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Napirendi javaslat

1.  Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai

törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1376. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2.  Az Ellenőrző albizottság tagjainak megválasztása

3.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke

Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Gyutai Csaba (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Lukács László (Fidesz)
Menczer Erzsébet (Fidesz)
Németh Zoltán (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Szabó Csaba (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Novák Előd (Jobbik)
Pörzse Sándor (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Szatmári László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)

Elnöki bevezető

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság
2010. november 2-ai ülésén! Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes. Szeretettel
köszöntöm a kormány képviselőit és vendégeinket, a hivatal munkatársait!

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki
megismerhette. Megkérdezem, hogy van-e valamilyen hozzáfűzés, javaslat.

(Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Az 1. napirendi javaslatnál 35 módosító
javaslat került eddig benyújtásra, és arról szól, hogy a saját hatáskörünkbe tartozó módosító
javaslatokat vitassuk meg, ami itt most kiosztásra került, hogy mik azok. Örülnék, ha a
következő alkalmak esetében a felkészülésünket azzal segítené elnök úr, ha előzetesen is
megküldésre kerülne, hogy a 35 közül melyik az, ami pontosan minket érint, hiszen nem
egyértelmű, és első ránézésre azért nem lehet megállapítani még a módosító javaslatok
szövegének rápillantásával sem, hogy mi az, ami minket érint, sőt első ránézésre még nem is
érint mindegyik minket, amelyiket most itt kijelöltek. A könnyebb felkészülés jegyében tehát,
tekintettel arra, hogy nem a mi feladatunk 35 módosító javaslat részletes áttanulmányozása, jó
lenne, ha megkapnánk, hogy miből kell konkrétan felkészülni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez nem a napirendet érintő javaslat.
Annyiban reagálok csak rá, hogy minden frakciónak van saját szakértői köre, mindenki
megkapja az ajánlási sort, aztán felkészül, ez a parlamenti vita lényege, de igyekszem majd
segíteni képviselő urat. (Novák Előd jelentkezik.)

Megkérdezem, hogy a napirendi sorhoz van-e hozzászólnivalója, mert ha nem, akkor
nem adom meg a szót. Ha ahhoz kíván hozzászólni, hogy a napirendi pontok közül valamit
felvegyünk vagy levegyünk… Ahhoz kíván hozzászólni? (Novák Előd: Ahhoz kívánok
hozzászólni nyilvánvalóan, ha jelentkezem.) Nem, képviselő úr, nem egészen egyértelmű.

Megkérdezem még egyszer, hogy a napirendi sorhoz kíván-e valamit hozzáfűzni.
(Novák Előd: Most szót kapok vagy nem?) Parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Elnök úr, ne haragudjon már, akkor tudok szólni, ha szót
kapok. Most egy eldöntendő kérdést tesz fel; nem biztos, hogy én egy szóban kívánok
válaszolni. Ha jelentkezem, nyilvánvalóan azt jelenti, hogy jogom van legalább minimum
jelentkezni, a saját jogértelmezésem szerint. Igen, én úgy gondolom, hogy ahhoz szólok hozzá
nyilvánvalóan, hiszen így önmagában egy olyan napirendi javaslatot nem tudok támogatni,
amire nem tudunk tisztességgel felkészülni. Az lenne jó, ha annak az öt pontnak a
megjelölését korábban is megkapnánk, ami itt kiosztásra kerül, mert igenis, akkor tudunk
tisztességesen felkészülni; szerintem ez igenis idetartozik. Így sok esetben csak tartózkodni
tudok. Ennyit szeretnék kérni, és ez idetartozik, szerintem nem kell ezt túlragozni. (Németh
Zoltán: Így van! Ez az! – Derültség.) Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérem, hogy szavazzunk, amennyiben más javaslat nincsen; bár ez a javaslat
egyáltalán nem a napirendi pontokhoz szólt, de szavazzunk.

