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Napirendi javaslat  
 

1. A 907. évi pozsonyi csata emléknapjának megünnepléséről szóló határozati 

javaslat (H/10875. szám)  

(Baráth Zsolt és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

 

2. A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges 

és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat 

(T/11284. szám)  

(Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 

3. Egyebek 
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Gulyás Dénes (Fidesz)  
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- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2013. május 
27-ei ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy van-e valakinek a kiküldött napirendi sorhoz kiegészítése. (Nincs jelentkező.) 
Szavazzunk! Aki a napirendi javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendet. 

A 907. évi pozsonyi csata emléknapjának megünnepléséről szóló határozati 
javaslat (H/10875. szám) 

Az 1. napirendi pontunk: a 907. évi pozsonyi csata emléknapjának megünnepléséről 
szóló határozati javaslat, Baráth Zsolt és Farkas Gergely képviselőtársaink önálló indítványa. 
Kérdezem, hogy itt vannak-e az előterjesztők. (Baráth Zsolt az ülésterembe érkezik.) 
Képviselő úr, szeretettel köszöntjük! Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy kívánják-e 
szóban kiegészíteni az előterjesztést. (Nincs jelzés.) Megnyitom a vitát. Van-e valakinek 
hozzászólása? (Nincs jelentkező. – Baráth Zsolt: Elnézést a késésért. Most szólhatok?) Persze. 
Az előbb mondtam, hogy megkérdezem képviselőtársamat, hogy kívánja-e szóban 
kiegészíteni az előterjesztést; azt hittem, hogy akkor jelentkezni fog. 

 
BARÁTH ZSOLT országgyűlési képviselő (Jobbik): Köszönöm, csak épp a végére 

értem be. 
 
ELNÖK: Semmi gond. Akkor parancsoljon, képviselő úr! 

Baráth Zsolt (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

BARÁTH ZSOLT országgyűlési képviselő (Jobbik): Nem hallottam. Nagyon 
köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és az elnökséget! Nekem 
tulajdonképpen egy pozitív élményem van: amikor 2011-ben ebben a bizottságban 
beterjesztettünk a Rákóczi-emlékév és emléknappal kapcsolatos javaslatunkat, akkor a 
bizottság ezt nagyon pozitívan fogadta, és nagy többséggel tárgysorozatba vette a határozati 
javaslatunkat, de sajnos a parlamenti nagy többség ezt utána nem szavazta meg, tehát el is 
akadt ez a javaslatunk.  

Mindenképpen tovább szeretném vinni azt a tendenciát, azt az elképzelést, ami 
nemcsak jobbikosokban, hanem magyar nemzeti érzelmű emberekben, és úgy ítélem meg, 
hogy önökben is megvan. (Pálffy István: Köszönjük a bizalmat.) Most egy olyan előterjesztést 
hoztunk ide Farkas Gergő képviselőtársammal, ami szintén nagyon régi emléket szeretne 
feleleveníteni. Konkrétan a 907-es pozsonyi csatáról van szó, mint ahogy az előterjesztésben 
olvashatták, amelynek lényege a következő. A magyar történelemkönyvek és a közbeszéd 
nem igazán idézi azokat az eseményeket, amelyek a magyar honfoglalástól kezdve 
végigkísérték a magyar történelmet egészen napjainkig, és általában próbálják úgy beállítani a 
magyar történelemben – a vérzivataros időket is idézve –, amikor nem igazán a magyar 
dicsőségről számolnak be. 

A kezemben van egy könyv, ami „Magyarok a hadak útján: világraszóló győzelmeink” 
címmel idéz olyan csatákat, csak felsorolásszerűen, mint például a cserhalmi csata, a Fischa 
menti csata, a dürnkruti csata – a nándorfehérvári diadalt tudjuk, hogy ünnepeljük is –, a 
kenyérmezei csata, a zentai csata. Ezek mind a magyarság történelmének győztes csatái 
voltak, ugyanúgy, mint a pozsonyi csata is. Az a célunk, hogy ez ne vesszen ki az 
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emlékezetből, és ráerősítsünk arra a történelemoktatásra, a magyar identitás megerősítésére, 
természetesen hozzáfűzve, hogy ezek stratégiai jelentőségű győzelmek, amit akkor elődeink 
szinte profi módon viteleztek ki. Itt is arról van szó, hogy egy közel százezer fős bajor sereg 
ellen egy negyvenezer fős magyar hadsereg többhetes harcok után a pozsonyi csatában, 
907. július 4-5-én győzedelmeskedett. Ahhoz kérem a támogatásukat, hogy ezt vigyük vissza 
a magyar köztudatba, a magyar közgondolkodásba, és legyen ennek emléknapja július 4-én. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, hogy van-e még 

hozzászólás. Pörzse képviselő úr! 

