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Napirend: 
 

1. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú 

módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló 

törvényjavaslat (T/4124. szám módosító javaslatok megvitatása) 

2. Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4144. szám – Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa- 

módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

 Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Tukacs István (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 Molnár Oszkár (független) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Font Sándor (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Herman István Ervin (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 Hoffman Pál (KDNP) Kara Ákosnak (Fidesz), 

 Szijjártó Péter (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 

 

 Kanyó Lóránt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese 

 Gulyás Dávid, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat. Délutáni ülésünket megnyitom. A bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A délelőtt tárgyalt két napirendi pontunkhoz érkeztek módosító indítványok, ezek 
sorsáról kell döntenünk. Mielőtt erre sor kerülne, megkérdezem, hogy ezt a napirendi ajánlást 
elfogadja-e a bizottság. Tehát megismétlem, az 1. napirendi pont az áfatörvény 
jogharmonizációs célból történő korrigálása, a második pedig az otthonvédelemmel 
kapcsolatos törvény módosítása, különös tekintettel a devizahiteles megsegítésére. Ez a két 
napirendi pont szerepel a javaslatban. 

Ha nincs észrevétel (Nincs jelentkező.), akkor megkérdezem a bizottságot, elfogadja-e 
a javaslatomat. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhárom igen. Ki az, aki 
nem ért egyet a napirendi javaslattal? Négy nem. Ki az, aki tartózkodott? Ilyen nem volt. 
Tehát a bizottság 13 igen és 4 nem szavazattal a napirendjét elfogadta. 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az 
adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megtárgyalása 

Az 1. napirendi pontunk tehát az áfatörvény módosításához érkezett indítvány 
megvitatása. Az indítvány tevője Babák Mihály képviselőtársunk. Megkérdezem, kívánja 
esetleg szóban indokolni. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem, ez egyszerű. 
 
ELNÖK: Ha egyszerű, akkor megkérdezem a kormány véleményét, hogy mit szól a 

képviselő úr indítványához. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a 

módosító indítvány mindkét pontjába foglalt korrekciót. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy mi a véleményük a módosító 

indítványról. Kinek van véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs véleménye senkinek. A 
szavazás következik. Ki az, aki támogatja Babák képviselőtársunk módosító indítványát? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhét. Ki az, aki nem támogatja? Ilyen nem 
volt. Ki az, aki tartózkodik? Hat. 

A napirendi pont lezárása 

Hat tartózkodás mellett a módosító indítványt a bizottság támogatja. Köszönöm 
szépen. 

Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása 

A 2. napirendi pontunk következik az otthonvédelmemmel kapcsolatos törvények 
módosításáról. Az első indítvány, amelynek a száma T/4144/3., Aradszki András és Seszták 
Miklós javaslata. Az indítványtevőket itt nem látom. Ez végül is nem baj. Megkérdezem a 
kormány képviselőjének véleményét, miként vélekedik a módosító indítványról. 
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GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a módosító 
javaslatot nem támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság véleménye? (Nincs jelentkező.) A 

bizottság nem reagál. Megkérdezem akkor, hogy a bizottság támogatja-e a javaslatot. Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja. Tehát a bizottság a T/4144/3. számú 
indítványt nem támogatja. 

Következik a T/4144/4. számú indítvány, amelynek MSZP-s képviselők a szerzői. 
Kérdezem MSZP-s képviselőtársaimat, kívánja-e valaki képviselni? Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Költségvetési 

Bizottság! A nyilvánosság előtt is elhangzott egy javaslat, hogy ha egy ilyen lehetőséget 
biztosít esetleg az Országgyűlés az állampolgároknak, hogy egy összegben visszafizessék 
tartozásukat, akkor ez természetesen számukra előnyösebb, mint a többi adós számára, 
akiknek a továbbiakban is fizetniük kell kamatos kamatostul. Pláne akkor, ha ehhez még adó- 
és más mentesség is jár. Ezért azt gondoljuk helyénvalónak, hogy a politikusok, országgyűlési 
képviselők, miniszterek, polgármesterek nem élhetnek ezzel a lehetőséggel. Örömmel 
hallottam egyébként a Fidesz-KDNP frakciószövetség (Sic!) elnökének nyilatkozatát is, aki 
ezt támogatandónak minősítette. Bízom benne, hogy ez a támogatás most itt, a bizottsági 
ülésen is meg fog jelenni. 

Van jelentősége annak, hogy a politikai elit ezzel a előjoggal, ezzel az előnnyel nem 
kíván élni, amennyiben, még egyszer mondom, ez a törvény megszületik. Erről azért azt el 
kell mondani, hogy nyilvánvalóan nagyon kevesen fogják tudni igénybe venni, azok, akik 
ilyen megtakarításokkal rendelkeznek (Babák Mihály: Majd meglátjuk.), és ez egyébként nem 
jelent megoldást nagyon-nagyon sok devizaadós számára, aki ilyen lehetőséggel nem fog 
tudni majd élni. Tehát kérem a bizottság támogatását ehhez a módosító javaslathoz. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A törvényjavaslat előterjesztőjét, nem látom, hogy 

képviselné valaki. Jól látom. Akkor a kormány képviselőjének véleményét kérdezem a 
módosító indítványról. 