A napirend elfogadása

Aki egyetért az előzetesen kiküldött napirendi sorral, az kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.)
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Megállapítom, hogy 10 igennel, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a napirendi
sort elfogadtuk.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1376. szám)

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. napirendi pont az adó- és járuléktörvények, a
számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/1376. számú törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó
módosító javaslatok megvitatása.

Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettesét,
Szatmári Lászlót és Varga Zoltán vezető tanácsos urakat! Kérem, hogy majd tolmácsolják a
kormány álláspontját!

Tisztelt Képviselőtársaim! Az ajánlási sor 36. oldalán a 42. számú ajánlással kezdjük:
dr. Pósán László képviselőtársunk nyújtott be a 62. §-hoz egy kiegészítést.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem, hogy van-e valakinek ehhez hozzászólása?
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor megkérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy szavazzunk!
Aki a kormány nem támogató javaslata ellenére is támogatja képviselőtársunk

javaslatát, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Egy.
Tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm szépen.

10 igennel, 1 nemmel és 2 tartózkodással az ajánlási sor 42. pontját a bizottság
támogatja.

44. ajánlási pont: L. Simon László képviselő szintén az áfatörvényt érintő javaslata.
(Dr. Gyimesi Endre az ülésterembe érkezik.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Annyit kívánok az egészhez hozzáfűzni, aki nem olvasta a
módosító indítványomat, hogy arról van szó, hogy az elektronikus könyvek és a
hangoskönyvek áfája kerüljön át a jelenlegi 25 százalékos körből a kedvezményes
5 százalékos körbe, hasonlóan a hagyományos könyvekhez. Megítélésünk szerint ez néhány
10 millió forintos tételt jelentene a költségvetésen belül, de ennek kompenzálására is van már
elképzelésünk, amely nemsokára önálló törvényjavaslat formájában fog testet ölteni. Ennyivel
szeretném indokolni az előterjesztésemet.

Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelentkező.)
Kérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, hogy szavazzunk!
Aki támogatja a javaslatot, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Egyhangú.
Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal a 44. ajánlási pontot a bizottság támogatja.
Következő ajánlási pontunk a 49-es a 40. oldalon, dr. Gyenes Géza képviselő

javaslata.
Megkérdezem, hogy van-e képviselő, aki hozzá kíván szólni. (Nincs jelentkező.)

Kérdezem a kormány álláspontját.
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SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, hogy szavazzunk!
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Kettő. Ellene?

(Szavazás.) Tizenhárom. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 13 nemmel és 2 igennel a bizottság a 49. ajánlási pontot nem

támogatja.
A következő a 63. oldalon a 84. ajánlási pont, dr. Pósán László képviselőtársunk

szintén az áfatörvényt érintő javaslata az elektronikus tudományos folyóiratok átsorolásáról.
Megkérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.)

Kérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, hogy szavazzunk!
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy 12 igennel, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással a 84. ajánlási

pontot a bizottság támogatja.
Az utolsó a 87. ajánlási pont a 67. oldalon, ugyanahhoz a módosító indítványhoz

tartozó javaslat, amelyet már az előbb tárgyaltunk: L. Simon László képviselő áfatörvényt
érintő javaslata a hangoskönyv és digitális könyv kedvező áfakörbe való átsorolásáról.
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.)

A kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja, kérem, hogy
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 15 szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta a 87. ajánlási
pontot. Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes úrnak és tanácsos úrnak a részvételt. A
napirendi pontot ezennel lezárom.

A törvényjavaslat részletes vitája ma este lesz a határozathozatalok lezárását követően.
Köszönöm szépen a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése igazgatójának is a
részvételt.

