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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás 
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 
2011. szeptember 7. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. 
szerződésről (T/4648. szám)  
(Általános vita) 

2. A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/4649. szám) 
(Általános vita) 

3. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés 
elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. 
szerződésről (T/4747. szám)  
(Általános vita) 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  
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Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
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Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) megérkezéséig Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz) 
Vargha Tamás (Fidesz) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Nobilis Benedek osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Böcskei Eszter referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel határozatképesek vagyunk. Az én 
ismereteim szerint Gruber képviselőtársunkat Nagy Gábor Tamás helyettesíti. Csenger-Zalán 
Zsolt képviselőtársunk Tilki Attilát, Kalmár Ferenc képviselőtársunk pedig Vargha Tamást. 
Így megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes (Dr. Vejkey Imre: Én Nagy Andort 
helyettesítem!), és bejelentés alapján Vejkey képviselő úr helyettesíti Nagy Andor 
képviselőtársunkat. 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
az írásban elküldött napirendi pontokhoz van-e kiegészítenivalója. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja az írásban elküldött mai 
napirendünket. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és 
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. 
napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/4648. 
szám) 

A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/4649. szám) 

Az első és második napirendi pontunkban két kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat van előttünk, a T/4648. és a T/4649. számú 
törvényjavaslat. Az egyik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és 
Magyarország között, illetve a második napirendi pontunkban pedig a Magyar Köztársaság és 
a Mexikói Egyesült Államok közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló törvényjavaslat. 
Kérdezem, és javaslom is, és azért vontam egybe a kettőt, javaslom a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviseletében jelen lévő Nobilis Benedek osztályvezető úrnak és Böcskei 
Eszter referens asszonynak, akiket külön köszöntök, hogy egyben tárgyaljuk, és természetesen 
a bizottság külön-külön fog szavazni a két törvényjavaslatról. Kérem azt, hogy egy rövid 
szóbeli kiegészítést tegyenek a két napirendi ponthoz, akár egy összevont formában is. Ezt 
követően képviselőtársaim kérdéseket tesznek majd fel. Önöké a szó! 

Nobilis Benedek osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
tájékoztatója 

NOBILIS BENEDEK osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Tehát a Külügyi bizottság első és második napirendi pontjaként a Magyar 
Köztársaság és Nagy-Britannia, illetve a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok 
között köttetett kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények. (Megérkezik az ülésre Tilki 
Attila.) 

Az egyezmények célja az adózás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele a kétoldalú 
kapcsolatokban. Mindkét egyezmény garanciális szabályként rögzíti az egyenlő elbánás 
elvének alkalmazását, lehetővé teszi a szerződő államok számára a kölcsönös egyeztetési 
eljárás kezdeményezését, amennyiben valamelyik fél úgy látja, hogy az adóztatás nem felel 
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meg az egyezmény rendelkezéseinek, és lehetővé teszi az információcsere igénybevételének 
lehetőségét.  

A Nagy-Britannia és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmény egy hosszabb egyeztetési folyamat eredményeként született. A tárgyalások 2005-
ben indultak. Ez még a 2005. évi L. törvény hatályba lépését megelőzően történt, így 
miniszterelnöki felhatalmazásra az egyeztetés megkezdéséhez nem volt szükség. Három 
tárgyalási fordulóban tárgyaltuk újra az egyezményt. Az újratárgyalás oka, hogy a korábbi 
egyezmény 1977-es volt, így az azóta bekövetkezett változásoknak utána kellett menni.  