 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca álláspontját tudom 

képviselni, a Nemzetgazdasági Minisztérium nem támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem a kormány, hanem a tárca véleménye hangzott el, a tárca nem 

támogatja. A bizottság véleményét kérdezem a javaslatról. Kinek van véleménye? Tukacs 
képviselő úr! 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak egy indoklást 

szerettem volna kérni a nemleges álláspont alátámasztására. 
 
ELNÖK: Igen. Kérem a tárca képviselőjét, hogy a nemleges álláspontját szíveskedjék 

megindokolni. 
 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy látjuk, hogy diszkriminatív 

intézkedés lenne a javaslat, pusztán ez az oka. 
 
ELNÖK: Ez egy lakonikus indokolás. Szekeres képviselő úr! 
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DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Dancsó képviselő úr előbb jelentkezett. 
 
ELNÖK: Igen, ez egy udvarias gesztus. Köszönöm szépen. Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen képviselő úrnak is a 

figyelmességét. Egy kérdésem lenne. A c) pontban mit jelent az, hogy állami vezetők? Mi 
ennek a pontos definíciója? Hol van ez körülhatárolva? Ha erre kaphatnánk egy egzakt 
választ, akkor azt megköszönném, hogy a tudatlanságomat sikerüljön feloldani. 

 
ELNÖK: Bocsánat, Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A közigazgatásban rögzítve van, hogy ki minősül 

állami vezetőnek. (Babák Mihály: Milyen közigazgatásban?) A magyar közigazgatásban 
rögzítve van, hogy ki minősül állami vezetőnek, az állami vezetői kinevezéshez milyen 
feltételek és milyen következmények társulnak. Ez a pont azt jelentené, hogy ha valaki állami 
vezető ebben a helyzetben, akkor ez egy következmény. Ez a mai helyzetben, a mostani 
kormányzás alatt a minisztereket, az államtitkárokat, a helyettes államtitkárokat jelenti és, az a 
baj, hogy pontos elnevezését most nem tudom megmondani, azon országos főhatóságok, 
intézmények vezetőit, az intézmény nem jó szó, akiknek kinevezése vagy az Országgyűléshez 
kötődik, vagy pedig a kormányfőhöz. Nem tudom most pontosan fölsorolni ezeket, de erre 
létező jogszabály van Magyarországon. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát, ha jól értem, képviselő úr, akkor ez egy definiált fogalom. 

Talán szerencsésebb lett volna, ha odaírják ezt a jogszabályt, hogy ez a definíció hol található. 
De ez csak egy közbevető megjegyzést, mert akkor nem lenne vita rajta. Bocsánatot kérek, 
hogy most egy zárójeles megjegyzést teszek, az én korábbi funkciómról sem egyértelmű a 
mai napig, hogy a Számvevőszék alelnöke idetartozik vagy nem. Zárójel bezárva, és akkor 
adom tovább a szót Szekeres képviselő úrnak. 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Mint ahogy elnök úr is mondta, 

hogy az ő korábbi pozíciója vitatott volt, mert van ilyen fogalom, és azon folyik vita, hogy ki 
tartozik bele és ki nem, ezt közben szerintem több jogszabály már rendezte. De én nem erről 
szeretnék szólni, hanem a minisztérium álláspontjáról. Először is a bizottsági ülésen a 
kormány álláspontját kell ismertetni és nem a minisztériumét. Egy parlamenti bizottság akkor 
dönthet, ha a kormány álláspontját ismeri a módosító javaslatról, az Országgyűlés 
Házszabálya szerint. (Több fideszes képviselő közbeszól: Nem. Ez nem így van. Ez nem igaz.) 

Kettő. Szeretném megerősíteni a minisztérium álláspontjának tartalmát. Igen, 
különbségtételt jelent. Azért született a módosító javaslat, hogy azok számára, akik politikai 
döntést hoznak ilyen ügyről, ne biztosítsa az Országgyűlés. Ez tehát nem válasz arra nézve, 
hogy miért nem támogatja. Szeretném hangsúlyozni, igen, diszkriminatív, határozott céllal 
diszkriminatív, hogy a politikai döntéshozók a maguk számára előnyt ne biztosítsanak. Ez 
tehát nem elfogadható indok az ön megfogalmazása szerint, mert ez a javaslat célja. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ahogy én tájékozódtam, végül is itt nem 

meghatározó a tárca, sőt, a kormány véleménye sem. Itt a bizottság maga szuverén módon 
eldönteni, hogy támogatja vagy sem a módosító javaslatot. A képviselő úr nem ért egyet a 
tárca véleményével, az szuverén joga természetesen. De ettől még a bizottság kompetens a 
döntésben. (Babák Mihály: Nem is tudom, miért vitatja ezt Szekeres úr.) 
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BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Elnök Úr! Én tartózkodni fogok. És még mielőtt Szekeres képviselő úr nyíltan megvádolna 
azzal, hogy saját magam számára biztosítok hatalmas előnyöket, szeretném közölni képviselő 
úrral, hogy se deviza-, se forinthitelem nem volt, meg nincs is. Azt gondolom, az én 
döntéshozói képességemet vagy lehetőségemet ez semmilyen módon nem befolyásolja, és jó 
néhányan vagyunk ezzel így. 

