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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 7 perc) 
 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Elkezdenénk a mai ülést. Az alelnök úr is megérkezett, 
márpedig anélkül nem lett volna teljes a mai bizottsági ülés. 

Elsőként a helyettesítések rendjét ismertetném: Csenger képviselő urat Kocsis 
képviselő úr, Meggyes képviselő urat Tóth képviselő úr, Németh képviselő urat Gulyás 
képviselő úr, Móring képviselő urat Lezsák képviselő úr és Harangozó képviselő urat 
jómagam helyettesítem, így a bizottság határozatképes. 

A kiküldött napirenddel kapcsolatosan annyi észrevétel van, hogy a 2. napirendhez, 
ami a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításról szól - amelyet 
Kocsis képviselő úr terjesztett be, és tegnap igen komoly általános vitát folytatott a parlament 
a javaslatról a késő esti órákban - módosító javaslat nem érkezett, ezért a 2. naprend jelen 
állapotában szükségtelen, hacsak Kocsis képviselő úr nem akarja fenntartani továbbra is ezt a 
2. napirendet. (Dr. Kocsis Máté: Nem.)  

Akkor az lenne a módosító javaslat, hogy a 2. napirendet levennénk okafogyottságból, 
és úgy tenném fel szavazásra a mai napirendet. Akkor a helyettesítésekre figyelemmel kérném 
tisztelettel, hogy szavazzunk a mai napirendről. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez teljesen 
egyhangúnak nemcsak látszik, hanem az is. 

a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7655. szám)  
b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/7655/1. szám)  
c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/7655/1. szám) 

Tisztelettel köszöntöm az 1. napirendnél valamennyi kormányzati szerv képviselőjét. 
Most megkímélném a bizottság tagjait, hogy mindenkit név szerint köszöntsek, elnézést 
kérek, csak nagyon hosszú lenne, ez időtakarékosság okából, nem udvariatlanságból történik. 
Viszont aki szól, az a jegyzőkönyv kedvéért tegye meg, hogy jegyzőkönyvbe mondja a nevét. 

Megnyitnánk az 1. napirendet, amely a 2013. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslatnak az általános vitára vonatkozó részét érinti. Alapvetően a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a legeslegilletékesebb, át is adnám a főosztályvezető úrnak a szót. Tessék 
parancsolni! 

Haág Tibor tájékoztatója 

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, Haág Tibor vagyok, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Az 
államháztartási törvény alapján az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a 
kormánynak március 31-ig kellett meghatározni a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, 
azaz elkészíteni a költségvetési politikai irányelveket. Ezt követően a kormány a Széll 
Kálmán-terv 2.0 programjában ismertette a bevételi és kiadási intézkedéseket, amelyek 
megalapozzák a jövő évi költségvetés alapjait. Ezekkel összhangban került benyújtásra a 
2013. évi költségvetésitörvény-javaslat.  

A kormány döntése alapján a 2013. évi költségvetés országgyűlési tárgyalása a 
korábbi évek gyakorlatától eltérően már június hónapban megkezdődik. A 2013-as 
költségvetés korai elfogadása biztonságot és kiszámíthatóságot hordoz magában azzal, hogy 
már év közepén rendelkezik Magyarország a jövő évi költségvetés sarokszámaival.  
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A korábbi évekkel ellentétben további eltérés, hogy a költségvetésitörvény-javaslat 
általános és első kötetével együtt, azzal egy időben kerültek benyújtásra az úgynevezett 
fejezeti kötetek, továbbá a költségvetésitörvény-javaslat megalapozását szolgáló 
törvényjavaslat is. 

Magyarország államadóssága 2011-ben csökkenő pályára áll, a maastrichti adósság 
GDP-arányosan 80,6 százalékra csökkent. A tartósan 3 százalék alatt maradó, fokozatosan 
csökkenő mértékű államháztartási hiány és a növekvő GDP biztosítja, hogy az 
adósságállomány csökkentése 2013-ban is folytatódjon. A kormány gazdaságpolitikai céljai a 
hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, azonban az 
euróválságból való lassú kilábalás kockázatokat hordoz magában. Ezeket a kockázatokat is 
figyelembe véve a 2013. évi költségvetés sarokszámainak tervezése során egy óvatos, 1,6 
százalékos GDP-növekedéssel számoltunk.  

Az alaptörvény 36. § (5) és (6) bekezdése előírja, hogy az Országgyűlés csak olyan 
központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság teljes hazai 
össztermékhez viszonyított arányának csökkenését tartalmazza. A törvénytervezetben az 
államadósság tervezett értéke a 2013. év végére 23 573,3 milliárd forint, ami a tervezett 
nominális GDP mellett 76,8 százalékos adósságmutatót jelent. Ez biztosítja a 2012. év végi, 
várhatóan 78 százalékos mértékhez képest a csökkenést. 

A Széll Kálmán-tervben rögzített költségvetési pálya - a gazdaság stabilizálásáról 
szóló törvény adósságcsökkentésére vonatkozó előírása értelmében - 2013-ban az 
államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja 2,2 százalékára csökken a GDP-hez 
mérten. Azonban a vártnál kedvezőtlenebb nemzetközi makrogazdasági környezet 
szükségessé tette a Széll Kálmán-terv 2.0 programjának meghirdetését, annak érdekében, 
hogy ez a hiánycél tartható legyen. 