Az Ellenőrző albizottság tagjainak megválasztása

Tisztelt Képviselőtársaim! Az Ellenőrző albizottság tagjainak megválasztása a
2. napirendi pontunk. Az Ellenőrző albizottság tagjainak megválasztása. A legutóbbi
bizottsági ülésünkön újabb két képviselőtársunk mondott le az albizottsági tagságról. Ígéretet
tettem arra, hogy valamilyen módon ennek a helyzetnek az orvoslására teszek javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezennel azt javaslom, hogy négy új képviselőt - illetve
három új és egy korábban már bizottsági tag képviselőt - válasszunk az Ellenőrző
albizottságba. Személyi javaslataim a következők: Lukács László képviselőtársam (Fidesz),
Menczer Erzsébet képviselőtársam (Fidesz), Szabó Csaba képviselőtársam (Fidesz) és
Németh Zoltán képviselőtársam (Fidesz). Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ettől
eltérő vagy ezt kiegészítő személyi javaslat. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy akkor egyesével
szavazzunk! Vagy szavazhatunk egyben is? (Dr. Nagy Zoltán: Igen.) Egyben is lehet
szavazni. Köszönöm szépen.
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Akkor kérem, hogy egyben szavazzunk! Képviselőtársaimat kérdezem előtte, hogy a
jelölést elfogadják-e. (Jelzik, hogy igen.) Mind a négy képviselőtársam jelezte, hogy a
jelöltséget elfogadják.

Kérem, hogy szavazzunk! Aki a négy személyi javaslattal egyetért, kérem, hogy
kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – Novák Előd: Egyben szavazunk?) Igen. Jeleztem, hogy
lehet, és így egyben szavazunk, igen. Köszönöm. Most akkor Pörzse képviselő úr
elbizonytalanodott? (Pörzse Sándor: Egy kicsit belezavarodtam, mert én előtte szóltam volna
hozzá.) De én kétszer kérdeztem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Akkor visszavonom a
szavazást.

Parancsoljon, képviselő úr!

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Az lenne a kérdésem, hogy Lukács képviselő úr az
előző albizottsági összehívásokkor egyetlenegyszer nem tudott megjelenni, nem akart
elmenni, most meg újra jelölve van, ez tehát egy kis dilemmát okoz nekünk. Mi nagyon
szívesen megszavazzuk önt, csak akkor most nem értjük, hogyha először nem volt jó, akkor
most mégis még egyszer jelölik? Ez az időpontok miatt történt így? - kérdezhetem így is.
Elnök úrtól kérdezem, hogy kérdezhetem-e közvetlenül a képviselő urat.

ELNÖK: Miért ne kérdezhetné? Parancsoljon, képviselő úr, kérdezzen! (Pörzse
Sándor: Akkor kérdezem. – Lukács László: Kérek szót a válaszolásra.)

Lukács képviselő úr, parancsoljon!

LUKÁCS LÁSZLÓ (Fidesz): Képviselő úr, a következő a válaszom. Volt egy
elképzelés, hogy ez az albizottság módosulni fog; nem módosult. Én természetesen vállalom a
jelölésemet újfent, ha egyeztetni lehet korrekt módon az üléseket. Köszönöm. (Pörzse
Sándor: Köszönöm.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk!

Szavazás

Aki a négy személyi javaslattal egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igennel egyhangúlag megválasztotta Lukács
László, Menczer Erzsébet, Németh Zoltán és Szabó Csaba képviselőtársainkat az Ellenőrző
albizottság tagjai közé.

Egyebek

A napirendet ezennel lezárom. A 3. napirendi pontunk az „egyebek”. Megkérdezem
tisztelt képviselőtársaimat, van-e valakinek valamilyen felvetése. (Jelzésre:)

Parancsoljon, képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): A múltkor is az „egyebek” között emeltem szót amellett,
hogy ha a képviselői önálló indítványok benyújtásra kerülnek, amelyek a bizottság
hatáskörébe tartoznak, akkor a bizottság minél előbb vegye napirendre. Azóta Hiller István
bizottsági tagtársunk jelezte is nekem, hogy neki is van egy ilyen benyújtott javaslata,
úgyhogy mint az Ellenőrző bizottság elnöke is, szeretnék ezért szót emelni, hiszen egy
Ellenőrző bizottsági ülésen merült fel ez a panasz, szintén az „egyebek” között, úgyhogy ezt
szeretném, tolmácsolni, hiszen jelenleg…