A másik, amiben szeretnék önnel vitatkozni, két dolog. Lehet azt mondani, hogy ez 
nagyon kevés embert érint. Remélem, hogy egy év múlva ugyanilyen határozottsággal, 
ugyanezen a helyen el fogja mondani, hogy tévedtem, nagyon sok embert érint. Tehát messze 
nem igaz, és erről ma már beszéltünk a parlamentben is, hogy ez csak azok számára biztosít 
lehetőséget, akiknek egyébként a párnacihában ott van az a pénz, amiből ezt vissza tudja 
fizetni. Szó sincs erről! Pontosan tudja ön is, csak nem akarja most ezt elmondani, mert 
rosszul esik, hogy önöknek eszükbe sem jutott ilyen, mert nem az emberek, hanem a bankok 
oldalán álltak, hogy bizony arról van szó, hogy a jelenlegi, elszabadult devizahiteleket 
forinthitelekkel fogja tudni az emberek egy jelentős része kiváltani. Mindenki nem fogja 
tudni, de jelentős része meg fogja tudni ezt tenni. 

Éppen ezért azt gondolom, nem arról van szó, hogy egyes embereknek előnyt 
biztosítunk. Ha önök erről az oldalról közelítik meg az egészet, akkor súlyos tévedésben 
vannak. Egész egyszerűen gátat szabunk annak, hogy minden hasznot a bankok fölözzenek le, 
miközben az emberek egyre kevésbé tudják fizetni a hiteleiket. Arról van szó, hogy minden 
egy magyar állampolgár számára, akinek devizahitele volt, meghatározott feltételek mellett 
biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy egy költségmegosztással tudják visszafizetni a hiteleiket. 
Egy részét sajnos nekik kell állni, azt a részét, amit a 156 forintos svájci frankon fölvett hitel 
és a 180 forint között van, de a 180 forint és a későbbi árfolyam közötti részét a bankoknak. 
Tehát, ha úgy tetszik, mi ebben az ügyben nem biztosítunk előnyöket, hanem olyan megoldást 
javasolunk, ami a magyar emberek számára jó, hasznos, és mindenki igénybe veheti. Ezért 
fogok tartózkodni, mert, majdnem azt mondtam, hogy jópofának tartom, de nem tartom 
jópofának, hogy valaki ebből az egészből, miközben a kormány és a kormánypárti képviselők 
ténylegesen egy nagyon súlyos problémát próbálnak megoldani, politikai játékot játsszon, 
mint ön most, képviselő úr, és az ön társai. 

 
ELNÖK: Tukacs képviselő úr! (Dr. Dancsó József: Ügyrendi, elnök úr.) Ügyrendi 

kérdésben Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az a kérdésem lenne, 

hogy elnök úr meghívta-e az előterjesztőt a mai bizottsági ülésünkre. Rogán Antal ennek a 
törvényjavaslatnak a jegyzője, szeretném kérdezni, hogy meghívta-e. 

 
ELNÖK: Fél perc szünetet kérek. Igen, meghívtuk. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tukacs képviselő úr következik. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Kicsit döbbenten nézek, mert nem tudom, hogy mi a 

tartalma, értelme a kérdésnek, de bizonyára… (Babák Mihály: Letudták.) Balla 
képviselőtársamat figyelemmel hallgattam, mert kíváncsi voltam, mi lesz az a verbális bravúr, 
amivel megpróbálja megoldani ezt a helyzetet, amiben szavazni kell erről a kérdésről. Úgy 
látom, hogy a bravúr nem sikerült. Egyrészt dönteni parlamenti ügyekről nem személyes 
szituáció kérdése. Nem annak kérdése, hogy én magam vagyok-e abban a helyzetben, hanem 
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hogy megértem-e, tudom-e (Közbeszólásra.)… Nem, nem. Én pontosan figyeltem, hogy 
Szekeres Imre mint mondott. Szekeres Imre nem erről beszélt, hanem hogy megértem-e, hogy 
egy csoport vagy közösség ügyében hozott döntésemnek mi a következménye. Nem 
magamról hozok döntést, és képviselőtársam, ön sem magáról fog döntést hozni, hanem erről 
a politikusi körről, azért, hogy bizonyítható legyen, hogy ebben a politikusi körben a 
döntéshozatal nem arra irányul, hogy hasznot szerezzen egy kormányzati intézkedésből. Úgy 
látom, hogy személyes helyzetből levezetni egy bizonyos alapállást ebben az esetben sem 
lehet, hiszen a kivétel alkalmazása most arra irányul, láthatóvá váljon, hogy a döntéshozó 
politikusok másokon akarnak segíteni, nem magukon. 

A másik, amit el szeretnék mondani és emellett érvelni, hogy azt mondta Balla 
képviselőtársam, nekünk nem jutott volna eszünkbe ilyesmi. De 163 forintos euróárfolyamnál 
(Sic!), ami volt tavaly májusban, mitől jutott volna eszünkbe ilyesmi. Ha ezt képviselőtársam 
elmondja nekem, nagyon szívesen vitázom erről, de azért mindenképpen vegyük figyelembe 
azt, hogy ilyen forint/euró árfolyamról indult a kormányzás. Azóta történt, hogy most ezt a 
döntést meg kell hozniuk, amely döntést mi vitatjuk. De úgy gondoljuk, hogy ha megszületik, 
márpedig a szándékot, hogy megszületik, akkor mindenképpen ezzel a kivétellel kell 
megszületnie. És ezt fontosnak és a közönség számára pedig könnyen érthetőnek nevezzük. 
Valóban meg lehetne mutatni az embereknek, hogy íme, nem saját magunkért, hanem 
másokért próbálunk meg döntéseket hozni. 