A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között kötendő egyezmény 
egy tárgyalási fordulót követően került kialakításra. Erre a 98/2009-es miniszterelnöki hivatali 
felhatalmazás adott felhatalmazást. Az aláírásra Mexikóvárosban, 2011. június 24-én került 
sor. Mindkét egyezmény megfelel az OECD modellegyezményének, és az egyezmények célja 
a gazdasági kapcsolatok élénkítése és az adóztatás kiszámíthatóvá tétele. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 

kérdés, vélemény van-e az elhangzottakhoz. Braun képviselő úr, majd Gyöngyösi alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Minden egyes európai uniós 
tagállamnak egymással kell ilyen jellegű szerződést kötnie? Én azt hittem, hogy van egy 
közös európai direktíva erre a kettős adóztatásos témára. Mexikót nem furcsállom, csak az 
Egyesült Királyságot. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, gyűjtsük össze gyorsan a kérdéseket, mert Gyöngyösi 

alelnök úr is jelezte, hogy kérdezni szeretne, és akkor majd egyben tudnak válaszolni a 
felvetődött kérdésekre. Gyöngyösi alelnök úr! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem igazából azzal 

kapcsolatban lenne kérdésem, hogy említette, hogy ezek már a ’70-es évek óta fennálló, több 
mint 30 éves egyezmények, és hogy igazából nyilván a gazdaság és a pénzügyi rendszer 
bonyolultabbá vált, és nyilván ezekben az egyezményekben érdemes lekövetni ezeket a 
folyamatokat. 

Volt-e olyan típusú technikai változás, mert nyilván ebbe belekerültek 
információcserével és egyéb dolgokkal kapcsolatos ilyen adminisztratív jellegű pontok, de az, 
hogy például vannak-e olyan típusú változások, amelyek akár mondjuk az osztalékadó, a 
kamat, a jogdíj vagy bármi ilyen más kifizetések területén technikai jellegűek, és ilyen típusú 
változások? Volt-e ilyen bármelyik egyezményben a kettő közül? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés, önöké a válaszadás lehetősége. 
 
BÖCSKEI ESZTER referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Én 

Böcskei Eszter vagyok, és ha megengedik, akkor én válaszolnék erre a két kérdésre. 
Megjegyezném, hogy mind a két kérdés felmerült nyár közepén, amikor a magyar-dán, illetve 
a magyar-német adóegyezmények kapcsán voltunk jelen. Akkor elmondtuk, hogy európai 
uniós szinten valóban vannak bizonyos irányelvek, amelyek rendezik például a kamatnak az 
adóztatását, azonban az adóegyezmények bilaterális egyezmények, mindig a két fél 
megállapodásán múlnak. Nyilván más az érdeke egy kisebb országnak és egy nagyobbnak, 
egy olajtermelő országnak vagy egy zömében halászatból bevételeket szerző országnak, ezért 
elsősorban ezek kétoldalú megállapodások, és nem rendezi európai uniós szinten a teljes 
jövedelem adóztatását egyetlenegy dokumentum. 
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A másik kérdésre válaszolva: a két egyezmény közül a magyar-brit az, ami a ’70-es 
években született egyezménynek a helyébe fog lépni. A mexikói egy új egyezmény, ezzel a 
szerződéses kapcsolatok bővülni fognak. A brit egyezmény legnagyobb újítása az 
„Információcsere” cikkhez kapcsolódik, a 4. és az 5. ponttal bővítettük ki, ami a banktitkokra 
vonatkozó információcserét jelenti, illetve azt, hogy a hazai érdek hiányára való hivatkozással 
nem lehet megtagadni az információcserét. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, külön-külön szavazunk a 
két javaslatról. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/4648. számú 
törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/4649. számú törvényjavaslat 
általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm 
szépen. 

Mivel a két napirendi pontot egyben fogja tárgyalni ma a plenáris ülés is, azt a 
javaslatot teszem, hogy a két törvényjavaslathoz egy előadót állítsunk. De előadót kell 
állítanunk, viszont mivel együttes tárgyalás lesz, ezért egy együttes véleményt fogalmazhatna 
meg az a kiválasztott képviselőtársunk, akit megbízunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
vállalná a bizottság véleményének tolmácsolását. (Dr. Braun Márton jelentkezik.) Braun 
képviselő úr jelentkezett. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Braun képviselőtársunkat ebben a 
feladatában. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Nagyon szépen köszönöm, és 
köszönöm önöknek is, hogy velünk voltak ma. További szép napot kívánok! 

