva tartsuk, tehát rá következő

héten most ne, hanem az az utáni héten, ezt vitassuk meg, és próbáljuk a vizsgálati
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irányvonalakat megszabni, mert ezzel kijelölhetjük, hogy mely minisztériumok milyen
dokumentumait kérjük meg. Nyilvánvalóan ezek beérkezése után tudunk érdemi ülést tartani.
Persze ha bárkinek van olyan indoka, amivel az ügyrendi szabályokat betartva fogja jelezni,
hogy miért kéri az ülés megtartását, akkor természetesen ezt megtesszük, de egyelőre én ezt
gondolom javasolni.

Feltenném ezt kétesélyes vitára, hogy két hét múlva minden frakció, minden bizottsági
tagunk úgy érkezzen, hogy a most már az ügyrendben is nevesített, vizsgálandó területeknek
az egyes kérdéseihez kapcsolódó háttéranyag nevesítésével, sorrendiségével, hiszen itt elég
sok paragrafus, betűszedet alatt található. Ennek az ütemezésére, időrendiségére tegyünk
javaslatot és próbáljuk meg két hét múlva eldönteni, mert azzal a felhatalmazással fordulunk
az államigazgatási szervhez vagy bárkihez, levéltárhoz vagy bárkihez, akihez fordulnunk kell.

Itt szeretném megjegyezni, hogy értem a szocialista frakció részéről több soron említett
nevesítést, de a privatizáció története a mi szemüvegünkön keresztül az a spontán privatizáció
időszakától kezdődhet, tehát az 1990. év előtti, ’87, ’88 az az időszak, amikor esetlegesen már
lehet olyan információ, hogy milyen szándékok valósulnak meg. Tehát nem kell, én úgy
érzem, attól az aggálytól tartani, ami egy szűk valamilyen területre bekorlátozódott, én itt a
szélesebb területű vizsgálódásnak lennék a híve. Nem rejtem véka alá, hogy ez
kikerülhetetlen, természetesen az Antall-kormány, az első kormány időszaka, erre nem is
gondolnánk, hogy itt valami ugrás történhetett ’88-90-ben, majd a ’94-98-as időszak között,
ezeket a kételyeket szeretném eloszlatni, tárgyszerűséget szeretnénk kérni. Nos, ezzel a
felvetéssel kérdezem, hogy nagyjából elfogadható-e, hogy két hét múlva felkészülve jöjjünk
ide. (Jelzésre:) (Közbeszólásra.) A formalitást változatlanul szeretném fenntartani, hozzászóló
van, Varga Géza.

VARGA GÉZA (Jobbik): Szeretném leszögezni, elfogadjuk elnök úr javaslatát úgy
időpontra, mint egyebekre vonatkozóan, de annyival megtoldanánk, én éppen azért kértem a
plusz napirendi pont felvételét, hogy válasszuk meg a szakértőinket, hogy tudjanak segíteni
már a következő ülésre. A gyorsítást, a hatékonyságot szerettem volna, és miután a másik
szakértő nincs itt, kérhető-e a jelenlévő megválasztott szakértőtől, hogy ő készítsen elő a
következő ülést megelőző három napban egy javaslatot. Nem titkoljuk azt, hogy nem veszünk
részt abban az időben, de nem biztos, hogy olyan hatékonyan teljesíteni azt a kérést, amit
elnök úr megfogalmazott, tehát mi kérnénk a szakértő segítségét már az első ülésre. Tehát egy
két-, három-, ötoldalas előterjesztésben egy történelmi áttekintést, időpontokat javaslatukban,
hol látnak kritikus pontokat. Azt gondolom, erre bíztuk meg, erre választottuk meg a
szakértőket, és ezt kapjuk meg legkésőbb hétfőn vagy valami ilyesmi, az ülést megelőző két
vagy három nappal.

ELNÖK: Igen. (Jelzésre:) Ivanics Ferenc.

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy
ne szabjuk meg, hogy hány oldalban kell ezt megtenni, én inkább azt a taktikát javasolnám,
hogy az 1.§ második pontjában tulajdonképpen a vizsgálat menete valamilyen módon mégis
csak jelölve van, hiszen célok vannak megjelölve, hogy milyen kérdésekben vizsgálódunk, és
ez alapján elfogadott tematikát vezessék be a javaslatba, és ez képezze annak a vizsgálati
programnak az alapját, amit majdan megtárgyalunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen, de a vizsgálóbizottságnak kell egy vizsgálati programja, talán ennek az
összeállítását határoznánk meg a következő ülésen, és én nem állítom azt, hogy az a)-tól az i)
pontig felsorolt vizsgálandó területek időrendi, logikai sorrendiségeit is jelentenek. Én
elfogadom ezt a javaslatot, ebben kellene segítséget kérni a két szakértő úrtól, hogy egy
vitaalapanyagot vagy tárgyalási anyagot netán megkapunk, természetesen nekünk kell
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meghozni azt a döntést, hogy ezt elfogadjuk, módosítjuk, kicserélgetjük vagy hogyan tovább,
milyen iratokat javasolunk bekérni, melyik minisztérium, versenyhivatal, archívum, levéltár,
vagy bármi, ami rendelkezésünkre állhat. Én akkor felkérem a titkárságot, hogy legyenek
szívesek majd tájékoztatni a szakértő urakat a döntésről, és ezután pedig a most tervezett
vizsgálati program elkészítésének egy ütemezéséről. Az időpont pedig mint említettem, a jövő
hét utáni héten, a 25-ével kezdődő hétnek, itt a bizottsági tagokat kérdezem, a keddi ülésnapja
esetleg jó lehet-e, klasszikusan a kedd 10 óra jó lehet-e. (Hanó Miklós: Adsz szót, elnök úr?)

Igen, Hanó Miklós!

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Előbb Varga Géza javaslata az volt, hogy a jelenlévő

szakértő, én meg azt mondom, hogy a megválasztott szakértők küldjék az anyagot. Csak ezt
akartam. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Józsa István.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Azzal együtt, hogy kialakult a Fidesz álláspontja, hogy
ne legyen a bizottságnak szocialista szakértője, én szeretném bejelenteni a szocialista frakció
szakértőjének dr. Szöllősy Tamást, és kérni az adminisztrációt, hogy ugyanazokkal az
információkkal lássa el őt is, mint a másik két szakértőt, hogy az együttműködés
kialakulhasson. Köszönöm.

ELNÖK: Ezt jogilag úgy tehetjük meg, hogy a képviselőknek tesszük közzé ezeket az
információkat, aki továbbadja a szakértőjének. Itt visszakérdezek, a július 26-ika 10 óra,
megállapodhatunk? (Jelenlévők bólintanak.) Igen, akkor én ezt rögzítem. Várható napirendi
pont javaslat mostani álláspont szerint a bizottság vizsgálati programjának meghatározása,
erről fogunk végül is beszélni. Bármilyen javaslat van, az még a napirendi pontok közé
beilleszthető. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor ezt a napirendi
pontot is lezárom, és az ülést berekesztem.

Köszönöm szépen a részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 32 perc)

Font Sándor
a bizottság társelnöke

levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