Végül a harmadik. Elhiszem, hogy kormányozni nehéz. Van ebből praxisunk. De a 
kormányzati heroizmus felfestése mégsem ad felmentést az alól, hogy a kérdés nincs 
megoldva ezzel sem, ami most előttünk van. Nincs megoldva, és nagy valószínűséggel sokak 
számára okoz nagy csalódást. Ezt a csalódást lehetne oldani azzal, ha legalább ezt a módosító 
indítványt elfogadva jelezné a parlamenti politikai elit, hogy így gondolkodik erről a 
kérdésről, másokon akar segíteni. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányoldalon Márton képviselő úr jelentkezett. 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

A parlamenti gyakorlatban általánosan bevált, hogy bár az indokolás nem része a 
normaszövegnek, mégis csak abból derül ki, hogy egy indítványt miért is kellene elfogadni. 
Na most, jól látszik, hogy Szekeres képviselő úr nem volt itt a délelőtti vitában, amikor a 
törvényről beszéltünk, mert akkor tudhatta volna, és akkor valószínűleg nem támogatna egy 
ilyen indokolást, amiben egyébként elképesztő butaságok vannak leírva, Balla képviselő úr 
már beszélt erről, ami szerint azt mondja, hogy csak azoknak jelnet megoldást, akik ki tudják 
fizetni a hitelüket, a többségnek pedig nem. Balla képviselő úr pontosan elmondta, délelőtt 
körülbelül háromnegyed órán keresztül boncolgattuk ezt a kérdést, hogy hogyan és miként 
fogják tudni kifizetni a devizahitelesek forinthitel segítségével a meglévő hiteleiket. Ez az 
egyik dolog. 

A másik pedig, hogy önök ebben az indokolásban nem az indítványukat indokolták 
meg. Ez egy politikai pamflet, ami itt le van írva. A végén az derül ki, hogy még az európai 
pénzügyi válságért is a kormány, a kormánypárt a felelős. Ez valami politikai nonszensz. Ha 
egy normális, még egyébként az is lehet, hogy méltányolható irányba szóló indítványuk lenne, 
akkor legyenek kedvesek, és próbáljanak már meg valamilyen módon egy olyan normális 
indokolást összerakni, amiben valóban a hangzatos politikai célokon kívül meg is tudják 
indokolni azt, hogy miért is az az indítványuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Szekeres képviselő úr. 
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DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! Itt azért most egy nagyon fontos 
dolog történt két kormánypárti felszólalással. Önök minden korábbi nyilatkozattal szemben 
ezek szerint egy olyan modellben gondolkodnak, hogy a devizában fennálló adósságot az adós 
forinthitelből tudja törleszteni. (Babák Mihály és több fideszes képviselő: Is.) Akinek van 
megtakarítása. Minden eddigi nyilatkozat a javaslattevő részéről, a kormány részéről is ezzel 
ellentétes volt. Azért volt ez egy fontos momentum (Babák Mihály közbeszól.), mert ha egy 
ilyen útra kívánnak tévedni, akkor rendkívül komoly veszélyeket jelent az emberek számára. 
(Babák Mihály: Ez nem a HM.) Mert egy ilyen hitelezési hullámmal a forinthitelkamatok 
jelentős megemelkedésével kell számolni, és vélhetőleg az ilyen magas kamatok esetében 
már, és előre szólok, hogy később ezen ne legyen vita, hogy erről is mi tehetünk, 
elképzelhető, hogy a törlesztőrészlet meghaladja a mostanit. Ki kellene számolni ezt, mert ez 
10-12 százalékos kamatszintet jelent minimum. 

Fölmerül az a kérdés is persze, hogy hitelképességet hogyan lehet majd biztosítani 
abban az esetben, ha mondjuk egy ingatlan áll a család rendelkezésére, az, ami éppen terhelve 
van devizahitellel. Tehát ez a váratlan, vagy ezek szerint önök által már korábban elképzelt 
fordulat még további kérdéseket vet föl az alapjavaslattal kapcsolatban. (Babák Mihály: Ez 
nem fordulat, ez lehetőség az állampolgároknak.) Én végighallgattam önöket, gondolom, ez 
kölcsönösen elvárható. Szeretném jelezni, hogy ez nem a mostani módosító javaslattal 
kapcsolatban vet fel újabb kérdéseket, hanem az alapjavaslattal kapcsolatban. Ha és 
amennyiben egy ilyen tudatos törekvés van, akkor ezek szerint a kormány valamilyen 
formában meg kívánja támogatni közpénzből ezeket a hitelezéseket. Szeretném előre jelezni, 
hogy ez még messzebb vezet, ha igaz a kettőjük álláspontja, és ezt nincs okom 
megkérdőjelezni. De akkor egy rendkívül veszélyes zónába tévedünk, ahol nagyobb terhek 
hárulhatnak az emberekre, még annál is, ami ma van. 

Mindenesetre az alapvető módosító javaslat nyilván ahhoz a parlamenti 
beterjesztéshez készült, amit vitatunk, csak mindkettőjük felszólalása egy irányba mutatott, és 
ezért kívántam jelezni, hogy ennek rendkívül komoly veszélyei vannak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kara Ákos képviselő úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Ügyrendi javaslatot szeretnék tenni. Tisztelettel hallgattam 

Szekeres képviselő úr mondanivalóját, csak szeretném jelezni, hogy ez messze meghaladja a 
módosító javaslat témáját. Azt indítványozom, hogy térjünk vissza arra, és ha mindenki 
elmondta a mondandóját, akkor zárjuk le ezt a részét a vitának. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ezt most nem értem, hogy mit haladt meg, elnézést kérek. Ja, hogy a 

hozzászólás?! Ez is egy vélemény, igen. Kinek van még észrevétele? Molnár Oszkár 
képviselő úr, tessék! 