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés 
elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. 
szerződésről (T/4747. szám) 

Rátérnénk a harmadik napirendi pontunkra, amelyben a kínzás és más kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív 
jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló T/4747. számú törvényjavaslat általános vitája. Ehhez a 
napirendi pontunkhoz az én ismereteim szerint köszönthetem Salgó László főosztályvezető 
urat és kollégáját. Kérnék szépen egy rövid kiegészítést, majd képviselőtársaim kérdéseket 
fognak feltenni, és ezt követően döntünk az általános vitára való bocsátásról. Önöké a 
lehetőség! 

Salgó László főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó 
napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket. 
Először is egy rövid kiegészítés, bemutatnám a kollégámat, dr. Csuhány Pétert. 

Az önök előtt fekvő T/4747. számú törvényjavaslat lehetővé kívánja tenni, hogy 
Magyarország csatlakozzon az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen, megalázó 
bánásmódról és büntetésről szóló kiegészítő fakultatív jegyzőkönyvéhez.  

Az ENSZ alapegyezményét 1984-ben fogadták el, a kiegészítő jegyzőkönyvet, 
amelyhez a csatlakozást a törvényjavaslat most kitűzi, 2002-ben. A javaslatot már 61 ország 
elfogadta, ezen belül az Európai Unió tagállamainak a többsége. Magyarország 2006 óta tett 
ígéretet nemzetközi fórumok előtt, hogy csatlakozik a javaslathoz, illetve a fakultatív 
jegyzőkönyvhöz, és ez a törvényjavaslat most ezt a célt tűzi ki.  
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A törvényjavaslat két részből áll. Egyrészt a nemzetközi egyezmény szövegét állapítja 
meg, amely egyrészt a nemzeti, illetve a nemzetközi megelőző mechanizmust teszi magáévá, 
illetve a törvényjavaslat második része pedig megteremti a fakultatív jegyzőkönyv és a 
magyar jog belső összhangját az elfogadott és 2012. január 1-jén hatályba lépő alapvető jogok 
biztosáról szóló törvénnyel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

kérdés, vélemény van-e. Harangozó képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szabó Máté többször 
tartott vizsgálatot az idei évben is a fogvatartottak egészségügyi ellátását és fogvatartási 
körülményeit vizsgálandóan. Megállapította, hogy a fogyatékos fogvatartottak körülményei 
súlyosan sértik az emberi méltóságot, az ombudsman többször figyelmeztetett ajánlásaiban 
arra, hogy az Európai Tanács kínzás elleni bizottsága szerint az egy fogvatartottra jutó 
mozgástérnek legalább 4 négyzetméternek kell lennie. Ezzel szemben a hazai büntetés-
végrehajtó intézmények ennél jóval zsúfoltabbak. 2011 júniusában az emberi jogok európai 
bírósága a budapesti fegyház és börtön esetében állapította meg, hogy a zsúfoltság és az 
egészségügyi körülmények embertelen és megalázó bánásmódot jelentenek. 

Mindezekre figyelemmel azt gondoljuk, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 
törvény módosításával megteremtődnek az eljárási feltételek arra, hogy a nemzeti ellenőrző 
mechanizmusra az egyezményben foglaltak alapján háruló feladatokat el tudják látni. Ezért 
támogatjuk a jegyzőkönyv kihirdetését, valamint egyetértünk azzal is, hogy a fogvatartottak 
védelmét szolgáló nemzeti egyezmény feladatait az alapvető jogok biztosa lássa el. 
Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a jelenlegi kormánytöbbség rendre szigorítja a büntetőjog 
szabályait, aminek következtében a fogvatartottak számának további növekedése várható, 
valamint nem ritka a médiában a vezetőszáron kísért gyanúsítottak látványa sem, ezért azt 
gondoljuk, hogy a fogvatartás körülményeit nagyobb figyelemmel kell kísérnünk, az 
embertelen vagy megalázó bánásmód alkalmazását bizony, hatékonyabb eszközökkel kell 
megelőzni, illetve ellenőrizni. 

