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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel benyújtott 

alaptörvény elfogadására, illetve módosítására irányuló javaslat (T/9400. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  
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Hanó Miklós (Fidesz)  
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Font Sándor (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Hanó Miklósnak (Fidesz)   
Győrffy Balázs (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, tisztelt képviselőtársaim - mert hölgy most éppen nincs itt képviselőként. 
Egy kicsit csúszva kezdünk, mert az előterjesztők korábbi bizottsági munkája elhúzódott. 
Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. A napirendi pontok kiküldésre kerültek. 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel benyújtott 
alaptörvény elfogadására, illetve módosítására irányuló T/9400. számú javaslat 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pont Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel 
benyújtott alaptörvény elfogadására, illetve módosítására irányuló javaslat, a T/9400. számú 
javaslat vagy ajánlás.  

Rögtön rá is térünk az 1. módosító javaslatra, amely Balczó Zoltán, dr. Gaudi-Nagy 
Tamás, dr. Gyüre Csaba és Varga Géza képviselő urak javaslata. Megkérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés? (Jelzésre:) Igen, van kérdés.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Egy rövid indoklást szeretnénk kérni.  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A módosító javaslat 

egyértelműen szembemegy a csatlakozási szerződéssel, és ezért nem tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdést, hozzászólást nem látok, szavazunk. A kormány 

nem támogatja. A bizottság támogatja-e a javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a 
javaslat.  

A 2. pont dr. Ángyán József képviselőtársunk javaslata. Mi a kormányálláspont? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Indoklást kérek. 
 
ELNÖK: Indoklást kérünk.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány azért 

nem támogatja a módosító javaslatot, mert a családi gazdaságokra vonatkozó résznek a 
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beemelése teljesen felesleges, hiszen a mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályok között 
meg fog jelenni a családi gazdaság mint egy speciális mezőgazdasági üzem. A 
szövetkezetekre vonatkozó részt pedig azért nem támogatja, mert a szövetkezetekre 
vonatkozó szabályozásnak egy nagy része épp az új Ptk.-ba fog beépülni, illetve a szövetkezet 
mint gazdasági társasági forma sokkal többet jelent, mint amire adott esetben a mezőgazdaság 
vonatkozásában gondolunk, hiszen van lakásszövetkezet, bankszövetkezet, egy csomófajta 
szövetkezetről beszélünk, tehát teljes mértékben mást jelezne ennek a gazdasági társasági 
formának az ide történő beemelése, az alaptörvény ezen cikkébe való beemelése, mint ami az 
eredeti szándékunk volt ennek a cikknek a kiegészítésével. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ángyán képviselő úré a szó. 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Ez utóbbi mondathoz kapcsolódva jó lenne 

megtudni, mi az eredeti szándékunk. Merthogy azt mondta az államtitkár úr, hogy az eredeti 
szándékunknak nem felel meg, hogyha a szövetkezet itt nevesítve kerül az alaptörvénybe. Mi 
ez az eredeti szándék, amivel ellentétes a szövetkezetnek mint alapformának, nemcsak a 
mezőgazdasági, hanem más gazdasági ágazatokban is mint alapformának az alaptörvényben 
nevesítésével? Másrészt ehhez képest az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre 
vonatkozó terület miért egyezik meg az eredeti törekvéseinkkel, mikor az eredeti törekvéseink 
közt ilyen nem volt, sőt azt mondtuk, hogy az integrátorok ne települjenek rá semmilyen 
formában a gazdaságra, hanem alulról szerveződő, a gazdák által létrehozott országos 
szervezetet hozzunk létre elsődleges és másodlagos szövetkezetek formájában. Tehát akkor 
mi az az eredeti szándék, államtitkár úr, amivel nem egyeztethető össze ez a módosító 
indítvány? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek adom meg a szót. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. A tegnapi bizottsági ülésen, úgy érzem, megbeszéltük, hogy mi az eredeti szándék, 
és hogy mi szükség van az integrált mezőgazdasági termelésszervezés beépítésére az 
alaptörvénybe. Olyan értelemben van természetesen csak ellentét, koncepcionális ellentét van, 
tehát nem tartalmi ellentét van, hanem koncepcionális ellentét, a több magában foglalja a 
kevesebbet. Ugyanez igaz az előző kitételre, tehát a mezőgazdasági üzem mint egy átfogó 
fogalom, és annak a szabályozási struktúrája nyilván magában foglal minden olyan 
mezőgazdaságiüzem-típust - lásd családi gazdaság -, mint minden egyebet. Teljesen 
indokolatlan tehát ennek az egynek az ilyen módon történő nevesítése.  