 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarországon a 

választópolgárok szemében mindig rendkívül népszerű, ha egy javaslat a politikusokon üt 
egyet. Azt gondolom, hogy most is valami hasonlóval állunk szemben. Minden valószínűség 
szerint azért ebben az MSZP-s képviselők részéről benne van a népszerűsködési vágy is. 
Ugyanaz a véleményem egyébként, mint Balla képviselő úrnak. Én is morfondírozok azon, 
hogy most mitévő legyek. Megszavazzam, ne szavazzam, tartózkodjak? Még most sem 
döntöttem el. Viszont van ebben egy olyan kör, amely miatt semmiképpen nem lehet 
támogatni ezt a módosító indítványt, nevezetesen a polgármestereké. Kérem szépen, ugyan 
mondja már meg nekem valaki, hogy egy 30-40-100 lelkes település polgármestere milyen 
érdekérvényesítő képességgel rendelkezik, milyen befolyásos politikus egy ilyen ember? És 
bizony Magyarországon több ezer ilyen polgármester van. Őket például miért rekesztenénk 
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ki? Egyáltalán miért diszkrimináljuk a politikusokat? Ezt értem pozitív és negatív 
diszkriminációra is természetesen. Tehát azt sem tartom helyesnek, ha politikusok valamilyen 
előnyt élveznek valami miatt, és nyilván azt sem, ha hátrányt szenvednek valamiben. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ügyrend? Van még észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Kérem szépen, akkor elérkezett az igazság órája. Nem érkezett el, Veres képviselő úr 
következik. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elég régen jelentkeztem hozzászólásra, elnök úr. 

Miután itt vita alakult ki a javaslat kapcsán azon, hogy vajon lehet-e megkülönböztetést tenni, 
azaz alkothat-e az Országgyűlés olyan jogszabályt, amelyben megkülönböztetést tesz, 
remélem, abban nincs vita közöttünk, hogy nemrégiben alkotott ilyen jogszabályt az 
Országgyűlés, háromszori nekifutással határozta meg azt a kört, amelyre végül is érvényesnek 
gondolja a különadót. Azért szeretném ezt elmondani, hogy nehogy félreértés legyen 
közöttünk. Annak idején a fideszes többség egy alkotmánysértő törvényt fogadott el, az 
Alkotmánybíróság visszadobta, azt követően még kétszer szavazott róla a többség, míg a 
végső kör, amely ma érvényesül, elfogadásra került. Ugyanúgy valamilyen módon a 
politikusokat próbálta ebben a kérdésben definiálni, és a politikusokra vonatkozó különadót 
határozott meg. (Babák Mihály: Ez hihetetlen. Jövedelmet.) Nem, nem, nem, Misi, nem 
jövedelmet határozott meg, hanem az adó alanyaként politikusi kört határozott meg, úgy, mint 
országgyűlési képviselőt, megyei közgyűlési elnököt és polgármestert. 

Ezt csak azért mondom el, mert teljesen igaza van képviselőtársamnak a felvetésében. 
Azt mondta, hogy vannak olyan polgármesterek, akik nem, akkor miért fogadta el ezt annak 
idején a fideszes többség a polgármesterekre vonatkozóan a 98 százalékos törvénynél? Ezt 
csak azért mondom, mert annak idején, amikor ez elfogadásra került, három különböző 
alkalommal tárgyalta az Országgyűlés, és még vita tárgya is volt, hogy kikre is terjedjen ki, és 
bizonyos sajtónyomásra kerültek be az európai, illetve magyar parlamenti képviselők ebbe a 
körbe a harmadik nekifutásban. Én magam azt gondolom, hogy miután lehetetlen módon 
tárgyalja az Országgyűlés ezt a javaslatot, azzal, hogy reggel ismerhettük meg, most pedig 
már végig kell menni a zárószavazásig, ezért szerintem az országgyűlési képviselőkre, az 
állami vezetőkre, kormánybiztosra, miniszterelnöki biztosra, miniszterelnöki megbízottra, 
miniszteri biztosra, kormányhivatal-vezetőre vonatkozó kitétel megállja a helyét. 

Úgy gondolom, hogy nem személyes érintettség kérdése a dolog, hiszen rengeteg 
olyan ügy van, amelyben személyesen vagy érintettek vagyunk vagy nem, mégis döntést kell 
hozni. Meg vagyok róla győződve, hogy akkor járunk el helyesen, ha ebben az esetben kellő 
körültekintetéssel, aki majd ezt a bizonyos jogszabályt meg akarja szavazni, legalább 
önmagára nézve nem fogja megszavazni azt a lehetőséget, ami közpénzből egy nagyon 
jelentős összeget tesz kockára egyrészt, másrészt annak kifizetését, be nem jövetelét biztosítja 
a költségvetésbe. Csak emlékeztetnék mindenkit, az általános vitára való vételnél ez 
napirenden volt már, hogy olyan szja-kedvezmény kapcsolódik ebben a jogszabálytervezetben 
a törlesztéshez, amely nagyon nagy összegű szja-bevételtől fosztja meg a kincstárat. 

