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Napirend: 

 

1. A 2002-2010. közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárásáról, valamint az 

esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 

országgyűlési határozati javaslat (H/6335. szám - a gazdasági és informatikai bizottság 

önálló indítványa - általános vita) 

2. Az egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati 

alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának 

biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6187. szám - Kósa Lajos és dr. Dancsó József 

(Fidesz) képviselők önálló indítványa - módosító javaslatok megvitatása) 

3. Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6153. szám - kapcsolódó módosító javaslatok 

megvitatása) 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, mai ülésünket megnyitom. A jelenléti ív alapján 
megállapítottam, hogy a bizottság határozatképes, tekintettel a helyettesítésekre is. 

A napirend elfogadása 

A kiküldött meghívóban 5 napirendi pontot ajánlok mai ülésünkre. Ehhez észrevétel 
nem érkezett, ezért megkérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e az általam javasolt 
napirendet. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta napirendjét. 

A 2002-2010. közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárásáról, valamint az 
esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Megkezdjük az 1. napirendi pont tárgyalását. A 2002-2010. közötti devizaeladósodás 
okainak feltárásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat 
általános vitára bocsátása a kérdés. Az előterjesztő a gazdasági és informatikai bizottság. Van-
e itt valaki? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tegnap a kicsit vehemens vitában sikerült tisztázni, 
hogy a Házszabály írott szabályai és a kialakult szokásjog alapján nincs akadálya annak, hogy 
az előterjesztő nélkül is tárgyalhat a bizottság előterjesztésekről. Ezért a kormány képviselőjét 
kérdezem. A kormány részéről sincs senki? (Jelzésre.) Az sem kötelező. Akkor ilyen 
viszonyok között a bizottság saját maga fogja minősíteni ezt az indítványt. 

Megkérdezem tehát képviselőtársaimat, hogy kinek van véleménye. Kérdést nem 
teszek föl, mert nincs kitől kérdezni. Véleményeket kérek arról, hogy általános vitára 
ajánljuk-e, vagy pedig mitévők legyünk ezzel az indítvánnyal. Kinek van megjegyzése? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. 

Döntés az országgyűlési határozati javaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Akkor viszont szavazni fogunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a H/6335. számú 
javaslat általános vitára bocsáttassék. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
általános vitára bocsátását. 

Szeretném javasolni Vitányi István képviselőtársunknak, hogy szíveskedjék a plenáris 
ülésen ezt a határozati javaslatot a bizottság részéről kommentálni, valamit szíveskedjék 
mondani. Együttes általános vita lesz, és a tegnapi vállalásával egyetemben ezt is 
szíveskedjék odabiggyeszteni. Köszönöm szépen. Akkor a bizottság részéről ezzel 
abszolváltuk a feladatot. 

Az egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati 
alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvényekkel való összhangjának 
biztosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok tárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 2. napirendi pontra térünk rá. Ajánlást kell készítenünk a 
plenáris ülés számára, a módosítókat kell megtárgyalni. 

Az első mindjárt az én javaslatom, az ajánlás 1. pontjában lévő módosító indítvány. 
Tudom, hogy sok képviselőtársamnak már unalmas az, hogy én ezt a kérdést itt szóba hozom, 
de megígérhetem, hogy ezt mindig szóba fogom hozni, amíg a mandátumom engedi. Ceterum 
censeo, a probléma az, hogy az önkormányzatok fölött nincs független pénzügyi ellenőrzés. 
Én most annak apropóján, hogy az önkormányzati költségvetési pénzmaradvány új definíciót 
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kap, szeretném a tisztelt Országgyűlés és mindannyiunk figyelmét fölhívni, hogy ezt a 
problémát oldja meg a tisztelt Ház. Ez a saját javaslatom lényege. 

Kérdezem a kormány képviselőjét, Tavaszi Zsolt urat, hogy erről a módosító 
indítványról mi a véleménye. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok csak 

képviselni, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Azért ennyivel nem ússza meg, tessék valami szakmai indokot is 

mondani, hogy miért nem támogatja. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az érintett szövegrész az Áht. 

4.§ (3) bekezdése mind a központi, mind az önkormányzati intézményrendszer tekintetében a 
maradvánnyal kapcsolatos fogalmat határoz meg. Ide szúrná be az indítvány azt a mondatot, 
hogy a maradvány valódiságának külső ellenőrzéséről az államháztartásért felelős miniszter 
gondoskodjon. Egyrészt a maradvány a beszámolónak csak egy része, erre vonatkozólag egy 
kiragadott megállapítás lenne ez. Másrészt az indoklásban van utalás, hogy az 
önkormányzatok tekintetében a kincstári ellenőrzés, illetve törvényességi ellenőrzés a 
központi kormány részéről alkalmazásra kerül, a támogatások, normatív hozzájárulások 
területén tartalmaz ellenőrzési lehetőséget. 