Hozzászólások 

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Annyit tennék hozzá, hogy amellett, 
hogy a pozsonyi csata egy páratlan katonai bravúr volt, amelyről a magyar történelemkönyvek 
sajnos szinte egyáltalán nem emlékeznek meg, amennyire tudtam, átnéztem az általános 
iskolai és gimnáziumi történelemkönyveket, egészen siralmas hiányossággal számolnak be 
róla. Azt is hozzátehetjük még a katonai bravúr mellett, hogy a mostani Magyarország meg a 
későbbi történelem szempontjából is szinte döntő jelentősége volt azoknak a csatáknak –  
muhi csata, mohácsi csata, nándorfehérvári csata, és még párat sorolhatnék –, amelyek a 
magyarság szempontjából sorsdöntőek voltak. Szinte ki lehet jelenteni, hogy ezeket megelőzi 
ez a pozsonyi csata nemcsak időben, hanem jelentőségében is, ugyanis ha ezt elbuktuk volna, 
akkor közel száz évvel később nem lett volna államalapítás, az szinte biztos, de egyáltalán az 
sem biztos, hogy magyarság ebben a formában létezne a Kárpát-medencében. Ezért is kellene 
az iskolákban ezt kiemelten tanítani, és természetesen ez a lehetőség a köztudatba bevitelben 
rengeteget segíthetne. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólást nem látok. Kérem, hogy 

szavazzunk! (Novák Előd: Zárszó?) Képviselő úr, megkérdezem, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra; bocsánat. 

 
BARÁTH ZSOLT országgyűlési képviselő (Jobbik): Köszönöm. Csak annyit, hogy 

Pörzse Sándor képviselőtársam kiegészítette az általam elmondottakat, és ehhez még egyszer 
kérjük az önök támogatását. 

Döntés tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólást nem látok. Kérem, 
hogy szavazzunk! Aki a javaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Kettő. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 16 tartózkodással nem támogatta a 
javaslat tárgysorozatba-vételét. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy megjelent. A napirendi 
pontot lezárom.  

A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és 
egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat 
(T/11284. szám) 

ELNÖK: A 2. napirendi pont: a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának 
biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat, Menczer Erzsébet képviselő asszony önálló indítványa, döntés 
tárgysorozatba-vételről és általános vitára való alkalmasságról. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm az előterjesztőt! Javaslom, hogy a vitát egyben 
folytassuk le, és utána két szavazással zárjuk a napirendi pont tárgyalását. (Nincs ellenvetés.) 
Ellenvélemény láthatóan nincs.  

Képviselő asszonyt kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előttünk fekvő 
előterjesztést. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony! 

Menczer Erzsébet szóbeli kiegészítése 

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz), előterjesztőként: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
A törvényjavaslatunknak az az elsődleges célja, hogy a helyi és a körzeti televíziók számára 
legyen egy átmeneti átállási időszak. Idén december 31-én az analóg lekapcsolás megtörténik 
az országban, a helyi és a körzeti televíziók esetében azonban speciális körülmények 
merülnek fel. Semmilyen olyan uniós szabályozás nincsen, amely előírná számunkra, hogy 
kötelező a helyi televízióknak is a digitális átállásra áttérni december 31-éig. Ugyan csökken a 
helyi televíziók száma, de még mindig vannak 38-an, akiknek komoly gondot okoz az átállás. 
Ez elsősorban az alföldi régiókban van így, hogy példát is mondjak: Kecskeméti TV, 
Csongrád TV, Ceglédi Városi TV, Halas TV, békéscsabai TV, de az ország másik felén 
ugyanez elmondható a Nyíregyházi TV-ről, Mátészalka televíziójáról is. Itt adnánk nekik egy 
pár év haladékot, 2017. december 31-éig. Természetesen a digitális jel, tehát a digitális adás 
lehetősége náluk is megvan, csak borzasztó költséget jelent számukra a fejállomásra való jel 
eljuttatása, és ehhez kapnának időben egy kis laufot, amíg összegyűjtenek annyi pénzt, vagy 
felvesznek annyi kölcsönt, hogy el tudják juttatni. Ehhez egy optikai kábelt kell kiépíteni. 
Ezért fontos, hogy a helyi lakosság mindenféleképpen földfelszíni sugárzási módon is 
nézhesse a helyi műsorokat. Ez egy időbeli kényszer feloldása. Azért fontos, hogy ezt még az 
analóg lekapcsolás előtt megtegyük, mert azoknak, akiknek a televíziókészüléke nem 
alkalmas a digitális jel fogadására, egy set-top-box kerül odatelepítésre. A későbbiekben a 
lakosság részéről mindenféleképpen közreműködést igényel majd a helyi televíziók 
műsorának a vétele, illetve nézhetősége, mert vagy ki kell kapcsolni a set-top-boxot, vagy az 
eleve digitális tévéken egy gombot ki kell kapcsolni ahhoz, hogy a helyi műsort nézhesse. 