Ez a munka nem várhat 2015. január 1-jéig, hiszen a javaslat arról szól, hogy csak 
2015. január 1-jétől, tehát majd egy következő kormányzati ciklusban induljon meg a feladat 
ellátása, hanem amellett hogy támogatjuk, majd módosítót fogunk benyújtani arra, hogy 
2012-től lépjen életbe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Megérkezik az ülésre dr. Nagy Andor.) Gyöngyösi 

alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Nekem egy más típusú kérdésem, illetve inkább a 

jegyzőkönyv miatt egy megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban, és részben egy kérdésem is. 
Az ENSZ-nek van-e valamilyen ráhatása arra, hogy számos nyugati ország bizonyos 
sajtóértesülések szerint nagy szeretettel gyakorolja azt a tevékenységet, hogy nem maga hajtja 
végre a kínzást, hanem bérkínzásba kiadja. Például Mubaraknak volt egy ilyen szerepe, amit 
nyilván senki nem támasztott alá, vagy senki nem cáfolt, de tudunk arról, hogy az Egyesült 
Államok számos bérkínzást Egyiptomban hajtott végre, illetve különböző közel-keleti 
országokban. 

Van-e valamilyen gyakorlat arra vonatkozóan vagy valami meglátás, hogy az ENSZ az 
ilyen típusú gyakorlatot szankcionálni tudja-e vagy egyáltalán nyomon követi-e ezt, és ez 
ellen is fellép-e olyan mértékben, mint ahogy az országok börtöneiben történő gyakorlatok 
ellen? Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Ertsey képviselő asszony! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Csak egy gyors kérdés. Nekem is megütötte a szememet 

ez a hatálybalépési dátum. Van-e ennek valami különös oka, hogy még várnunk kell erre, 
vagy akár lehetne módosítani is ilyen irányba, ahogy a szocialista képviselőtársam mondta? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, önöket illeti a szó! 
 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Harangozó képviselő úr kérdésére válaszolom, illetve más képviselők is jelezték a 2015-ös 
hatálybalépés indokolatlanságát, hogy inkább korábban lépjen hatályba. 

Az ombudsmani rendszer most 2012. január 1-jétől jelentősen átalakul, egy biztos lesz 
a jelenlegi biztos helyett és két általános helyettese lesz. Egyébként a két általános helyettes is 
tevékenyen részt vehet mind a nemzeti megelőző mechanizmusban, mind pedig az 
ombudsmani törvény hatálybalépése előtti vizsgálatok során. 

Álláspontunk szerint az ombudsman jelenleg is vizsgálhatja a büntetés-végrehajtási 
intézetekben történő visszásságokat panaszok alapján. Az egyezmény csak annyi pluszt hozna 
a rendszerbe, hogy bármilyen előzetes bejelentés nélkül vizsgálódhatna. De az érintett 
panaszokat, amelyeket megkap, azokat mindenképpen kivizsgálja. 

Itt a hatálybalépés tekintetében több tényezőt is meg kellett fontolnunk. Egyrészt itt 
egy teljesen új rendszert kell kialakítani az ombudsmani hivatal keretén belül, amely 11 fő 
munkatársat jelent. Ez a 11 fő munkatárs egyébként álláspontunk szerint alkalmas lesz arra, 
hogy ellássa a feladatokat. Például a hazánkkal azonos méretű Csehországban is 11 kolléga 
segíti az ombudsman munkáját. És mint a törvényjavaslatban ez látható is, nemcsak az 
ombudsman, hanem például a kisebbségi helyettes is jelölhet egy személyt, illetve más 
szempontok alapján az ombudsmannak is lehetősége lesz, hogy más csoportok közül is 
jelöljön tagokat a nemzeti megelőző mechanizmus keretében. 

Tehát ilyen szempontból nem tartjuk rossz lépésnek a 2015-ös hatálybalépést, illetve 
elég sok infrastrukturális probléma is felmerült, amit az ombudsmani hivatal jelzett, így velük 
alakítottuk ki az álláspontot, hogy a törvényjavaslatban szereplő hatálybalépés legyen. 