Tehát ilyen értelemben a képviselők nemcsak azt a kedvezményt élvezik abban az 
értelemben, ha eszerint törlesztenek, ami az árfolyamkülönbségből adódó kedvezmény, 
hanem nagyon komoly személyi jövedelemadó-kedvezményt is érvényesíthetnek ezt 
követően, ami, azt gondolom, még inkább arra indíthat mindenkit, hogy talán ezt meg kellene 
fontolni és komolyan venni. 

Gyakorlatilag a javaslatról mást nem szeretnék mondani, azt gondolom, hogy a 
javaslat, azzal, hogy a múlt héten már nyilvánosságra került, és ismertté vált, mindenki 
számára megismerhető volt. Ha az Oszkár fenntartása a polgármesteri tisztséggel 
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kapcsolatban esetleg a fideszes oldalon bármilyen módon elfogadásra kerül, akkor mi arra 
készek vagyunk, hogy ezen a ponton akár bizottsági kapcsolódó módosító indítvánnyal 
korrigáljuk. Mert azt gondolom, hogy az igazságérzet meg a korrektség miatt ezt talán ki 
lehetne nyitni. Még egyszer mondom, ha van erre fogadókészség, akkor mi ebben a dologban 
partnerek vagyunk egy ilyen módon történő elfogadásban is. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mielőtt szavazásra felteszem a kérdést, mert most 

már lassan szavazhatunk, hadd mondjam el a véleményemet, aminek a lényege az, hogy én 
szívesen megszavaztam volna ezt a módosító indítványt, de engem meggyőzött Molnár 
Oszkár képviselőtársunk véleménye, miszerint valóban differenciálatlan mindenféle 
polgármestert kirekeszteni ebből. Itt van előttem a szűkebb pátriám polgármestere egy 450 fős 
faluban. Nem mondom tovább. Viszont, ha kezelhető még technikailag ez a javaslat egy 
bizottsági módosító indítvány formájában, akkor a magam részéről üdvözölném, ezt a 
lehetőséget. 

Ezek után megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja ebben a 
formában ezt a módosító indítványt. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ebben a 
formában 4 támogató van. Ki az, aki nem támogatja? Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? A 
bizottság összes többi tagja tartózkodik a szavazástól. Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Miután elnök úr a szavazás előtt elmondta azt az 

opciót, ami kinyílt a vitában, a magam részéről szeretnék most javaslatot tenni arra az opcióra. 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nevezetesen az új módosító indítvány a jelenlegi 

indítvány b) pontja nélküli indítvány. 
 
ELNÖK: Most azért vagyok zavarban, mert… 
 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elmondom, itt van mindenki előtt az indítvány. 
 
ELNÖK: Képviselő Úr! Én… (Nagy zaj.) Most zavarban vagyok, hogy így 

házszabályszerű-e ez a fajta ceremónia. Tessék, Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály lehetővé teszi azt, 

hogy a költségvetési bizottság bizottsági módosítóval élhet akkor, ha egyetértés alakítható ki 
ebben a kérdésben. Miután elnök úr az összefoglalójában elmondta saját személyes 
véleményeként, én előtte körülbelül 8 perccel azt mondtam, hogy magam is hajlandó vagyok 
azt a bizonyos opciót mérlegelni, amelyet itt Molnár Oszkár elmondott az imént, ezért most 
arra tettem és teszek indítványt, hogy a költségvetési bizottság nyújtson be egy olyan 
módosító javaslatot, amely a képviselőtársaink által benyújtott javaslattól annyiban tér el, 
hogy nem tartalmazza a fölsorolás az itteni b) pontban szereplő „polgármester, 
főpolgármester, megyei közgyűlési elnöke” kifejezést. Ennek a logikája az, hogy ezen 
személyi kör ilyen módon nem vesz részt a közvetlen kormányzati munkában. Sem a javaslat 
előkészítésében nem vehetett részt, sem pedig a javaslat elfogadásában nem vesz részt. 

Ezért gondolom azt, hogy van létjogosultsága annak, amit itt Molnár Oszkár 
elmondott, és ilyen módon lehetne egy módosító indítványban mindezt megvalósítani. Az 
indítványom tehát ez lenne a bizottság számára. Várom a képviselőtársak reagálását. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Akkor megkérdezem a bizottság véleményét, hogy 

ezzel a javaslattal, miszerint bizottsági módosító indítványként fejlesztenénk tovább a 
módosító indítványt, ezzel a korrekcióval, ezzel a javaslattal a bizottság egyetért-e. Mi a 
véleménye róla? Tessék! 

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Ha a polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök 

esetében kinyitjuk ezt a kaput, ugyanaz az érvelés, amit Veres képviselő úr mondott, igaz a 
többire is. A többiek sem vesznek részt a döntéshozatalban. Egy kormánymegbízott, aki nem 
parlamenti képviselő, mennyiben vesz részt a döntéshozatalban? Tehát úgy érzem, itt Veres 
képviselő úr érvelése igencsak megbicsaklott. Ha ezen az úton megyünk tovább, akkor csak 
az országgyűlési képviselők maradnak a zsákban. 

 
ELNÖK: Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök Úr! Nálam nincs Házszabály. Ha megtenné, 

hogy a Házszabály mit mond Veres képviselő úr jelen javaslatára, hogy egyáltalán 
Házszabályszerű-e vagy sem, akkor megkönnyítené a munkánkat, mert akkor el tudnánk 
dönteni, hogy egyáltalán van-e értelme foglalkoznunk ezzel a kérdésfelvetéssel vagy sem. Ha 
segítene ebben, elnök úr, hogy a Házszabályt pontosan citálná az ilyen módosító javaslatra, 
akkor azt megköszönnénk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A pontos citáláshoz technikai szünetet tartunk. (Rövid szünet. – 

Magyar Anna jelentkezik.) Bocsánat, szünet van, utána lehet. Bocsánat, tessék, szünetben 
ügyrendi. 