A Széll Kálmán-terv 2.0 programban szereplő új intézkedésekről csak 
felsorolásszerűen néhány szót. A bevételi oldalt érintő intézkedések: a pénzügyi tranzakciós 
illeték mint új adónem 2013. január 1-jei bevezetése; a távközlési adó 2012. július 1-jei 
bevezetése; az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, az adónem személyi körének 
kiegészítése és az adó mértékének 8 százalékról 11 százalékra történő emelése; a biztosítási 
adó 2013. január 1-jei bevezetése, amely a baleseti adót, a biztosítókat terhelő pénzügyi 
intézmények különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki. További célként lett 
megfogalmazva az áfabeszedés hatékonyságjavítása, ezen belül többek között a 
mezőgazdasági fordított áfa bevezetése. 

A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része már 2012. évet érintően bázisba épült. A 
kiadási oldal intézkedései közül ki kell emelni a helyi önkormányzati alrendszer 
egyenlegjavulását, a megtakarítást a gyógyszertámogatásoknál, a kormány irányítása alatt álló 
intézmények és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok támogatáscsökkentését, továbbá az 
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelését és kiadási megtakarítások elérését. 

A jelen költségvetési tervezet további, 2013-tól jelentkező többletintézkedéseket is 
tartalmaz. Ezek közül a következőket emelném ki: az e-útdíj tervezett bevételek emelt szintű 
indítását 2013. július 1-jétől; a nagyvárosi közösségi közlekedés központi költségvetési 
támogatásának csökkentését; a központi költségvetésből a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap részére nyújtott állami támogatás kötelezettségének megszüntetését, 
kiváltását a megemelkedett innovációs járulék-bevétellel; a gyógyszer-támogatási kiadások 
további csökkentését; valamint a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
tevékenységének, szervezeti rendszerének racionalizálását, közfeladataik ellátásának újra 
átgondolását, módosítását, amelynek révén a tulajdonosi támogatások és a tőkeemelések 
mértéke csökkentésre kerül. 

A kormány 2012. május 31-én megküldte a Költségvetési Tanácsnak a 2013. évi 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetét. Ezt követően sor került a 
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kormányzat és a Tanács tagjai és szakértői között egy egyeztetésre. A Tanács a tervezet 
hitelességére, végrehajthatóságára nézve nem állapított meg olyan ellenvetést, amely felvetné 
a törvényjavaslattal szemben egyet nem értését. Ugyanakkor a makrogazdasági prognózissal 
kapcsolatban kockázatokat azonosított be, mind a bevételi, mind a kiadási oldal teljesülésére 
tekintettel. Ezek kezelésére egy alternatív makrogazdasági prognózis készítését javasolta, 
továbbá felvetette, hogy a kormány a Széll Kálmán-terv 2.0 programban megfogalmazott 
intézkedések végrehajtásához megfelelő időben gondoskodjon a szükséges jogszabályok 
elfogadásáról.  

A Tanács véleménye szerint a költségvetés tervezése alapjául vett 2013. évi gazdasági 
növekedés 1,6 százalékos kormányzati prognózisa csak a belföldi kereslet számottevő 
javulása és a befektetői bizalom jelentős erősödése esetén érhető el.  

Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a kormány egyértelműen 
elköteleződött a nemzetközi szervezetekkel egy pénzügyi biztonsági védőháló megkötéséről 
szóló megállapodás mellett, amelynek megkötését követően a befektetői bizalom újra 
Magyarország felé fordul, és a fogyasztásra gyakorolt pozitív hatásával megalapozottan lehet 
számolni.  

A másik, hogy a költségvetés a háztartások fogyasztásában az idei évi jelentős 
visszaesés után jövőre is igen szerény, stagnálás körüli dinamikával számol, ami véleményünk 
szerint jelentős kockázatokat nem hordoz. 

A Széll Kálmán-terv 2.0-ban szereplő intézkedések végrehajtására a jogszabályok 
megalkotása folyamatban van, a kormány az Országgyűlés számára benyújtotta azokat a főbb 
adótörvény-javaslatokat, amelyek megalapozzák a tervben szereplő intézkedéseket.  

A Tanács felvetéseit, javaslatait - függetlenül attól, hogy a makropálya 
megvalósításával kapcsolatban véleménykülönbség volt a kormány és a Tanács között - 
elfogadtuk. Ennek bizonyíték az, hogy az Országvédelmi Alap előirányzata, amely a tervezés 
utolsó előtti szakaszában még 50 milliárd forintos mértékű volt, százmilliárd forintra lett 
megemelve. 

Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a jelen költségvetési tervezet tartalmaz egy 
másik százmilliárdos rendkívüli kormányzati intézkedés mérlegsoron található tartalékot, 
amely szintén felhasználható a Tanács által megfogalmazott kockázatok kezelésére. 

További implicit tartalékot jelenthet, hogy a tervezet konzervatív hozampálya alapján 
számolta az államadósság után fizetendő kamatkiadásokat, amely az IMF-EU közötti 
megállapodás megkötését, valamint a várhatóan 2013 tavaszán, a túlzott deficiteljárás 
megszüntetését követően a kamatkiadásokat meghatározó kockázati felár csökkentését fogja 
maga után vonni, ami további több tízmilliárd forintos megtakarítást eredményezhet.  

A bizottság hatáskörébe tartozó intézmények 2013. évi költségvetéséről. A 
Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat 2013. évi tervezett előirányzatai a 2012. évi előirányzatokhoz képest nem 
változott. Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál az alaptevékenység hatékonyabb ellátása miatt 
2012. évben belső szerkezeti átalakulás valósult meg, amely azonban költségvetési 
többletforrást nem igényelt. 

Az engedélyezett költségvetési létszáma a Hivatalnak változatlanul 1180 fő.  
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat feladataiban a 2011. évben megtörténtek a 

számottevő változások, 2011 márciusa óta a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
intézményrendszerében változás nem történt, a költségvetésben az engedélyezett létszám 
2061 fő.  