A helyi és körzeti televíziók esetében kikerülne az Országgyűlés eseti bizottságának 
szerepköre az eljárásból. Természetesen a digitális átállást ellenőrző parlamenti bizottság 
továbbra is megmarad, és bármikor ellenőrizhetnek, bármikor felvilágosítást kérhetnek akár 
írásban, akár személyesen, de itt az egyedi kérelmek során olyan apró, pici prompt döntések 
lesznek szükségesek, amelyek nem indokolják egy eseti bizottság folyamatos jelenlétét. 2020-
ig egyébként meg már lezajlott az üzemeltetési jog megpályáztatása, amelyet az Antenna 
Hungária nyert el, tehát ennek az eseti bizottságnak 2008 óta nem nagyon van a továbbiakban 
e téren, a helyi, körzeti televíziók tekintetében szerepe.  

Azt elmondtam, hogy miért fontos még az életbelépés előtt a digitális átállás. Azt 
gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen a helyi lakosságnak és azoknak segítünk, akiknek a 
műsorszolgáltatói vagy helyi televíziói egyelőre nem tudnak átállni. Én mindenféleképpen 
megfontolandónak és elfogadandónak ítélem ezt a törvényjavaslatot, és arra kérem a 
képviselőtársaimat, hogy szavazzák meg az általános vitára való alkalmasságát, és 
támogassák ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy kívánja-e 

kiegészíteni az elmondottakat, illetve kíván-e a törvényjavaslathoz bármit hozzáfűzni. 
 
HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! Horváth 

Csaba vagyok, az NFM főosztályvezetője. Nem, alapvetően támogatjuk, és tárcaálláspontot 
tudok csak mondani.  
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ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Van-e 
hozzászólás? (Jelzésre:) Mandur képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Asszony! Lényegében a szóbeli előterjesztésben nagyjából felvázolta azt, hogy mit 
céloz ez a törvény, plusz kiegészíti egy olyan tétellel, ami a részletes indoklásban igazából így 
nem szerepelt, de az egyik lényeges eleme az előterjesztésnek, ez pedig nem más, minthogy 
lényegében megszünteti a parlamenti digitális átállás bizottságát. Ezt egy kicsit sajnálom, 
hiszen a részletes indoklásban összevontan azt mondja, hogy az ott rendelkező szabályok –
 azt hiszem, ez a 7-19. §-okról szól – az egész átállással kapcsolatos részletszabályokat 
próbálják kezelni. Tulajdonképpen megszünteti a bizottságot, tehát az a jogalapja megszűnt a 
parlamenti bizottságnak, ami egyébként működik, hiszen ebben a ciklusban kétszer is 
ülésezett ez a bizottság, tehát még nem szűnt meg 2008 óta.  