ELNÖK: Nagykoalíció. (Kiss Attila: Kis koalíció.)
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nemcsak az ő javaslata érdekében, hanem minden önálló
képviselői indítvány érdekében. Már jeleztem a sérelmemet, hogy volt, amit több mint negyed
év elteltével tárgyalt csak a bizottság, holott a Házszabály szerint 30 napon belül kellene
tárgyalni. Persze tudom, hogy önök úgy értelmezik, hogy a nyár nem számít bele, én
egyébként nem úgy értelmezem, de ha még bele is számít, az a több mint negyed év, akkor is
azt gondolom, hogy túlzás volt. Nemcsak, hogy a 30 napot illene betartani, de ha egyébként is
vannak üléseink rendszerint hetente, akkor semmi sem akadályozza meg, hogy például most
egy 10 perces ülés után még napirendre vegyük, illetve napirendre kellett volna venni már az
elején is. Most ismételten jelzem elnök úrnak, hogy persze tudjunk is felkészülni rá, hogy a
napirendi javaslatában lehetőség szerint a következő ülésre vegye be azokat a képviselői
önálló indítványokat, a melyek tárgysorozatba-vételéről nekünk kell döntenünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Na látja, képviselő úr, ez egy tipikusan olyan eset, hogy
amikor az ülés elején megkérdezem, hogy van-e valakinek javaslata a napirendi sorhoz, akkor
kellett volna azt mondania, hogy javaslom, hogy vegyük fel a napirendi pontok közé a
világörökségről szóló ilyen és ilyen számú törvényjavaslat tárgyalását. Akkor kellett volna
elmondania, és akkor erről szavaztunk volna, hogy most kiegészítsük ezzel a napirendi sort,
vagy ne egészítsük ki. Amit most elmondott, azt nyilvánvalóan most már sokadszorra
meghallgattam és megfontolom, de minthogy jelen pillanatban még nekem van jogom
összeállítani az előzetes napirendi sort, majd akkor, amikor úgy látom, hogy ennek az ideje
elérkezett, fel fogom venni a napirendi pontok közé. Egyébként 30 napon belül vagyunk. Én
örülök, hogy ön a szocialista volt miniszter úr személyes szóvivőjévé vált, de a 30 napon
belül ezt a jövő héten, de akár még ezen a héten is lesz alkalmunk megtárgyalni, amennyiben
a bizottsági ülést össze fogjuk hívni. Tehát ne aggódjon, ígérem önnek, hogy Hiller István
törvényjavaslatának tárgysorozatba-vételéről a bizottság az előírásoknak megfelelően dönteni
fog. Köszönöm szépen.

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Először is visszautasítom elnök úrnak azt a sértegetését,
hogy én az MSZP szóvivőjévé válnék; én a Házszabály betartásáért emeltem szót, amit ön
rendszeresen megsért, például azáltal is, hogy folytonosan közbeszól, és magának ad szót,
amire természetesen nem lenne házszabálybeli lehetősége. Néha sorozatos tiltakozásom
hatására önkorlátozásként átadta valamelyik alelnöknek a szót, de ma ismét megszegte ezzel a
Házszabályt, hogy sorozatosan önmagának ad szót, azzal pedig pláne, hogy ilyen sértő
kifejezéseket használ. Felhívom a figyelmet a Házszabály betartására, ami elsősorban a
Jobbikot sértette eddig, hiszen eddig talán csak jobbikos indítványok voltak - közel
féltucatnyi - a bizottság előtt, melyek késedelmet szenvedtek. Ön megsértette ezzel a
Házszabályt. Egyébként is azt gondolom, hogy a jóhiszemű joggyakorlat az lenne, hogy ha
semmi akadálya nincs, akkor a bizottság minél hamarabb napirendre tűzze. Nemcsak
kormánypárti javaslatokkal kellene azt csinálni, hogy benyújtják, és két nap múlva már az
Országgyűlés napirendjén szerepel, hanem itt is minél hamarabb, lehetőleg a tárgysorozatba-
vételről dönteni kellene. Igenis, azt gondolom, hogy ez egyfajta obstrukció, amit ön itt művel.