A Honvédelmi Minisztérium fejezetében a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok 
összevonásának szervezési időszaka lezárult, az új szervezeti elemként megalakított Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat 2013. évi célkitűzéseire a fedezet, a forrás rendelkezésre áll, a 
költségvetésben az engedélyezett létszám 815 fő. A Miniszterelnökség fejezetébe átkerülő 
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Információs Hivatal 2013. évi költségvetése biztosítja a feladatellátást, a költségvetési 720 fő 
bérét, járulékait, a működéshez szükséges költségeket. 

Ennyivel szerettem volna az előterjesztést kiegészíteni. Kérem tisztelettel a bizottsági 
tagok támogatását. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Most a Belügyminisztérium, majd a 

Honvédelmi Minisztérium következik. Azt kérném tisztelettel - de ez logikus -, hogy 
elsősorban a bizottság hatáskörét és a bizottság felügyelete alatt lévő szervekkel kapcsolatos 
költségvetési pozíciókról legyenek szívesek beszélni; gondolom, ez értelemszerű. A többi is 
fontos természetesen, csak mi azért alapvetően ilyen téren szakbizottság vagyunk. 

Elsőként a Belügyminisztérium jön. Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tóth László 

helyettes államtitkár vagyok, Belügyminisztérium. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
szinte minden elhangzott, ami a kiegészítésben kellett volna hogy szerepeljen, úgyhogy nincs 
egyéb kiegészítésem, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, Honvédelmi Minisztérium! 

Dr. Simicskó István hozzászólása 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): (A 
mikrofonja recseg.) Köszönöm szépen. Simicskó Istvánnak hívnak. Két dolgot szeretnék én is 
hozzátenni az elhangzottakhoz. Egyrészt a honvédelmi költségvetés szerény mértékben, de a 
tavalyi évhez képest növekményt mutat; ez mindösszesen egy 2,1 milliárd forintos növekedést 
jelent, ami kifejezetten az önkéntes tartalékos rendszer miatt került beállításra. Ugye kiemelt 
célkitűzése a honvédelmi tárcának a tartalékos rendszer kiépítése, és ezért ezt nyomatékosan 
kívánjuk megejteni.  Pontosan nem tudom, hogy miért rezeg ez a hang, vagy bennem van a 
hiba, vagy a szerkezetben (Dr. Kocsis Máté: Benned! - Derültség.) Igen, bennem van, Kocsis 
Máté rögtön felismerte a problémát. 

A lényeg, hogy van egy ilyen szerény mértékű növekedés egyrészt, másrészt viszont a 
Nemzetbiztonsági bizottság tagjait kifejezetten az új struktúrában működő katonai 
titkosszolgálati rendszer érdekli bizonyára. Nyilván számunkra komoly visszaigazolást jelent 
a döntésünk helyességét illetően, hogy összevontuk a két katonai titkosszolgálatot, és 
becsléseinkhez mérten is jelentősebb mértékű megtakarítást sikerült ilyen módon elérnünk. Ez 
pedig 1,4 milliárd forintos megtakarítást jelent, tehát ennyit sikerült megspórolnunk ezzel az 
összevonással, úgyhogy ez mindenképpen szerintem ezen nehéz gazdasági helyzet közepette 
példaértékű.  

Úgyhogy összességében a HM-fejezet 2013. évi támogatási főösszege 214,5 milliárd 
forint. Van egy bevételi főösszeg, ami 23 milliárd forintot tesz ki. A támogatási főösszeg a 
GDP arányában nézve 0,70 százalék, míg a kiadási főösszeg vonatkozásában, amely a 
bevételivel kiegészül, ez 0,77 százalékot jelent. Ennyit kívántam hozzátenni. 

Köszönöm szépen a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor megnyugtatott, hogy költségvetési 

szempontból nemcsak a haza védelme, hanem nyilván az expedíciós tevékenysége is a 
Magyar Köztársaságnak biztosított, minden a legnagyobb rendben van.  

Az Állami Számvevőszék következik. 
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Gyarmati István hozzászólása 

GYARMATI ISTVÁN (Állami Számvevőszék): Üdvözlöm a bizottságot. Gyarmati 
István vagyok, az Állami Számvevőszéktől. Én is csak egy rövid kiegészítést tennék, mert egy 
csomó minden elhangzott már abból, amit szerettünk volna elmondani.  

A lényeg az, hogy az Állami Számvevőszék nem vizsgálja magát a makropályát, hogy 
annak a kialakítása milyen, tehát mi a vizsgálataink során úgy számoltunk, hogy a 
makropályát, amit a kormány felvázolt, tényként kezeltük. Azt vizsgáltuk meg, hogy a 
törvényjavaslat bevételi és kiadási előirányzatai jogilag, közgazdaságilag és számszakilag 
megalapozottak-e, megalkották-e azokat a jogszabályokat, amelyek ezeket a terveket 
megalapozzák, megvannak-e a szükséges háttérszámítások, a Széll Kálmán-terv, illetve a 
Széll Kálmán-terv 2.0 intézkedései levezethetőek-e az előirányzatokban, és az államadósság 
tervezett alakulása megfelel-e az alaptörvényben és a stabilitási törvényben megfogalmazott 
előírásoknak. 

A törvényjavaslat szerkezete, összeállítása megfelel az alaptörvényben és a stabilitási 
törvényben meghatározott, az államadósság csökkentésére vonatkozó szabályoknak. A 
törvényjavaslatban a 2013-ra tervezett 1,6 százalékos GDP-növekedés mellett a 2,2 
százalékos hiánycél a mi vizsgálataink szerint tartható. A legnagyobb kockázatot ebben a 
kérdésben szerintünk a 2012-es bázis alakulása jelenti. Amennyiben sikerül a gazdaságot 
ebben a stagnálás közeli állapotban tartani, akkor úgy látjuk, hogy ez a hiánycél tartható.  