Az egy más kérdés, és itt azért elmondanám az álláspontomat is, hogy egyáltalán 
ennek a bizottságnak, miután tudjuk, hogy az országos hálózat pályáztatása megtörtént, és 
lényegében el is dőlt, hogy mit és hogyan is ellenőrizzen, egyébként a mostani törvényi 
szabályozás szerint, tehát lehet, hogy nincs is jogosultsága egyébként működni. Ha nagyon 
úgy ítéli meg az Országgyűlés, hogy ezek után, ha ez a törvényjavaslat elfogadásra kerülne, 
mégis szükségesnek ítélné az egész átállási folyamatot – mert maga a folyamat egyébként 
nem zárult le, mint látjuk, sőt itt még nagyon komoly kérdések lesznek ennek az átállási 
problematikáival kapcsolatban –, akkor fenn kívánja-e annak ellenére tartani, hogy a jogalapja 
a mostani módosítás szerint lényegében megszűnik. Ez egy további kérdés lesz, amit kezelni 
kell, ha ez elfogadásra kerül. 

A másik, hogy igen, szerintem az egy támogatandó ügy, hogy ezeknek a valóban 
38 darab helyi vagy regionális, analóg módon sugárzó, tehát éterből vehető, hagyományos 
készülékekkel, antennán keresztül fogható televíziók sorsa az átállásban hogy nézzen ki. Bár 
hozzá kell tennem, hogy ha megtörténik a digitális átállás, és a vevőkészülékek nagy része, 
pont az országos sugárzás foghatósága miatt is, legyünk őszinték, a 38 besugárzott területen 
élők javarésze m1-et, m2-t, RTL Klubot, Duna TV-t meg TV2-t és a többit szeretne nézni, 
akkor megtalálja azt a szolgáltatót, amin digitálisan tudja ezt majd legkésőbb 2014. december 
31-éig produkálni. Őszintén kell beszélni: ezeknek a helyi televízióknak az analóg sugárzása 
nem más, minthogy egy átviteli rendszerben nem igazából a közvetlen elérését szolgálja majd 
a nézőknek, hanem azt, amit ön is említett, hogy valamelyik szolgáltatóhoz így juttatja el a 
jelét, mert ez az eszköz a rendelkezésére áll, és tulajdonképpen erre fogjuk a jövőben 
használni igazából ezeket az analóg frekvenciákat a digitális átállás határáig. 

Felhívnám azért a figyelmet valamire, hogy behozott egy fogalmat a képviselő 
asszony, ami a helyi és regionális digitális műsorszórásról mint hálózatról meg mint adóról is 
beszél. Eddig nem volt ilyen megkülönböztetés ebben a törvényben, és ez a definíciók között 
sem szerepel. A definíciók között, mindjárt a legelején van valahol valamelyik bekezdésben, 
ami a digitális, analóg hálózatokról szól. Fogalmi zavarokat okozhat a későbbiekben ezeknek 
a használata, hiszen bizonyos különbségtételeket megtesz a mostani javaslatában, hogy a helyi 
és a regionális adókra milyen kötelezettségeket lehet, vagy miket nem kell rájuk 
vonatkoztatni, amit lényegesnek tartok, például az ilyen helyi frekvenciáknál, hogy a digitális 
szolgáltatóknak az országos közszolgálati televíziók műsorát például nem kell továbbítani, 
ami logikus egyébként, míg kötelezettséget rótt ki az országos hálózat esetében.  

Javasolnám, hogy ezt nézze át, vagy nézzék át – mert legyünk őszinték, nyilván 
képviselő asszony szorosan együttműködve a Hírközlési Hatósággal meg a kormányzattal írta 
ezt a törvényjavaslatot –, hogy ilyen pontatlanságok vagy ilyen félreérthetőségek ne 
maradjanak benne, amit most lendületesen bevettek mint szabályozást, de valahol rendezni 
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kellene, hogy ez micsoda, és akkor innentől kezdve nem lesznek problémák. Nem akarom 
untatni a bizottságot apró koherenciaproblémákkal, amelyek szintén abból fakadtak, hogy 
behoz bizonyos szabályozási kérdéseket, és nem tisztázott egy-két dolog. Azt kérném, hogy 
ezt azért alaposan nézzék át, még mielőtt esetleg általános vitára kerülne a parlament elé, mert 
ez még nem az az ügy, ami azonnali döntést igényelne, azt hiszem, hogy ki fog bírni egy-két 
hetet, mire ez végigmegy a döntéshozatali folyamaton. Köszönöm szépen. 