A másik kérdésre pedig: az egyezmény kimondja, hogy nemcsak az érintett tagország 
büntetés-végrehajtási intézményében, hanem minden joghatósága alá tartozó területre 
bemehet majd a nemzeti megelőző mechanizmust megtestesítő személy, tehát most az 
ombudsman, illetve annak a kijelölt képviselője. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
támogatja a T/4747. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) A 
bizottságunk egyhangúlag támogatta. 

Előadót kell állítanunk. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ennél a 
törvényjavaslatnál részt venne az általános vitában. (Dr. Nagy Andor jelentkezik.) Nagy 
Andor képviselőtársam jelentkezett. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatja-e Nagy 
Andor képviselő urat. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság képviselőtársunkat 
megbízatásában. 

Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, hogy velünk voltak, további szép napot 
kívánok! 
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Egyebek 

A negyedik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az 
egyebek között valakinek van-e kérdése, észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy november 2-án, szerdán, 10 óra 30 perckor tartanánk 
bizottsági ülést. Tudom, hogy ekkor már zajlik a költségvetés vitája, mégis a bizottságunk 
ülése elsősorban tájékoztató jellegű lenne. De ettől függetlenül szeretném, ha minél többen 
jelen tudnának lenni, külgazdasági kérdésekről kapunk tájékoztatót. 

A jelenlegi állás szerint Fellegi miniszter úrtól, Szatmáry Kristóf államtitkár úrtól és a 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökétől kapnánk ezt a tájékoztatást. Úgy gondolom, hogy a 
téma érdekessége miatt, másrészt a tervezés szerdára esett, miután a Mindenszentek és 
Halottak napja miatti heti eltolódás szerdán lesz, tehát majdhogynem hétfői program szerint 
fogunk menni és tudomásom szerint, ha a Háznak nem lesz ellenére, akkor ma kétheti 
ülésrendet vagy napirendet fogunk elfogadni, különösen a megemlékező ünnepek miatt. Ezért 
gondoltuk azt, hogy a szerdai nap délelőttjén meg tudnánk tartani ezt a bizottsági ülést, és 
nem volt egyszerű miniszter úrral is az időpontban megegyezni. 

Tehát tájékoztatom a bizottságot, hogy akkor november 2-án, 10 óra 30 perckor lenne 
ez a külgazdasági kérdésekkel kapcsolatos bizottsági ülésünk. Illetve november 8-án, délelőtt 
egy kihelyezett ülést tartanánk az Információs Hivatalban, ahová a hivatal főigazgatója 
meghívott bennünket, hogy helyben is tájékozódhassunk a munkájukról. Ezt követően 
főigazgató úr azt ígérte, hogy egy szerényebb ebédre is vendégül látná a bizottság tagjait, és 
ezen kívül a parlamenttől való odamenetelt busszal is meg tudjuk szervezni, innen, a 
Parlament épületétől, a parkolóból. 

Kérem azt, hogy aki igénybe venné egyrészt a buszt, illetve azt, hogy egyáltalán jön, 
kérem, jelezzék, mert ez szintén egy ilyen tájékoztató, tárgyalási jellegű kihelyezett bizottsági 
ülés lesz. Úgy gondolom, hogy egy ilyen szíves invitálásnak nem illik ellentmondani. Bízom 
benne, hogy minél több képviselőtársunk részt tud venni a bizottság ülésén. Természetesen 
zárt ülés, tehát kérem azt, hogy majd a titkárság egyeztessen, hogy a képviselőkön túl ki vehet 
még részt ezen a bizottsági ülésen. 

Részemről ennyi lett volna az egyebek közötti tájékoztatás. Amennyiben nincs más 
egyebek, köszönöm szépen a jelenlétet. További szép napot kívánok! Ezzel a mai bizottsági 
ülésünket bezárom. 

 
 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 25 perc)  
  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