A kincstári egységek számlalikviditására elvégzett számítások meggyőzőek, ez a 
likviditás biztosítható. A 2013. évi költségvetésitörvény-javaslat a stabilitási törvény 
előírásainak megfelelően tartalmazza az államadósság várható értékét úgy, ahogy a 
főosztályvezető úr mondta, valóban GDP-arányosan a 76,8 százalékos államadóság-mérték 
valószínűsíthető 2013 végére, ami alacsonyabb a 2012-re várható 78 százaléknál, tehát ez 
valóban megvalósul a tervjavaslat szerint. Az Országvédelmi Alap előirányzatát - ahogy 
mondta is - valóban megduplázták 50 milliárdról 100 milliárdra, és az Állami Számvevőszék 
úgy vélelmezi, hogy ez a fejezeti tartalékokkal együtt megfelelő biztosítékot nyújt a 
költségvetési terv végrehajtására. 

Most a bevételi adatokat tekintve: a 2013. évi költségvetésitörvény-javaslatban az 
adóbevételek tervezett előirányzatai nincsenek teljeskörűen és részletes számításokkal 
alátámasztva, továbbá egyes jogszabályok hiányoznak, illetve a törvényjavaslatok egy részét 
az OGY még nem fogadta el. A költségvetés adóbevételeinek 58 százalékát tekinthetjük 
megalapozottnak, 12 százaléka részben megalapozott és 30 százaléka nem megalapozott.  

Ellenőrzési tapasztalataink alapján megalapozottnak minősítettük a gazdálkodó 
szervezetek költségvetési befizetéseinek 30 százalékát, ezen belül a pénzügyi fejezetek 
különadóját, a bányajáradékot, az ökoadót, az energiaellátók jövedelemadóját, a rehabilitációs 
hozzájárulást és az egyes ágazatokat terhelő különadókat. A fogyasztáshoz kapcsolt adók - az 
áfa, jövedéki adók - közel 91 százalékát értékeltük megalapozottnak. Az adóbevételek közül 
nem megalapozott a gazdálkodó szervezetek befizetéseinek közel negyede, jelesül a 
hitelintézeti járadék, a cégautóadó és az eva. A fogyasztáshoz kapcsolt adókból a regisztrációs 
adót, a pénzügyi tranzakciós illetéket és a lakosság költségvetési befizetésein belül az szja-
jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadót, továbbá az elektronikus útdíjat 
minősítettük nem megalapozottnak. 

A központi költségvetés közvetlen kiadásainak mindössze 7 százaléka nem 
megalapozott. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek összege teljeskörűen megalapozott, 
míg a kiadások 46 százaléka nem megalapozott, például a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által 
végrehajtott ingatlanvásárlások.  

Kockázatot jelent ugyanakkor, hogy az uniós források felhasználása elmarad a 2012. 
évi időarányos teljesítéstől, a jóváhagyott keretet legkésőbb 2013 végéig 
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kötelezettségvállalással le kell kötni az EU-s források 100 százalékos biztosítása érdekében. A 
társadalombiztosítási alapok bevételei és kiadásai megalapozottak. 

Az E-alap ellátásait jelentős mértékben érintették a Széll Kálmán-terv 2.0 
intézkedései. Ennek keretében kockázatot látunk a gyógyszertámogatás csökkentése esetében, 
mivel az azt megalapozó intézkedések kidolgozatlanok, és a gyógyszerfelírás és a fogyasztói 
magatartás változásának a kiszámíthatatlansága miatt ez elég nagy bizonytalanságot hordoz.  

Az önkormányzatok esetében a bizonytalanság abból adódik, hogy az önkormányzatok 
által korábban ellátott feladatok nagy részét az állam veszi át, a rendszert átszervezik, és a 
feladatmegosztást alátámasztó háttérszámítások híján nem nagyon átlátható, hogy a 
feladatellátás és a finanszírozás összhangja biztosított-e.  

Köszönöm szépen. Kérem, vegyék figyelembe az Állami Számvevőszék 
megjegyzéseit és megállapításait. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sajnálom, hogy a Költségvetési Tanács 

nem képviselteti magát, biztos nagyon fontos észrevételeket tettek volna, hiszen az Állami 
Számvevőszéknek is megragadott az a mondata, ami azt mondja, hogy 30 százaléknyi nem 
megalapozott vagy kétes vagy nem egyértelmű előirányzat is van. Ez egy jó érv lesz majd 
nyilván a kormánypárti képviselőknek is az általános vitára alkalmasságról való 
döntéshozatalkor. 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat jelen lévő képviselőihez majd kérdést intéznek a képviselőtársaim. Ha van valami 
nagyon fontos kiegészítenivalójuk, akkor tessék, parancsoljanak! (Senki sem jelzi szólási 
szándékát.) Akkor majd csak kérdés, észrevétel esetén.  

Felhívnám képviselőtársaim figyelmét, hogy a plenáris üléssel kapcsolatosan írásbeli 
kisebbségi véleményként csak olyan érvek és vélemények hozhatók fel, amelyek elhangzottak 
a bizottság ülésén. Mondom ezt természetesen a kormánypárti képviselőknek is, ha mégis 
kisebbségbe szorulnának a véleményükkel, ha az a ritka helyzet állna elő. Tehát olyan írásbeli 
véleményt nem lehet benyújtani, aminek nincsen itt a bizottságban megalapozott, szóban 
elhangzott előzménye.  

Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel, javaslat az általános vitával kapcsolatosan 
bármelyik képviselőtársam részéről van-e valakinek. (Nem érkezik jelzés.) Senkinek.  