 
MAGYAR ANNA (Fidesz). Igen, elnök úr. Akkor azt szeretném fölvetni, hogy a 

napirendi pontot a szavazással lezártuk. Azt gondolom, napirenden kívül vagyunk, szeretnék 
segítséget kérni ahhoz, hogy ezt jól értelmezem-e. Ha ismételten napirendre akarjuk venni, 
akkor napirendet kellett volna módosítanunk. 

 
ELNÖK: Bocsánat, a napirendi ponton belül vagyunk még. Van még egy módosító 

indítvány. Nem zártuk le a napirendi pontot. Viszont, hogy az időt kihasználjuk addig, amíg 
Dancsó képviselő úr kérdésére megtaláljuk a helyes választ, javaslom, hogy a következő 
módosító indítványt, amelynek a száma T/4144/5., benyújtója pedig Koszorús László 
képviselő úr, talán letudhatnánk. Miután a módosító indítvány tevője nincs jelen, az 
előterjesztő sincs jelen, megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy erről az indítványról mi a 
véleménye. 

 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító javaslatot 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja az indítványt. Képviselőtársaimat kérdezem, még 

egyszer, a T/4144/5. számú módosító indítványról. (Nincs jelentkező.) Véleményt nem látok, 
se pro, se kontra. Akkor erről szavazzunk most. Az a kérdésem, hogy ezt a Koszorús László 
által jegyzett, T/4144/5. számú módosító indítványt a bizottság támogatja-e. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság elsöprő 
többsége támogatja. Ki nem támogatja? Négy. Tartózkodás volt-e? Nem volt. Négy 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság Koszorús képviselő úr indítványát támogatja. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket. A Házszabály 94. § (1) bekezdése azt 
mondja, hogy a törvényjavaslathoz az Országgyűlés bizottsága és az országgyűlési képviselők 
a Házszabályban meghatározott kivételekkel módosító javaslatot nyújthat be. Ezt úgy 
értelmezem, hogy a bizottság nyújthat be módosító javaslatot ahhoz a módosító javaslathoz, 
amiről most a vita folyik. Tehát amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy a Veres 
képviselőtársunk által tett korrekciót akceptálja, és annak figyelembevételével bizottsági 
indítványt nyújt be, akkor erre van lehetőség a Házszabály szerint. Ezt mondom én, és akkor 
Dancsó képviselő úr is mond valamit. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, akkor van további kérdésem. 

Akkor ez a forma, amit Veres képviselő úr megtett, ön úgy értelmezi, hogy házszabályszerű? 
Tehát Veres képviselő úr bemondásra mond egy módosító javaslatot, és akkor ez így 
házszabályszerű, és mi szavazhatunk róla? Tehát nem kell neki írásban benyújtania, nem kell 
ezzel kapcsolatosan új napirendet fölvenni, vagy új bizottsági ülést tartani? Ennek alapján 
bármikor egy előterjesztő azt mondhatja, hogy módosító javaslatot gyárt, vegyük ki, mondjuk 
azt az egy vesszőt, és innentől kezdve szavazzunk róla? 

 
ELNÖK: Én úgy értelmezem, nem tartom magam természetesen a Házszabály 

szakértőjének, hogy írásban születik egy bizottsági módosító indítvány, ilyenre elég sokszor 
volt már példa, hogy a bizottság nyújtott be módosító indítványt. Tehát úgy értelmezem, hogy 
ebben az ügyben is lehet bizottsági módosító indítványt tenni, írásban természetesen. 

Kinek van még észrevétele? Seszták alelnök úrnak. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Az az egy, tisztelt bizottság, ha van még 

szakbizottsági ülés, ha visszatértünk a szünetből, azt gondolom, hogy egy jó nagy vermet 
ástak a bizottsági többségnek, amibe, úgy tűnik, az MSZP képviselői estek bele. Tehát azzal 
az értelmezési kerettel, amit Molnár Oszkár képviselőtársunk tett a bizottság asztalára, jelesül, 
hogy egy néhányszáz fős falu polgármesterét is ki akarja zárni az MSZP-frakció az 
úgynevezett előnyökből, teljesen hamis módon az indoklás maga az állatorvosi ló. Ott olyan 
hazugságok és csúsztatások vannak egymás hegyén-hátán, jó lenne, ha az indoklást 
megismerhetné a széles közvélemény. Ilyenek szerepelnek az indoklásban, hogy 974 milliárd 
forinttal növelte az árfolyamromlás következtében a devizahitelesek terheit a mostani 
kormánytöbbség. Ha az önök szakmaisága és közgazdász mivolta elviseli ezt az érvelést, az 
erősen tanulságos, és azt gondolom, néhány gazdasági lapnak is jelenthet kellő érvanyagot. 