Az pedig, hogy rossz helyen vetettem fel, nem igaz; el is mondtam, hogy miért, de
nem figyelt rám, akkor elismétlem még egyszer. Ahhoz, hogy készülni tudjunk akár mi, akár
a közvélemény, az újságírók, hogy lássák, hogy mi van napirenden, ezt nem úgy csináljuk,
hogy hirtelen itt gyorsan még felveszünk valami napirendet, hanem hogy nyilvánvalóan
tudjunk készülni rá, ezért lehetőleg az előzetes napirendi javaslatban szerepel. Ezért most egy
olyan indítványt teszek akkor, miután látom, hogy a legelemibb jóhiszeműség sincsen meg
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önben, hogy minden, a bizottság hatáskörébe tartózó benyújtott képviselői önálló indítványt a
következő ülésünkön vegyünk napirendre, és a tárgysorozatba-vételről döntsünk. Ezt
lehetőleg előre tudjuk, tehát ne akkor hirtelen módosítsuk, hogy akkor aztán mindenki
készületlenül, esetleg az előterjesztő távollétében foglalkozzunk vele, mint ahogy ma is
történt volna ezzel a javaslattal, hanem tudjunk készülni rá.

Az indítványom az, hogy a következő ülés napirendjén szerepeljen az összes ilyen
javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ön állandóan kikéri azt, amit én mondok.
Először is az előbb ön az ülés napirendjét érintő kérdésben fogalmazott meg véleményt. Nem
magamnak adtam meg a szót, hanem természetesen erre a felvetésre reagáltam, mint
bizottsági elnök; ehhez nekem jogom van.

Másrészt állandóan sértegeti az embert. Ön mindig kikéri, ha önt valaki valamivel
megsérti, közben meg folyamatosan megsérti a saját képviselőtársait. Szerintem ezen is tessék
elgondolkozni, és végre már észrevenni, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. A
javaslatáról nem rendelek el szavazást, hiszen arról nincsen joga dönteni, hogy én a következő

ülés napirendjére mit javaslok felvenni és mit nem, tehát ezt a javaslatát éppen ezért a
bizottsággal nem fogom megszavaztatni. Gondolom, hogy ezt általános érvényű javaslatnak
tekintette, és nem valamilyen szavazásra felteendő javaslatnak, de ha annak is tekintette,
akkor sem fogok róla szavazást elrendelni az előbb elmondott okok miatt. Köszönöm szépen.

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Akkor pontosítanám. Nem azt várnám, hogy ön milyen
javaslatot tegyen, hanem hogy mi a következő ülés napirendjére már most vegyük fel az
általam javasolt pontokat.

ELNÖK: De képviselő úr, ez fából vaskarika! A következő ülés napirendjét majd a
következő ülésen fogjuk megszavazni. Nem ártana egy kicsit tanulmányozni a Házszabályt
meg az idevágó jogszabályokat. Megfontoljuk a javaslatát, újfent csak ezt tudom mondani,
elgondolkozunk azon, hogy esetlegesen érdemes-e ilyen irányban módosítani majd a
Házszabályt. Amennyiben érdemes, akkor javaslom, hogy ezt ön is kezdeményezze a
Házbizottságnál és a Magyar Köztársaság parlamentjének elnökénél, dr. Kövér Lászlónál,
hátha tudjuk úgy módosítani a Házszabályt, hogy akár most előre megszavazzuk azt, hogy fél
év múlva milyen napirendi pontjai lesznek a bizottságnak. Még egyszer mondom, nem tudom
a jelenlegi érvényes Házszabály értelmében az ön javaslatát szavazásra bocsátani. Köszönöm
szépen.

Több hozzászólást nem látok. Az ülést berekesztem. Mindenkinek jó munkát kívánok!
Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