Akkor elsőként annak a kötelezettségemnek teszek eleget, amit egyik képviselőtársam 
rám ruházott. Mile képviselő úr kérte, hogy ismertessem… (Gulyás Gergely jelzi szólási 
szándékát.) Alelnök úr, parancsoljon! 

Képviselői észrevételek, vélemények  

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök úr, én nem fárasztanám 
azzal a bizottságot, hogy amit leírtam, azt felolvassam, kérem, hogy tegyük a jegyzőkönyv 
anyagává. Ez az általános vitához bizottsági ajánlás. A lényegét tekintve: a 2013. évi 
költségvetésről szóló törvényjavaslat pontos, átlátható képet ad, kiszámíthatóságot és 
stabilitást teremt. Ami pedig a bizottság hatáskörébe tartozik, ott a lényeg az, hogy a polgári 
titkosszolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 2013-as költségvetése a 
törvényben rögzített feladatok ellátását garantálja. Ezt részletesebben is írásba foglaltam. 
Úgyhogy erre tekintettel kérem, hogy ezt tekintsük úgy, mintha ennek megfelelő 
részletességgel hangzott volna el. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak a velős és sommás összefoglalását, ami 

időkímélés szempontjából nagyon hatékony volt. 
(Jelzésre:) Mirkóczki képviselő úr, tessék, parancsoljon! 
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MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt megjelent Vendégek! Csak nagyon röviden. A plenáris ülésen 
nyilván ki fogjuk majd fejteni a véleményünket és a kritikáinkat a költségvetéssel 
kapcsolatban mind részleteiben, mind pedig nagy általánosságban. Annyit azonban 
előrevetítenék - nem hiszem, hogy nagy meglepetés lesz a Jobbik álláspontja -, hogy kicsit 
furcsa, ha végignézzük az elmúlt húsz-huszonkét esztendőt, ha jól emlékszem, olyan már volt, 
hogy egy költségvetés átcsúszott decemberről januárra elfogadása előtt, de olyan még aligha 
volt, hogy egy év felénél már a következő év költségvetését fogja vélhetően vagy 
vélelmezhetően elfogadni az Országgyűlés kormánypárti többsége. Ez a jelenlegi helyzetben 
azért is érdekes, mert nagyon sok olyan kérdőjel van, hogy nem tudom, mi alapján lehet 
tervezni a 2013. évi költségvetést, hiszen az új adókkal kapcsolatban - bevételek, kiadások - 
nagyon sok fajta, -féle ötlet, kiszivárgott információ, szóval nagyon sok minden felmerül, 
ami, valljuk meg őszintén, nagymértékben fogja befolyásolni, hogy a januárt milyen 
állapotban fogja megkezdeni az ország, gazdasági értelemben mindenképpen. És így 
elfogadni egy költségvetést júliusban, az azért elég merész. Noha nem vagyok közgazdász, de 
ez egyszerű paraszti logika, hogy egy kicsit furcsa, ha nem tudunk tervezni, és nem tudunk 
pontos számokat, akkor mi alapján tervezzük meg a következő évet. Vágyálmok persze 
lehetnek.  

Ennek ellenére, ha csak a főbb számokat végignézzük ebben a költségvetésben, akkor 
mindenképpen az tapasztalható, hogy összességében a kényszer szülte, és az átlag 
állampolgárokra vagy a lakosságra nézve inkább egy nyomor perspektívát vetít előre, 
semmint egyfajta fejlődést, noha érthető a logikája, hiszen a kormány mindenekfelett meg 
akar felelni bizonyos intézmények elvárásainak. Ebből a szempontból érthetők természetesen 
a költségvetés sarokszámai, de a lakosság szempontjából nem egészen. És ez is mutatja, hogy 
teljesen más a kommunikáció és teljesen más a tett. Noha vannak benne olyan elemek, 
amelyeket itt államtitkár úr is kiemelt a honvédelmi területtel kapcsolatban, ami általunk is 
támogatandó és megfelelő, de lényegében a főbb gondolatok által, amit elmondtam, a Jobbik 
nem tudja támogatni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritka pillanat volt, amikor egy jobbikos érvelésben is 

nagyon hatékony és kellő tapasztalattal rendelkező érvek hangzottak el. (Gulyás Gergely: Ez 
a pártatlan ülésvezetés! - Derültség.)  

Most az a pillanat következik, amikor Mile Lajos képviselő úr írásbeli véleményét - 
ezt kérte - ismertetem. „A következő, 2013. évre vonatkozó költségvetésben a bizottság 
közvetlen parlamenti ellenőrzési hatáskörébe tartozó polgári és katonai nemzetbiztonsági 
szolgálatok költségvetés lényegét tekintve változatlan. A tervezés nyilvánvalóan bázisalapú, 
sem komolyabb fejlesztésekre vagy éppen érdemi visszafogásokra, a feladatellátás 
újragondolására nem kell, illetve nem lehet számítani. Egyetlen területe van, ahol kiugró 
többletet tartalmaz a tervezett költségvetés az idei évhez képest, a terrorelhárítás területe, ahol 
2013. évben a létszám 858 főről 1095 főre növekszik, és a költségvetési támogatás az idei 
közel 10,5 milliárdról 13,5 milliárdra, vagyis közel 30 százalékkal emelkedik. Ez a kivételes 
támogatásnövekedés - miközben valamennyi szolgálatnál vagy éppen fontos rendvédelmi 
szervezeteknél a jövő évi költségvetési, illetve létszámkeretek nem változnak - nem 
támogatható, és a beterjesztett költségvetés ezt megfelelő indokolással alá sem támasztja.  

