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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HABIS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság valamennyi tagját és a
meghívottakat. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Kovács Zoltán urat, és kérem, hogy pár
szóban hallgassuk meg őt.

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Ha a bizottság engedélyt ad, hogy szólhatok, akkor
igen. (Derültség.)

ELNÖK: Megadjuk ezt az engedélyt. Parancsolj!

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Kimegyek, hogy mindenkivel szemben legyek. Jó
napot kívánok! Szervusztok! Február elejével lemondtam a bizottsági elnökségről. Nyilván
értesültetek arról, hogy a miniszterelnök úr kormánymegbízottá nevezett ki, és úgy tartottam
etikusnak is, meg a jogszabályokból adódónak is, hogy az új, a tavaszi ülésszakon már ne én
vezessem a bizottságot ebből a funkcióból adódóan is. Annyit szeretnék nektek a bizottsági
ülés kezdetén mondani, hogy kívánok jó munkát, tartalmas törvényalkotást. Láng Zsolt lett
helyettem a kabinetvezető, és ha a parlament megválasztja ma este, akkor Zsoltnak pedig
bizottsági elnökként jó munkát kívánok az elkövetkezendőkben. (Dr. Láng Zsolt: Köszönöm
szépen.) Nem is kívánom itt délidőben meg dologidőben feltartani a bizottságot, sok munka
vár még rá tavasszal is meg az elkövetkezendő időszakban is. Minden jót nektek,
viszontlátásra, szervusztok! (Taps. - Dr. Bóka István: Sok sikert neked is!) Köszönjük szépen.
(Dr. Kovács Zoltán távozik.)

A bizottság határozatképes.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/2238. számú törvényjavaslat (Általános vita)

A napirenden a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat szerepel, a kérdés az, hogy általános vitára
alkalmasnak ítéljük-e azt, illetve még az egyebek napirendi pont van.

A bizottság nevében tisztelettel köszöntöm dr. Eiselt György urat, a
Belügyminisztérium koordinációs és szabályozási helyettes államtitkárát, valamint az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében Bérczi László urat, tűzoltósági
főfelügyelőt, illetve Tóth Andreát, az OKF főigazgatói titkársága képviseletében.

Szeretném megkérdezni dr. Eiselt György helyettes államtitkár urat, hogy van-e a
törvényjavaslathoz kapcsolódóan szóbeli kiegészítése, illetve kérem, hogy ismertesse a
minisztérium véleményét, álláspontját.

Dr. Eiselt György (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, mindenki számára ismertek a történtek, hogy milyen
események történtek a West Balkán nevű szórakozóhelyen, és ezt követően a kormány kiadta
a feladatot a minisztérium részére, hogy igen rövid határidővel tekintse át a jelenleg hatályos
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normákat, illetve hogy mi, milyen engedélyezési eljárás vezetett oda, hogy a hatóságoknak
gyakorlatilag nem volt ráhatása, illetve tudomása az ott folyó eseményekről.

A felülvizsgálat része volt, hogy külön néztük azokat a normákat, törvényeket,
amelyek kapcsán úgy láttuk, hogy minimumszinten milyen szabályozás szükséges ahhoz,
hogy a szakhatóság, illetve a hatóságok el tudjanak járni. Így került sor a tűz elleni
védekezésről szóló törvény módosításáról készült javaslatra, amely szerint magát az
engedélyezési eljárást követően ismételten megnyílik a lehetőség az engedélyezés
lefolytatására indokolt esetben, ha mondjuk az alapeljárásban 15 százalékot meghaladóan
megváltozik akár raktár, akár más szórakozóhely volumene. A másik, ami rávilágított erre,
hogy az építési engedélyezés során a hatóság gyakorlatilag a jelenlegi törvényi szabályozás
alapján csak az engedélyeket kérheti be, tehát tulajdonképpen semmi olyan dokumentációt
nem kérhet be, amely az engedélyben szerepeltek alátámasztását vagy kizárását teszi lehetővé.
Ezért került sor mint minimumprogramban e két törvény módosítására, hisz idő közben
elkészült az a kormányrendelet, amely egyszer és mindenkorra rendezné a szórakozóhelyek, a
táncos szórakozóhelyek nyitva tartását, illetve ilyen rendezvények szervezését és a
közreműködő hatóságoknak, illetve az ellenőrző hatóság feladatát és hatáskörét.

Kérem a bizottságot, hogy ezen elővezetés után támogassa a törvényjavaslat
elfogadását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai részéről kíván-e valaki szólni? (Varga
Zoltán jelzésére:) Parancsolj!