Tegnap a bizottsági ülésen kifejezetten utaltam Patay képviselő úrnak a 
szövetkezetekkel kapcsolatosan elmondott álláspontja kapcsán arra, hogy a kormány 
nagyjából ugyanezt gondolja, de értelemszerűen az integrált mezőgazdasági 
termelésszervezésnek az egyik lehetséges megoldása az alulról építkező szövetkezeti forma, 
akár az elsődleges, akár a másodlagos szövetkezet, de nem kizárólagos, nem szeretnénk sem 
az egyik, sem a másik oldalon ilyenfajta kizárólagosságot adni. Ha ez ide beépülne, akkor 
nyilvánvalóan megjelenne ez a fajta kizárólagossági igény, a kormány pedig nem szeretne 
ilyet. Itt jeleztem az előbb, hogy ráadásul a szövetkezeti forma nemcsak a mezőgazdaságban 
van, nem az agrárágazat egy speciális társasági formája, hanem az élet más területein is 
megjelenik, és az az, ami teljesen életidegen a P) cikk (2) bekezdésétől, hiszen itt kifejezetten 
a termőföldről, illetve az agrártermelés-szervezésről szól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ángyán képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Abba kapaszkodok bele, amit az államtitkár úr volt 
szíves elmondani, tudniillik hogy a több magába foglalja a kevesebbet. Az integrált 
mezőgazdasági termelésszervezés, szeretném felvilágosítani, az a kevesebb, a szövetkezet 
ugyanis egy sokkal szélesebb fogalom, ami nemcsak termelésszervezéssel foglalkozik, hanem 
sok egyéb tevékenységgel is, és pont ez erősíti meg a helyi gazdaságot. Nem véletlenül nem 
az integrátorokat akarta a vidékstratégia sem helyzetbe hozni, hanem épp az alulról 
szerveződő szövetkezeteket, mert azoknak más funkciói is vannak. Államtitkár úr, az a 
szélesebb fogalom, és nem az integrált mezőgazdasági termelésszervezés, ami egy szűk 
körnek az érdekeit szolgálja, itt nyilvánvalóan néhány integrátorról van szó, talán felosztják 
az országot is, talán külön jogosítványokat kapnak ezek az integrátorok. Ez az, ami ellen 
harcoltunk, ellenzékben is ez ellen harcoltunk. Isten őrizzen, hogy az alaptörvényben ezt a 
témát rögzítsük! Azt kell rögzíteni, ami a vidékstratégiában van, vagyis a családi gazdasági 
modellről beszélünk, ezt hirdette meg mint föld- és birtokpolitikai irányelvet a kormány 2010-
ben, ezt tartalmazza a kormányprogram, igen, a családi gazdasági modellről van szó, mert ez 
az európai modell, ennek helye van, ennek helye van. Az üzemszabályozás nem arról szól.  