A központi költségvetés tervezésekor vagy éppen egy konkrét költségvetési javaslat 
támogatásakor nem lehet eltekinteni annak megalapozottságától, valószerűségétől és a 
kívánatos társadalompolitikai, gazdaságpolitikai céloktól. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 
Magyarország 2013. évi központi költségvetési törvényjavaslatáról szóló véleménye alapján 
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komoly kétségek fogalmazhatók meg a jövő évi büdzsé megalapozottságát illetően. Nehezen 
vitatható, hogy a tervezési folyamat politikai indíttatású, felgyorsítása növeli a gazdasági, 
költségvetés-politikai kockázatokat.  

Mindezek figyelembevételével az idő előtt benyújtott, megalapozatlan, várakozásokra 
építő, az államháztartás szükséges reformját változatlanul megkerülő, valamint nem kellően 
részletezett és indokolt 2013. évi költségvetési törvényjavaslat nem támogatható.”  

Ez Mile képviselő úr véleménye volt. 
Mivel más hozzászólót nem látok… (Jelzésre:) Bocsánat! Kocsis képviselő úr! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Az elnök úr előbbi hozzászólása 

sarkalt arra, hogy szót kérjek. A Terrorelhárítási Központ nem titkosszolgálat. Tehát 
ekképpen az arra vonatkozó LMP-s véleményt, amit felolvasott, értelmezhetetlennek 
gondolom. És annyit azért az ügy védelmében szükséges elmondani, hogy nem a TEK 
túlfinanszírozásáról van szó, a Terrorelhárítási Központ naponta öt-hat műveletet hajt végre, 
kilenc műveleti egységgel, és ezekben a műveleti egységekben szolgálók munkáját már csak 
túlórapénzekből tudják finanszírozni. Ez indokolja egyébként a státuszbővítést. És emellett az 
is, hogy az országos hatáskörű Terrorelhárítási Központ országos lefedettséggel nem 
rendelkezik, éppen ezért szükséges a jövőben Debrecenben, Békéscsabán, Pécsett és 
Szombathelyen is létrehozni a kirendeltségüket. A kilenc műveleti egységből hat működik 
Budapesten és három jelenleg vidéken, és e fölé jön még a következő évtől a reptéri 
terrorelhárítási feladatok ellátása is.  

Önök a rendészeti bizottságban is különösen utaznak a TEK-re, csak azt kérem, hogy 
legyünk tárgyilagosak ebben a kérdésben. Ezt most természetesen nem önnek címeztem, 
hanem az LMP-s véleményre szükséges volt ennyi választ megadnom, mert úgy érzem, hogy 
itt torzulnak az információk, ha ez így kerül bele a jegyzőkönyvbe. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Valóban kissé szkeptikusak az ellenzéki 

pártok a Terrorelhárítási Központ - hogy mondjam - tevékenységével kapcsolatosan. Teljesen 
jól mondta a képviselő úr, hogy nem nemzetbiztonsági szolgálat a Terrorelhárítási Központ.  

Azt azért tudni kell, hogy a költségvetésben a rendvédelemre, nemzetbiztonsági 
célokra meg hasonló célokra fordítható kiadások limitáltak sajnos, és nyilván az sérelmezhető, 
hogy amíg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében vagy a kicsit mostoha testvérként 
kezelt Információs Hivatal esetében - amelynek a helye nagyon nehezen találódik meg a 
kormányzati struktúrában - reálértékben csökkenő támogatásról beszélünk, akkor ehhez 
képest nem jó a párhuzam. Tehát valóban Mile képviselő úr összemosta egy picit, ez 
leegyszerűsítés volt, de azt azért meg kell jegyezni, hogy amíg ezeknél a szerveknél, amelyek 
a nemzet biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen tevékenységet folytatnak, sőt ha a 
katonai szolgálatokat nézzük, akkor tágabb értelemben az expedíciós, missziós tevékenységek 
fontosságát kiemelve, figyelemreméltó, hogy ezek esetében elég óvatos és szűk költségvetési 
keretek között zajlik, addig ehhez képest úgy értelmezhető, hogy kizárólag a Terrorelhárítási 
Központ esetében egy picit bővültek ezek a lehetőségek, amelyek persze engem azzal a 
riadalommal töltöttek el, hogy országosan ilyen fokú terrorelhárítási munkára van szükség, 
hogy Debrecenben is meg Békéscsabán is ilyen mértékben terjed a terrorizmus. Mert a reptéri 
igazgatóság esetén ez érthető, de ha országosan ilyen fokú veszélye van, akkor azért el kell 
gondolkodni azon, hogy feltétlenül más problémák nincsenek-e. 

Rögtön megadom a szót, de még annyit szocialista véleményként hadd mondjak el, 
hogy valóban a problémát elsősorban ott látjuk, hogy azt valóban nem állíthatjuk, hogy a 
kormányzatnak az lenne a tevékenysége, a fő célja, hogy ellehetetlenítse a nemzetbiztonsági 
szolgálatokat, ez túl súlyos vád lenne, de azt is lehet érezni, hogy fejlesztésekre - különösen a 
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Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében, amely ugye ilyen tekintetben azért talán 
technológiai értelemben a legfontosabb hátterét jelenti az ország nemzetbiztonsági 
védelmének, és ebből a szempontból most leszámítva katonáékat; nem akartam az államtitkár 
urat megbántani ezzel, természetesen ugyanolyan fontos a katonai terület is - ezek esetében 
elég szűkmarkúan bánnak a fejlesztésekkel, és ez azért nem szerencsés ilyen szempontból. Az 
Információs Hivatalnak pedig, azt gondolom, mindene, a dologi előirányzata csökken, tehát 
ott is azt lehet érezni, hogy egy picit inkább a presztízse a fontos, hogy ki felügyeli, de az, 
hogy valójában mi fog ott történni, milyen fejlesztések és milyen dologi lehetőségeik vannak, 
az kevésbé.  