Elnök úr is említette a T/5701. számú, hasonló javaslatát az önkormányzatok 
tekintetében. Tehát álláspontunknak megfelelően most sem tudjuk ezt támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Elnézést, a napirendi pontnál a Kósa-Dancsó 

szerzőpáros szerepel, és elnézést kérek Dancsó képviselő úrtól, aki ugyancsak előterjesztő. 
Neki is meg kell adnom a szót. Parancsoljon! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, a kormány képviselőjének véleményét 

figyelemmel hallgattam, egyetértek vele. 
 
ELNÖK: Köszönöm a véleményeket, nem leptek meg. Azért megkérdezem, 

kihasználva, hogy Tavaszi Zsolt szakemberként jelen van, hogy akkor hogyan gondolja. Vagy 
egyáltalán nem tartja szükségesnek a tárca a helyi önkormányzatok független pénzügyi 
ellenőrzését? Merthogy ezzel nem ért egyet, azt értem. (Babák Mihály: Elnök úr, ez nem 
konzultáció. Itt egy javaslatról kell dönteni.) 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Említettem már, hogy a kincstár 

az önkormányzati támogatások, normatívák fölött gyakorolja ellenőrzési jogát, de az 
Országgyűlés legfőbb pénzügyi gazdasági ellenőrzési szerve, az Állami Számvevőszék e 
tekintetben külső ellenőrzést végez. A központi kormányzat törvényességi ellenőrzést végez a 
kormányhivatalokon keresztül, a kormányhivatal fölkérheti adott esetben az ÁSZ-t egy célzott 
vizsgálat lebonyolítására, illetve a központi költségvetéssel való kapcsolatok tekintetében a 
kincstár az ellenőrzést lefolytatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Csak elnök úr lelkiismeretének megnyugtatására 

szeretném elmondani azt, hogy a gyakorlatban hogyan működik ez. Elmondta főosztályvezető 
úr, hogy a kincstári rendszeren keresztül megtörténnek kezek az ellenőrzések. Úgy gondolom, 
hogy kellő szabadságuk van a helyi önkormányzatoknak többek között arra, hogy külső 
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ellenőrzési lehetőséget igénybe vegyenek. Tudom, nálunk, Orosházán, de más nagyobb 
településeken a könyvvizsgálót továbbra is alkalmazzák, hiszen egy nagyobb település 
vonatkozásában szerencsés az, ha a képviselőtestület döntése alapján van egy külső szemlélő 
is, adott esetben a könyvvizsgáló. Ez a helyi önkormányzat döntési kompetenciájában benne 
van, aki úgy érezi, hogy anyagilag és egyéb szempontból fontos neki, továbbra is alkalmaz 
könyvvizsgálót. Ha pedig anyagilag nem bírja, vagy úgy gondolja, hogy nem olyan nagy a 
költségvetése, és az lényegtelen, hiszen a kincstáron keresztülmegy majdnem minden tétele, 
ott nyilván erre kevésbé van szükség. Szerintem ezzel a gyakorlatban nincs semmilyen 
probléma. 

Azért akartam ezt elmondani elnök úrnak, hogy a gyakorlat és a törvény 
megvalósulása szempontjából is legyen ismerete. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most valóban okosabb lettem. Szavazás következik. Ki az, aki 

támogatja az 1. ajánlási pontban lévő módosító javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egy támogató van, egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen. 

Folytatjuk a 2. ajánlási pontban Hegedűs Lorántné képviselő asszony indítványával, 
aki nincs jelen. De ez nem akadálya annak, hogy megkérdezzem először az előterjesztő, aztán 
a kormány álláspontját. Dancsó képviselő úré a szó. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság álláspontját kérdezem, ki támogatja? 

(Szavazás.) Egy támogatás mellett a javaslat nem kapott egyharmadot sem. 
Következik a 3. ajánlási pontban Pál Tibor és Varga Zoltán képviselő urak módosító 

javaslata. Erről is az előterjesztő véleményét kérdezem. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány véleménye? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság álláspontját kérdezem, ki támogatja. 