Hogy hogyan fogunk majd szavazni? Valószínűleg ezt támogatjuk ebben a 
bizottságban. Van ennek egy másik része, ami a gazdasági, informatikai részt fogja érinteni, 
ez a távközléssel kapcsolatos kérdéskör, amelyben én nem kívánok nyilatkozni, és szerintem a 
bizottságunk talán ahhoz a részéhez ne is tegyen nyilatkozatot. Ha jól tudom, akkor 
amennyiben ezt tárgysorozatba vesszük, a Gazdasági és informatikai bizottság is tárgyalja ezt 
a témát. Ugye? (Horváth Csaba: Így van.) Köszönöm szépen.  

Döntés tárgysorozatba-vételről és általános vitára való alkalmasságról, előadó 
állítása 

ELNÖK: Köszönöm. További jelentkezőt nem látok; a vitát ezennel lezárom. 
Megkérdezem képviselő asszonyt, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem. 
Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 tartózkodással tárgysorozatba vette a javaslatot. 

Kérem, szavazzunk! Aki az előterjesztés általános vitára való alkalmasságát 
támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 2 tartózkodó szavazattal a javaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartotta. Előadónak Kupper András képviselőtársunkat javaslom. 
Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 
(Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Jól láttam, hogy csak Novák képviselő úr 
nem tette fel a kezét? (Jelzésre:) Igen. 16 igen szavazattal megszavaztuk Kupper képviselő 
urat bizottsági előadónak. Köszönöm. A napirendi pontot ezennel lezárom, főosztályvezető 
úrnak köszönöm a részvételt.  

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az „egyebek”. Kíván-e valaki hozzászólni? Novák képviselő 
úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Az ellenőrző albizottság összehívását 

szeretném szorgalmazni, miután idén még egyetlenegyszer sem került összehívásra ez a 
testület, holott Mandur László már másfél hónapja az elnöke. Az előbb tulajdonképpen 
mintegy megelégedve mondta, hogy a digitális átállást ellenőrző bizottság végül is egy 
működő bizottság volt, hiszen kétszer ülésezett; abból legalábbis az egyik emlékezetem 
szerint egy formális, néhány perces ülés volt, az alakuló ülés, ahol mindenki röviden 
bemutatkozott. (Mandur László: Nem. Félórás és másfél órás volt.) Az első ülés. Legfeljebb a 
második lehetett valami komolyabb, amelynek már nem voltam tagja (Pálffy István: Ez 
pontos: amikor már nem volt tagja, akkor már komolyabb volt.), mindenesetre azt gondolom, 
hogy egy ilyen komoly témában ez nem egy komoly működés. A Kulturális és sajtóbizottság 
Ellenőrző albizottságának sokkal több hatásköre van megítélésem szerint, és nagyon sok 
elmaradása is, ezért örülnék, ha rendszeresen ülésezne a bizottság, ha már elvállalta ezt az 
elnöki tisztséget. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólás? Karácsony képviselő 

úr, parancsoljon! 
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KARÁCSONY GERGELY (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Néhány héttel 

ezelőtt Egerben volt egy zeneipari konferencia, ahol elnök úr is az egyik előadó volt, amely 
után, a konferencia zárónapján volt egy politikusi kerekasztal, ahol nagyjából a konferencián 
elhangzott szakmai javaslatokkal szembesítették a pártok képviselőit. Abban a szerencsés 
helyzetben voltam, hogy én is részt vettem ezen a beszélgetésen. Ott felmerült, és ezt az 
igényt szeretném tolmácsolni, hogy a különböző zeneipari szervezetek által megfogalmazott 
szakmai javaslatokat szívesen bemutatnánk itt, a bizottság előtt. Amennyiben még ebben az 
ülésszakban erre van valamilyen lehetőség, akkor kérem a bizottságot, hogy esetlegesen egy 
külön bizottsági ülés keretében hallgassa meg ezeket a javaslatokat, beszéljünk erről, hogy 
mit tud segíteni a kultúrpolitika annak érdekében, hogy a magyar zene, a magyar könnyűzene 
esetleg újra megkaphassa azokat az állami támogatásokat, amelyekre korábban azért volt 
példa, illetve hogy azokat a problémákat, amelyeket látnak, a politika meg tudja tárgyalni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azt gondolom, hogy az őszi ülésszak során 

mindenképpen sort lehet keríteni egy ilyen meghallgatásra; valamikor hozzám is jönni fognak 
a kollégák, és akkor ezt átbeszéljük. További javaslat, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Köszönöm.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottsági ülést berekesztem. A plenáris ülésre 
mindenkinek jó munkát kívánok. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 26 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