A Terrorelhárítási Központ helytelenül, helytelen kontextusban, de mégis csak abból a 
szempontból helyes, hogy megemlítésre került, hogy azért van egy pozitív példa: ha szándék 
van valamire, hogy legyen pénz, akkor lesz, hiszen ott azért úgy látszik, hogy valóban az 
országos hálózat kiépítése - szép megyei jogú városokat sorolt a képviselőtársam, hogy ott is 
legyen a Terrorelhárítási Központnak, mondjuk, Békéscsabán is fel tudja venni kellő súllyal a 
terrorizmussal a küzdelmet - legalább olyan fontos, de azt gondolom, hogy a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fejlesztése, ahol meg adott esetben talán nem a lokális 
jellegű küzdelmet kéne folytatni, hanem az egész köztársaság érdekét védeni, talán picit 
fontosabb lett volna.  

De a legfontosabb koncepciós probléma ezzel az egész költségvetéssel az, hogy 
bizonytalan lábakon áll, és ezzel kapcsolatban a Számvevőszék képviselője is, ha nem is 
alátámasztotta, de kételyeket fogalmazott meg, ezért sem tartjuk általános vitára alkalmasnak 
a javaslatot. Köszönöm. 

Kocsis képviselő úr jelentkezett még. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha valaki ötven év múlva 

tudományos munkát akar írni Molnár Zsolt és Kocsis Máté közötti vitákból, akkor szükséges, 
hogy most erre szintén reagáljak, elnök úr.  

Tehát a Terrorelhárítási Központ a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz hasonlóan 
felkérésre is eljár, tehát nem a békéscsabai terrorizmusról van szó, hanem azokról a más 
szervektől érkező felkérésekről, amelyeket egyébként a Terrorelhárítási Központ végez. 
Éppen ezért ezek azok a sarkítások, pontatlanságok, amelyek nem jók, ha így maradnak meg a 
jegyzőkönyvben.  

Másrészt az Információs Hivatal esetében utalt arra az elnök úr, hogy ha sikerül 
megtalálni a jó helyét. Az Információs Hivatal eddig is nagyon jó helyen volt, de ha a 
parlament támogatja, így önök is támogatják a tegnap benyújtott javaslatomat, akkor még 
jobb helyre fog kerülni, és megtaláljuk a kormányzati struktúrában a megfelelő helyet hozzá.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem vitatom, hogy a Terrorelhárítási Központ felkérésre 

végez tevékenységeket; itt persze logikus az a kérdés, hogy kinek a felkérésére. Abból a 
szempontból viszont megnyugtató volt a képviselőtársamnak az az állítása, hogy a következő 
két évre megvan az Információs Hivatal végleges helye, és adott esetben jövőre nem kezdjük 
újra keresni. (Dr. Kocsis Máté: Más szervezet felkérésére.) Így van, más szervezet felkérése, 
értem, a jegyzőkönyv kedvéért. Köszönöm szépen.  

Szavazás 

Ha más hozzászólás nincs - egy picit valóban eltréfálkoztunk a nagyon komoly dolgok 
mentén -, akkor elérkezett a szavazások pillanata ilyen szempontból. A helyettesítésekre 
figyelemmel kérdezem, hogy ki támogatja a 2013. évi költségvetési javaslatot általános vitára 
való alkalmasság szempontjából. Nagyon fontos szavazás következik. (Szavazás.) 8 igen 
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szavazat. Kérdezem, hogy ki nem támogatja. (Szavazás.) 3 nem szavazat. Tehát 8 igen 
szavazat, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság általános vitára alkalmasnak találta 
és támogatta a 2013. évi költségvetési javaslatot. 

Köszönöm szépen, ezzel egy 1. napirendet lezártuk. Nagyon szépen köszönöm az 
államtitkár úrnak és mindenkinek, aki eljött, azoknak is, akikhez kérdés vagy észrevétel nem 
érkezett. További szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek! (A meghívottak távoznak az 
ülésteremből.) 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter és az egyes kiemelt jelentőségű 
budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/94/2012.) 

Mi pedig folytatjuk az új 2. napirendünkkel, ami azt hiszem, hogy az eredeti 3. 
napirend volt. (Rövid szünet.)  

Akkor folytatjuk az új 2., eredeti 3. napirenddel. Tisztelettel köszöntöm a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselőjét, Fürjes Balázs kormánybiztos urat, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektor urát, valamint munkatársaikat. Ha jól emlékszem, szűk 
egy hete találkoztunk, és most újra nekifutunk ennek a javaslatnak. Azóta írásban megérkezett 
szabályos formában vagy a bizottság által is szabályosnak tartott formában az előterjesztés. Ez 
redukálódott arra az összeghatárra, ami belátható, és jelen helyzetben a fejlesztéshez jelen 
pillanatban szükséges.  

Szerény véleményem szerint így ebben a formában támogatható, de kérdezem, hogy 
van-e valami kiegészítés. Kormánybiztos úr vagy rektor úr? 

 
DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az nem tárgya az előkészítésnek, csak szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne, hogy 
természetesen úgy, ahogy a múltkori ülésen is szóba került, többszereplős versenyeztetési 
eljárásban lesz minden megbízás odaítélve, és azt is tudom javasolni a bizottságnak, hogy 
amennyiben erre igényt tart - én örömmel venném -, minden év utolsó negyedévében az az évi 
beszerzésekről szívesen beszámolunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mélyreható gesztus volt a kormánybiztos úr részéről ez a 

felajánlás, de erre törvényi kötelezettség is van, a bizottság számára a felhasznált keretekről 
évente tájékoztatást kell adni. Lehet, hogy nem a törvényből, de a bizottság előírásából fakad, 
viszont a bizottságnak meg törvényen alapszik a működése, tehát ilyen értelemben deduktív 
módon mégiscsak eljutottunk oda, hogy törvényből fakad ez a kötelezettség. Ezt örömmel 
vettük, de akkor tegye meg a kormánybiztos úr, hogy évente készítsen egy tájékoztatást arról, 
hogy pontosan hogyan alakultak a felhasználások. 