(Szavazás.) A bizottság részéről senki nem támogatja. 
Következik a 4. ajánlási pontban Láng Zsolt képviselő úr indítványa. Erről kérdezem 

az előterjesztő véleményét. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Van-e valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) 

Nekem van kérdésem. Akkor hadd adjam meg a szót magamnak. 
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Főosztályvezető úr és Dancsó képviselő úr is, aki előterjesztő egyben, nem gondolják, 
hogy ez paragrafus az államháztartási törvényben a parlament költségvetési jogának további 
csorbítását jelenti? Miután a működési előirányzatok és a felhalmozási előirányzatok közötti 
átcsoportosítás jogát magához rendeli a javaslat, így úgymond a parlamenttől ezt a jogot 
elvonja. És ezek után fölmerül a kérdés, hogy miért kell a költségvetési törvényben egyáltalán 
a parlamentnek erről dönteni, ha a kormány úgyis átcsoportosíthat. Mi erről a véleménye az 
előterjesztőnek? Tessék, képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr azt kérdezte, hogy nem gondolja-e az 

előterjesztő. Nem gondolja. 
 
ELNÖK: Nem gondolja. Ez egy lakonikus válasz. És a kormány is úgy gondolja. 

Bocsánat, a tárca álláspontját tessék mondani! 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A költségvetés a részletes 

kiemelt előirányzatok tekintetében nemcsak ez évtől, hanem eddig is tartalmazott belső 
átcsoportosítási felhatalmazást az adott központi vagy önkormányzati költségvetési szervek 
tekintetében. Tehát a költségvetésben nyilván olyan kiemelt előirányzatokról van szó, 
amelyek nagyon merevvé válnának, ha ez törvényben rögzített lenne. Tehát itt ez azt jelenti, 
hogy egy költségvetési szerven belül mondjuk a dologi és a felújítási előirányzatok között át 
lehet csoportosítani. Úgy véljük, hogy ez a törvényhozás jogkörét nem csorbítja, és nincs is 
olyan nemzetközi gyakorlat sem talán, ahol ilyen mélységben törvényi szinten kötnék meg a 
végrehajtást. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr, hadd hívjam föl a figyelmét a német 

költségvetésre. Németországot a magyar kormány nagymértékben követi, rácsimpaszkodott a 
GDP-növekedési ütemére. Tessék a német költségvetést tanulmányozni és az Európai Unióét 
is, és abban fogja látni, hogy milyen részletes költségvetéseket csinálnak. Van természetesen 
átcsoportosítási lehetőség, hiszen az élet nem mindig igazolja vissza azokat a részletes 
előirányzatokat, amelyeket a törvények tartalmaznak. Egy mozgásteret megengednek ezek a 
törvények, ez 10 százalék körüli, főleg a dologi kiadásokon belül. Dancsó képviselő úrék 
javaslata azt jelenti, hogy itt a működési költségvetésen belül a kiemelt előirányzatoknál tehát 
dologiból csinálhat személyi juttatási előirányzatot is. Ebből, amit önök leírtak, ez következik. 
Tessék! 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, a kormányrendeletre 

utal a törvény, hogy abban lehet meghatározni, és a kormányrendeletben meghatározott 
szabály kizárja a személyi juttatások növelését. Ezek az átcsoportosítási korlátok, például ez 
esetben a működési kiadáson belül klasszikusan évtizedek óta tiltja a személyi juttatás 
növelését. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja ezt 

az indítványt? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Elsöprő többség. Ki nem 
támogatja? Egy nemleges szavazat mellett a bizottság támogatja a módosító indítványt. 
Köszönöm. 

Az 5. számú indítvány ugyancsak Láng Zsolt képviselő úré. Az előterjesztő 
véleménye? 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány álláspontja? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság véleményét kérdezem, támogatja-e. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság döntő többsége támogatja. Köszönöm. 
A 6. ajánlási pontban Habis László, Nagy Csaba képviselő urak indítványáról 

kérdezem az előterjesztő véleményét. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: az előterjesztő támogatja. A kormány véleménye? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság álláspontja? Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság döntő többsége támogatja. Köszönöm. 
Következik a 7. ajánlási pontban ugyancsak Láng Zsolt képviselő úr indítványa. Az 

előterjesztő véleménye? 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság részéről kérek szavazást! (Szavazás.) A 

bizottság döntő többsége támogatja. Köszönöm szépen. 
Következik a 8. számú módosító indítvány. A mögötte lévő tartalom, amit 