Elkészült három törvénytervezet, államtitkár úr, vegyék elő! Ugyanazzal a 
bizottsággal dolgozik ön is, mint amelyik bizottság ezt előkészítette. Három törvény készült 
el: a földtörvény, amely ráadásul nemcsak földforgalmi törvény volt, hanem a földhasználat 
és a földvédelem is benne volt abban a koncepcióban; elkészült a családi gazdaságokról szóló 
törvénytervezet koncepciója; és elkészült az üzemszabályozás. Ez három külön terület. Jó 
lenne, hogyha abban legalább egyet tudnánk érteni, hogy ezek alappillérei annak a modellnek, 
amiről mi hosszú évek óta beszélünk Magyarországon. Úgyhogy a több magába foglalja a 
kevesebbet, ilyen megközelítésben pont fordítva van, mint ahogy az államtitkár úr mondja. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok, az államtitkár úr szeretne 

reagálni.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tényleg csak egy 

mondat. Azt gondolom - nyilván nem fogjuk itt egymást meggyőzni a képviselő úrral -, hogy 
azzal, hogy a több magába foglalja a kevesebbet, én most nem a szövetkezetek teljes 
spektrumát kívántam minősíteni, valószínűleg ez a gondolkodásmódunkban, legalábbis a 
fogalomhasználat megítélésében a különbség. Én itt a szövetkeztet, merthogy ez van ideírva, 
egy gazdasági társasági formának tekintem, és ebből a szempontból mondtam azt, hogy az 
integrált mezőgazdasági termelésszervezésben természetesen részt tudnak venni a 
szövetkezeti típusú gazdasági társaságok is. Az, ami ide van írva, teljesen indokolatlan abból 
a szempontból is, mert ezt úgy képzelje el akkor a tisztelt képviselő úr, mint hogyha azt 
írnánk ide, hogy a korlátolt felelősségű társaságokra vagy a zártkörű részvénytársaságokra 
vonatkozóan szeretnénk az alaptörvényben egy sarkalatosító záradékot, mert itt ide ez van 
írva. Ezért mondom, hogy fogalomhasználatbeli különbség van közöttünk. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Patay Vilmos képviselő úr! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak egy fogalompontosítás végett 

kértem szót. Az államtitkár úr tegnap is és most is többször használta ezt, és most kifejtette, 
hogy a szövetkezeteket gazdasági társaságnak tekinti. Szeretném jelezni azt, hogy ez egy 
hibás nézet. Nyilván ha abból indulunk ki, hogy a szocialista viszonyok között a 
termelőszövetkezetek és az azokból átalakult szövetkezetek kvázi gazdasági társaságként 
működtek, ez igaz, viszont valójában a teljes Európában és remélhetőleg az új szövetkezeti 
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törvénnyel itt Magyarországon is a szövetkezetek egy jogi személy kategória, de személyi 
egyesülés, a személyek egyesülése bizonyos közös célok megvalósítására, köze nincs a 
gazdasági társaságokhoz. Igazából a gazdasági társaságok profitorientáltak, hacsak nem 
nonprofitok, míg a szövetkezeteknél a tagok a profitcentrumok, és nem maga a szövetkezet, 
tehát nem működik gazdasági társaságként. Tudomásul kell vegyük, hogy el kell mozduljunk 
ettől a képtől, ami korábban kialakult. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, szavazás 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a javaslat.  
A következő Varga Géza képviselő úr javaslata. Mi a kormányálláspont? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Indoklást kérek.  
 
ELNÖK: Indoklást kérünk. (Farkas Sándor: Tegnap már megbeszéltétek!) Nem 

támogatja, az az indok, hogy nem támogatja… 
 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Szabad, elnök úr! 
 
ELNÖK: Igen, igen. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A módosító 

javaslatban megfogalmazott „négyötödös” kifejezés ellentétes magának az alaptörvénynek 
egy másik cikkével, a T) cikkel, amely kifejezetten deklarálja, hogy a sarkalatos törvényeket a 
jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadával kell elfogadni, ez az egyik oka, mert 
nyilvánvalóan egy inkoherenciát, egy koherenciazavart okozna magán az alaptörvényen belül 
egy ilyen szabály beiktatása. A másik pedig az, hogy teljesen életidegen a teljes 
alkotmányjogi vagy közjogi berendezkedésünktől, hiszen négyötöddel egyedül a 
Házszabálytól való eltérésről szavaz az Országgyűlés, semmilyen más szabály nincs, ahol a 
négyötödös szabályt kellene alkalmazni. Én azt gondolom, nem ez az a pillanat, amikor ezt az 
alaptörvénybe be kellene iktatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Több kérdést, észrevétel nem látok, szavazunk. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a javaslat.  
A 4. javaslat dr. Turi-Kovács Béla képviselőtársunké. Mi a kormányálláspont?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Patay Vilmos jelzésére:) Kérdés? Tessék! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Kérnék szépen egy rövid indoklást.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány egyrészt 