Magyarul: abba az árokba, amit önök ástak, beleestek. Most próbálnak mindenféle 
más módon kikecmeregni ebből az árokból, teljesen értelmetlen és értelmezhetetlen köröket 
futni ugyanabban az ügyben. Valóban, amit képviselőtársunk mondott, a szünetben talán, az 
egy újabb értelmezési keretet ad, és akkor zárjuk ki a volt minisztereket, akik, mondjuk 
hibásak voltak ebben a döntéshozatalban, a volt állam vezetőket vagy esetleg a volt 
országgyűlési képviselőket, akik ezt a helyzetet előidézték, ezt az árkot kiásták, amiben most 
kecmergünk. Ha ilyen módon újraszabhatjuk ezt a módosító indítványt, akkor terjesszük ki a 
volt állami vezetőkre, a volt országgyűlési képviselőkre, a volt miniszterekre és a többire. 
(Babák Mihály: Ez egy nagyon jó javaslat.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A tartalmi vitát nem 

folytatnám tovább, mert azt az előbb lefolytattuk. Verses képviselő úrnak arra vonatkozott 
egy javaslata, hogy a bizottság be akar adni egy bizottsági módosító javaslatot, avagy sem. A 
tartalmát szerintem ismerjük, értelemszerűen nem fogunk vele egyetérteni, ez már napnál 
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világosabb. Az egész hátterét Seszták alelnök úr szerintem kiválóan megvilágította, azt 
javaslom, hogy szavazzunk Veres képviselő úr indítványáról, hogy akarunk-e egyáltalán 
beadni egy bizottsági módosító javaslatot, avagy sem. 

 
ELNÖK: Az észrevétel világos. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Csak egy megjegyzésem lenne, elnök úr. Ez a javaslat 

teljesen hibás. Hiányzik belőle a miniszter meg a miniszterelnök. Nem tudom, miért csinálták 
a szocialisták, hogy kihagyták a minisztert meg a miniszterelnököt. Ez mégis csak borzasztó. 
Országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos? Direkt csinálták? Meg akartak téveszteni 
minket? Mégis csak borzasztó! Ha az állami vezetők alá akarják bújtatni, akkor megint csak 
nem mondanak igazat, mert különben a miniszterelnöki biztos miért nem áll meg? Hagyjuk! 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Egyetértek Balla képviselő úr javaslatával. Szerintem a tartalmi vitának már 
nincs újabb hozadéka. Ezért valóban arról kell szavaznunk, hogy ezekkel az észrevételekkel, 
esetleges korrekciókkal együtt a bizottság hajlandó-e egy bizottsági módosító indítványt 
beadni, bizottsági indítvánnyá fejleszteni tovább az MSZP-s képviselők módosító indítványát. 
Igen vagy nem? Ez a kérdés. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, hogy legyen egy bizottsági 
módosító indítvány, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat igen, ez kevés az üdvösséghez. 
Tehát a bizottság úgy döntött, nem kívánja bizottsági indítványként a szocialista képviselők 
által benyújtott módosító indítvány továbbfejlesztett formáját benyújtani. Köszönöm szépen. 

Veres képviselő úr, napirend után? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem. Tekintve, hogy nincs lezárva a napirend, elnök 

úr. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! (Több fideszes képviselő jelzi, hogy a napirendet 

lezárták.) 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Bocsánat! Bocsánat! A napirend majd akkor lesz 

bezárva, amikor az elnök azt mondja, hogy befejeztük a bizottság ülését. 
 
ELNÖK: Képviselő Úr! Ezzel a két napirendi pontunkkal végeztünk, ön kihasználja 

ezeket a kis bakikat. (Dr. Veres János. Nem baki.) Ez nem túl sportszerű, de igaza van. 
Tessék, öné a szó. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tekintettel arra, hogy a vitában fölmerült egy nagyon 

érdemi és érdemleges megnyilatkozás Seszták képviselő úr részéről, aki azt mondta, hogy 
szerinte sem a kormánybiztos, sem a miniszteri biztos, sem senki más ilyen hatással nem 
lehetett ennek a jogszabálynak az előkészítésére. Ugye, mi azért gondoljuk, hogy lehettek 
még hatással, mert a mai első bizottsági ülésünkön a kormány képviselője képviselte itt 
Rogán képviselő urat mint előterjesztőt. Nyilvánvaló összefonódás van ebben a javaslatban. 
(Babák Mihály: Nem. Ő kormányvéleményt mondott.) Nem, nem, nem, nem. Bocsánat. 
Pontosan nézze meg a jegyzőkönyvet, képviselő úr. Szóval. A következő indítványom úgy 
szólna, döntsön a bizottság arról, hogy a Seszták úr által mondott első javaslatról kíván-e 
bizottsági módosító indítványt benyújtani a bizottság. (Seszták Oszkár: Nekem nem volt 
javaslatom.) Csak hogy mindenki pontosan emlékezzen vissza, mi volt Seszták úr első 
javaslata. 
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ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, lezárom a napi pontot. (Dr. Veres 

János: Úgy szólt, hogy…) Most lezárom a napirendet. (Dr. Veres János: Elnök úr, a 
Házszabály szerint legyen szíves vezetni az ülést.) Lezárom a napirendet, és megkérdezem, 
kíván-e valaki Veres képviselő úr észrevételeihez napirend után csatlakozni. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, akkor kérek szépen szavazást. Seszták úr 

javaslata az volt… 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Nem volt javaslatom, képviselő úr. Nem volt 

javaslatom. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor viszont én most javaslatot teszek rá, hogy csak 

az országgyűlési képviselők… Így szólt az ön hozzászólása. 
 

Az ülés bezárása 

ELNÖK: Lezártam a napirendi pontot. Köszönöm szépen. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 34 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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