Ha kérdés, észrevétel nincs, akkor kérdezem, hogy ki támogatja a közbeszerzés alóli 
mentesítést, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium terjesztett elő bruttó 4,7 
milliárd forint összegben. (Szavazás.) 11 igen szavazat. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
bizottság megadta a felmentést. 

Kérném tisztelettel, hogy évente térjünk vissza a felhasználási tájékoztatás kapcsán az 
ügyre. 

Köszönöm szépen a kormánybiztos úrnak és a munkatársainak, a rektor úrnak, hogy 
eljöttek. További szép napot, jó munkát kívánunk! (Dr. Fürjes Balázs: Köszönjük. 
Viszontlátásra! - A meghívottak távoznak az ülésről. - Rövid technikai szünet. - Megérkeznek 
a meghívottak a 3. napirendi ponthoz.)  
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által 
benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalás (Nbb/90/2012.) 

Folytatjuk az új 3. napirenddel. Köszöntöm Sándor Csaba kabinetfőnök urat és Vetési 
Iván miniszteri biztos, elnök urat.  

Megérkezett az írásbeli kérelmük bruttó 1,8 milliárd forint összegben. Van-e ezzel 
kapcsolatos kiegészítenivalójuk? 

Vetési Iván kiegészítése  

VETÉSI IVÁN miniszteri biztos, elnök (Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala): Köszönöm szépen. Vetési Iván vagyok. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget. Ez egy korábban már, még a 143-as 
alatt a bizottság által december 30-án jóváhagyott eljárás volt, de különböző időproblémák 
okán az eljárástól el kellett állnunk, és ezért kezdeményeztük most újra, már a megváltozott 
jogszabályi környezetnek megfelelően a bizottság jóváhagyását erre a beszerzésre. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a mentesítési kérelemmel 
kapcsolatosan? Amit nyilván minden képviselőtársam áttanulmányozott. (Nem érkezik jelzés.) 
Nincsen. Akkor szavazás következik. Kérdezem, hogy ki támogatja a tervezett bruttó 
1,8 milliárd értékű közbeszerzési mentesítést, amit a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium nyújtott be. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A bizottság 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megadta a 
felmentést. 

Egy tiszteletteljes kérés lenne, hogy amennyiben éven túli felhasználásra kerülhet sor, 
akkor évente egy beszámolót, egy tájékoztatást kérnénk a bizottság számára, hogy hogyan 
alakult a felhasználás. 

Köszönöm szépen, hogy eljöttek. További szép napot, jó munkát kívánunk! (Vetési 
Iván: Viszontlátásra! - Dr. Ignácz István: Viszontlátásra! - A meghívottak távoznak az 
ülésről.)  

Egyebek  

Elérkeztünk az egyebek napirendhez. Érkezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 
egy beszámoló a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnak megadott mentesítés alá eső 
beszerzésekről. Ez megtekinthető a bizottságnál. 

A Belügyminisztérium is küldött egy beszámolót, ami a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálatnak eszközök beszerzésére vonatkozó mentesítés alá eső tevékenységéről szól. 

És akkor most a pontos időpontok, hiszen még két bizottsági ülés áll előttünk. Az 
egyik július 3-án, kedden, a másik 10-én, kedden. Itt annyi változás lenne, hogy figyelemmel 
a július 3-ára, ami elég hosszú ülés lesz, hiszen aznap lesz a kihelyezett ülésünk az 
Alkotmányvédelmi Hivatalban, itt azt jelezném tisztelettel bizottsági tag képviselőknek, hogy 
fél egykor kezdenénk és nem egykor, mert a külügyminiszter úr is érkezik, lesz mentesítés 
iránti kérelem és költségvetéssel kapcsolatos módosítókról is lehet döntés. Tehát fél egykor 
kezdődne a bizottsági ülés, és kettő óráig tartana ebben a teremben. És 14 órától elérkezett a 
mágnesszalagok ideje, az Alkotmányvédelmi Hivatalban, ami innen néhány percnyi sétára 
van, ott várnak minket 14 órától. És körülbelül 16 óráig tartana ez a nap. Tehát 12.30-tól 
16 óráig letudnánk egy külügyminiszteri meghallgatást, egy mentesítést, egy kihelyezett ülést. 
Tehát ez egy hosszabb nap lenne. 
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A zárónap július 10-e a menetrendünk szerint: döntés költségvetési módosító 
javaslatokról. Itt marad az egyórás kezdés. Amennyiben nem érkezik valami extrém kérés, 
akkor szeptemberig ez lenne az utolsó ülés.  

Arra kérném tisztelettel alelnök urat, abban segítsen, hogy a kormányzati kérések, 
amelyek a közbeszerzés alóli mentesítésekre jönnek - lehetőség szerint úgy számoljanak, 
hogy július 10-e után nem tartanánk ülést, tehát abban segítsen az alelnök úr, ha ilyenek 
vannak, akkor én tényleg, láthatja alelnök úr, készséggel akár azonnal, csak ne az történjen, 
hogy utána még legyen meg még legyen, hanem próbáljuk meg, hogy 10-éig ezek történjenek 
meg. 

Köszönöm szépen a bizottsági tagoknak, hogy eljöttek. További jó munkát! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 55 perc)  
 

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 

 