azért nem támogatja ezt a módosító javaslatot - és akkor talán azzal a résszel kezdem, amely 
az elhagyásra vonatkozik -, mert az integrált mezőgazdasági termelésszervezést kívánja a 
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képviselő úr elhagyni. Tegnap elmondtam, most is beszéltünk erről, azt gondoljuk, hogy az 
agrárium talpra állításának elengedhetetlen feltétele egy olyan szabályozási rendszer, 
amelynek a részét képezi az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre vonatkozó 
szabályozás és ennek egy sarkalatos törvényben való elhelyezése, pont azért, hogy hosszú 
távú és kiszámítható szabályozást tudjunk hatályba léptetni, hogy ne legyen meg az a könnyű 
lehetőség, hogy kormányok vagy adott esetben országgyűlések változása magával hozza 
alapvető szabályok felborítását és újraírását.  

Ami az „elégséges” és az „alapvető” kifejezések javaslatba történő beillesztését illeti, 
azért is késtem egy kicsit, mert az alkotmányügyi bizottságban pont erről próbáltunk 
vitatkozni a képviselő úrral. Olyan, feleslegesnek tűnő korlátozást építene be a 
normaszövegbe ez a két ártatlannak tűnő kifejezés, amely, könnyen előfordulhat, hogy az 
alkotmánybírósági mérlegelés során kontraproduktív lenne, magyarán szólva - ez egy vélelem 
természetesen - túlságosan lekorlátozná, túlságosan lekorlátozhatja azt a szabályrendszert, 
amire mi nyilván sarkalatos szabályozást szeretnénk nyújtani, az, hogyha ezt a két kifejezést 
beletesszük. A kormány megítélése szerint a (2) bekezdés első része, magyarán szólva, hogy: 
„A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása az (1) 
bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit…”, teljes mértékben 
kifejezi azt a viszonyrendszert, amit szabályozni szeretne. 

Ami pedig a mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályokat illeti, illetve ami az 
integrált mezőgazdasági termelésszervezésre vonatkozik, ott pedig szintén azért van veszélye 
annak, ha az „alapvető” kitételt beiktatnánk, hiszen ugyanakkor nem magyarázzuk meg, hogy 
mit tekintünk alapvetően, és ez okozhat egy olyan jogértelmezési problémát, amelyben az 
Országgyűlés adott esetben elfogadja a mezőgazdasági üzemre vonatkozó törvényjavaslatot, 
megint csak azzal a vélelemmel, hogy alapvető szinten szabályozott, és azt sarkalatosítja, 
majd az Alkotmánybíróság azt mondja egy értelmezés kapcsán, hogy de ő úgy gondolja, hogy 
az már túlmutat azon, hogy mi az alapvető, tehát kialakulna egy ilyen jogdogmatikai vita. 
Ettől szeretnénk megkímélni mind az Országgyűlést, mind az Alkotmánybíróságot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Varga Géza képviselő 

úr! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az államtitkár úr most ezen módosító 

kapcsán ismét kitért az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre, hogy az azért szükséges, 
hogy bennmaradjon, mert az biztonságot, kiszámíthatóságot ad. Ez a vita most már a második 
bizottsági ülés óta megy. Én nagyon szeretném megérteni, tényleg szeretném megérteni, ezért 
arra kérem, hogy mondjon néhány életszerű esetek, ami ezt illusztrálja, hogy ez 
kiszámíthatóságot ad, jogbiztonságot, termelésbiztonságot ad, míg ha ez csak egyszerű 
többséges, tehát sima törvényben van, az nem adja ezt a biztonságot. Arra kérem, hogy ha 
tudja, tegye ezt meg. Ha tud két-három ilyen példát mondani, akkor bizonyára 
abbahagyhatjuk esetleg ezt a süketek párbeszédét, mert akkor megértjük. Igazi érv nem 
hangzott még el. Az, hogy ez most jogbiztonságot ad, meg termelésbiztonságot, az szép, 
persze, a törvények eleve azért vannak, hogy azok kiszámíthatóságot, jogbiztonságot adjanak, 
de ez nem válasz arra, hogy miért kell kétharmaddal rögzíteni. Kérem tehát, hogy mondjon 
erre két-három példát, hogy például akkor, ha - nyilván értik, mit értek a példa alatt. 