benyújtottam, hogy a Költségvetési Tanács elnöke mint közjogi méltóság a parlament részéről 
nem ellenőrizhető, nem is kérdezhető. Az alaptörvény fölsorolja azokat a közjogi 
méltóságokat, ombudsman, számvevőszéki elnök, nemzeti banki elnök, akik kérdezhetők a 
parlament részéről. Arról nem is beszélve, hogy arról sem szól a törvényjavaslat, hogy milyen 
beszámolási kötelezettséggel tartozik a Költségvetési Tanács elnöke vagy a tanács a 
parlamentnek. Én azt javaslom, amit ide leírtam, hogy az alaptörvénynek ez a cikkelye 
vonatkozzék a Költségvetési Tanács elnökére is, tehát a parlamenti képviselőknek azt a jogát 
javasolom törvénybe iktatni, ami szerint kérdezhető írásban és szóban is a Költségvetési 
Tanács elnöke. Erről mi a véleménye az előterjesztőnek? Dancsó képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem tudom, a kormánynak van-e erről véleménye, ha van, akkor tessék 

mondani. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Világos. Nem támogatja sem az előterjesztő, sem a kormány. A bizottság 

részéről kérem a szavazást arról, hogy miként vélekedik, ki támogatja! (Szavazás.) Egy 
támogatással nem kapott egyharmadot a javaslat. 
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A napirendi pont lezárása 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 2. napirendi ponttal is végeztünk. 

Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása 

A 3. napirendi ponthoz érkeztünk, az elvárt béremeléssel kapcsolatos módosító 
javaslatokról kell döntenünk. 

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Kara Ákos képviselő úr indítványáról van szó. Erről 
kérdezem az előterjesztő véleményét. 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Köszönöm szépen. A bizottság részéről kérdés? 

Tessék, Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! A múltkori bizottsági ülésen már 

föltettem egy kérdést, nem szorosan tartozik a módosító indítványhoz, de tegnap egyeztettem 
államtitkár úrral. Az a kérdésem, hogy a közhasznú munkavégzés a statisztikai átlagos 
létszámba beletartozik-e vagy sem. Nekünk az a problémánk konkrétan, hogy tavaly jelentős 
közmunkaprogram volt, ahol az önkormányzati cégnél majdnem 100 százalékkal megnőtt a 
létszám, de az idén ebben a közmunkaprogramban nem tudunk részt venni, mert nem indul 
ilyen jellegű, ezáltal csak a normális létszámmal tudunk működni. A béremelést viszont 
nyilván teljesíteni akarjuk. Milyen módon lesz szabályozva ez a felvetésem? Bocsánat, nem 
ehhez tartozik, de szerintem fontos. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Természetesen, államtitkár urat köszöntöm, és egyben kérem, hogy erre a 

kérdésre válaszoljon, ha nem is tartozik ide közvetlenül. 
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Államtitkár úrral 

egyeztetve a leghatározottabb álláspontunk, hogy nem lesz beszámítva az átlagos statisztikai 
létszámba. Ez a jogszabályt magát nem érinti. A pályázati feltételekben, amikor a pályázat 
kiírásra kerül, úgy lesz meghatározva, hogy ezeket nem kell figyelembe venni az átlagos 
statisztikai létszám meghatározásakor. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Bóka képviselő úr ismét! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Elfogadható a válasz, de megnyugtatóbb lenne, ha a 

normaszövegbe be lenne építve, de lehet, hogy technikailag nem valósítható meg. 
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyi ígéretet tudok 

tenni, hogy megnézzük ennek lehetőségét. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor szavaznunk kell az indítványról. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság döntő többsége támogatja. 
Következik a 2. ajánlási pontban szintén Kara Ákos képviselő úr indítványa. 
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
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ELNÖK: A bizottságnak van-e ehhez észrevétele? (Nincs jelentkező.) Úgy látom 
nincs. Mi a bizottság álláspontja, ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság döntő többsége 
támogatja. 

Következik a pontban szintén Kara Ákos képviselő úr indítványa. A kormány 
véleménye? 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság döntő többsége 

támogatja. 
A 4. ajánlási pontban ugyancsak Kara Ákos indítványa. A kormány véleménye? 
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) Döntő többsége támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. A 3. napirendi ponttal végeztünk, köszönjük államtitkár úr 
segítségét. 

Egyebek 

A 4. napirendi pont okafogyottá vált, miután kapcsolódó módosító indítvány nem 
érkezett, tehát nincs miről beszélni. Nem tudom, hogy esetleg valaki közülünk benyújtott-e 
ilyet. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 

Az egyebek között annyit szeretnék mondani, hogy délután attól függően tartunk ülést, 
hogy az egyes közpénzügyi tárgyú törvények módosításához esetleg érkezik-e kapcsolódó 
módosító indítvány. Úgy tudom, ezt a részletes vita lezárásával bezárólag kell megtartani. A 
titkárság fog sms-t küldeni, ha elmarad az ülés. Egyelőre abban maradjunk, hogy lesz ülésünk, 
ha nem aktuális, akkor pedig mindenki kap egy sms-t. Köszönöm, befejeztük az ülést. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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