 
ELNÖK: Ha megengedik, ezt inkább az egyebekben, merthogy ez nem közvetlenül 

Turi-Kovács képviselőtársunk javaslatával függ össze. (Varga Géza: Az államtitkár úr ezzel 
indokolta, hogy miért nem támogatja. - Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból: 
Szavazzunk!) Szerintem szavazzunk ezzel kapcsolatosan, mert fél 10-től több kihívás van még 
a képviselők előtt a parlament termében. Először most tehát erről szavazzunk, és utána az 
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egyebekben kerüljön erre sor, hiszen ez most már egy ideológiai kérdés, Géza, nem Turi-
Kovács képviselő úr javaslatához tartozik. (Közbeszólások a kormánypárti képviselők 
soraiból: Szavazzunk!) Így van, szavazás következik.  

A kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot kapott a javaslat. 
(Varga Géza: Többet, mint egyharmadot!) Számoljuk meg, hogy ez hány szavazat! 
(Szavazatszámlálás.) Az egyharmadot megkapta. (Varga Géza: A többséget!) Nem, ez nem 
többség. (Közbeszólás a kormánypárti képviselők soraiból: Nem többség! - Sáringer-
Kenyeres Tamás: Én is két kézzel szavazok, tehát ha nem szavazok, az két nem.) Tehát 
egyharmadot kapott a javaslat.  

Egyebek 

Az egyebekben annyi van, hogy ha nem lesz további javaslat, kapcsolódó módosító 
javaslat, akkor nem lesz ülés, ha lesz, akkor holnap, 10 órakor még ülésezünk. Jó munkát 
kívánok mára a képviselőknek!  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Arról volt szó, hogy az egyebekben visszatérünk a példákra. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, akkor az egyebekben egy példát kérünk, a képviselő úr kérte. 

(A kormánypárti képviselők sorban elhagyják az üléstermet.) …De ha határozatképtelen lesz 
az ülés, akkor mit lehet csinálni? (A távozó Farkas Sándor: Magatok között nyugodtan 
beszéljétek meg!) 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 

biztatást. Tegnap is mondtam már, hogy nem fogok tudni példát mondani, felhatalmazásom 
sincs. Azt tudom elmondani, amit tegnap is elmondtam, képviselő úr, hogy a kormány azzal 
szeretné támogatni a majdan létrejövő és megerősödő középbirtokokat, hogy nyújt egy 
mezőgazdasági termelési integrációban egy segédkezet, mert azt gondoljuk, hogy ezek a 
középbirtokok kevésbé fogják tudni ezt a fajta termelésszervezést saját maguk önerőből 
ellátni. Amikor tehát én azt mondtam, hogy kiszámítható legyen a struktúra, és ezért 
szükséges a sarkalatos törvénybe emelés, akkor ennek a konstrukciónak a beemeléséről 
beszéltem, hogy azt ne tudja adott esetben könnyűszerrel egy következő Országgyűlés, 
bármikor is lesz az, feles többséggel megsemmisíteni. Amit tehát mi elkezdünk felépíteni, azt 
ne lehessen visszabontani, hiszen az komoly érdeksérelemmel jár, és nem kifejezetten az 
integrációban részt vevők érdeksérelmével, hanem a magyar mezőgazdaság érdeksérelmével.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenkinek további jó munkát kívánok! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 32 perc)  
  

Horváth István   
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