Hozzászólások, kérdések, válaszok

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az
az igazság, megmondom őszintén, hogy nagy meglepetéssel olvastam a belügyminiszter úr
által benyújtott törvényjavaslatot, amely a két törvényt módosítja. Önnek abban tökéletesen
igaza van, hogy az az esemény, amely a West Balkánnal kapcsolatos, az egy nagyon
sajnálatos esemény, és mindenféleképpen ráirányítja a figyelmet, hogy valamit tennünk kell.
De azért, megmondom őszintén, arra kellene valamilyen magyarázatot adni, hogy miért
gondolják azt, hogy a hatályos, most hatályos törvényt ki kell egészíteni azzal a szakasszal.
Szeretném elmondani, mert így van, és ez sajnos a sajtóból nem jött át, mert a sajtó úgy
aposztrofálta ezt az egész dolgot, mint hogyha az (1) bekezdés egy teljesen új javaslat lenne,
bár a hatályos, most hatályban lévő ’96-os törvény is elér rendesen leírja ezt, hisz csak azzal a
szakasszal lett kiegészítve a módosítás, hogy: „…, valamint a raktározás, termelés
kapacitásának 15 százalékkal történő növelését eredményezi a tevékenység”. Ez került be a
mostani, hatályos jogszabályba. Szóval ennek azért a West Balkánhoz nem sok köze van,
ugye, azt azért mindannyian érezzük, hogy ez egy más típusú dolog. Azt gondolom, hogy
persze lehet, hogy ennek helye van - én ezt nem vitatom -, hogy egy ilyen típusú szigorító
szabályozást életbe kellene léptetni, de talán nem ebben a szövegkörnyezetben, hanem majd
mikor a katasztrófavédelmi törvény a parlament elé kerül, akkor nyilvánvalóan elképzelhető,
hogy az ipari termelő üzemeket is sarkallni kell, mert bizony ott is történtek olyan ügyek,
amelyek kapcsán lehet, hogy szigorítani kell.

A másik dolog az épített környezet alakításáról szóló törvényjavaslat. Itt egyetlenegy
módosítás van: a „tervek” helyett a „dokumentáció” lép életbe. Én elővettem a Magyar
Értelmező Kéziszótárt, az a tervek alatt azt mondja, hogy az sem csak a rajzos dokumentáció,
mert azért egy műszaki ember általában azt gondolja, hogy a terv csak az, amit lerajzolnak, és
egyéb számítások. Mindenféle írásos dokumentáció a tervek része. Nem vitatom, legyen, tehát
ha valaki azt gondolja, hogy a „dokumentáció” egy sokkal szélesebb, jogilag szélesebb
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kategória, mint a „tervek”, üsse kavics, de én azt gondolom, hogy a hatályos törvények is
lehetővé tettek volna ennél sokkal szigorúbb ellenőrzést mindenki számára.

Azok a módosítások tehát, amelyek ebbe a törvényjavaslatba bekerültek, azok lehet,
hogy a kommunikáció szintjén megoldják a problémát, de igazán lényegileg nem jelentenek
semmiféle változást. És ezt én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy tényleg
foglalkozni kellene ezekkel az ügyekkel, az ilyen típusú problémákkal. Ez tehát egy PR-
tevékenységre egy nagyon jó törvényjavaslat, de lényegileg nem oldja meg a problémákat.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Szilágyi Péter
jelzésére:) Tessék, parancsolj!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen a szót. Mi alapvetően tudjuk támogatni
ezt a törvényjavaslatot, és szeretnék egy kicsit visszatekinteni az Étv. elmúlt időszakban
tapasztalt sorsára. Mi azt tapasztaljuk, hogy az Étv.-hez egy átfogó módosítás helyett
sajtóképes üzemben képesek csak hozzányúlni, vagy erre van meg csak a hajlandóság.
Nagyon jól tudjuk azt, és a szakmában talán bizonyos konszenzus van azt illetően, hogy az
Étv. egy átfogó felülvizsgálatra szorul. Azt szeretném megkérdezni, hogy erre sor kerül-e
valamikor, vagy pedig továbbra is a médiaképes üzeneteket fogjuk az Étv.-n keresztül…
(Nem érteni.)

ELNÖK: Köszönöm szépen Szilágyi Péternek. Van-e további hozzászólás? (Dr. Apáti
István jelzésére:) Alelnök úr, parancsolj!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Én abszolút jobbító szándékkal szeretnék
hozzászólni a javaslathoz, talán már egy módosító javaslat szóbeli megfogalmazásának is
minősíthető, amit mondani fogok. Az (1) bekezdésnél a kötőszó, a „valamint” helyett jobb
lenne, hogyha „vagy” lenne, tehát nem konjunktíve kellene bekövetkeznie mindkét feltételnek
együttesen, és akkor kell ilyen bejelentést tenni, hanem elég lenne, ha a kettő közül csak az
egyik állna fenn, hiszen akkor sokkal erősebben jelenik meg ez a kötelezettség, és sokkal
nehezebb alóla kibújni. Látszólag szavakon lovaglunk, de nem, hiszen ez egy nagyon fontos
tartalmi módosítás. Tehát a konjunktivitás helyett a diszjunktív feltétel meghatározását
javasolnám. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Ha
nincs, akkor Eiselt úré a szó.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt
Bizottság! Ahogy a bevezetőben említettem, a feladatunk az volt, hogy igen rövid határidővel
próbáljuk megteremteni azokat a törvényi feltételeket, hogy hasonló tevékenységet végzők,
folytatók ellenőrzése megtörténhessen. Jelen pillanatban a tűzvédelmi törvény nem teszi
lehetővé, ha már egyszer kiadták az engedélyt, a módosítást, csak bizonyos…, ezért írtuk
bele, hogy a kapacitás növelése, a tevékenység megváltoztatása, mert egyébként nem
engedélyköteles, tehát folytathatja. A West Balkánban is megkapták egyszer az építési
engedélyt, az alapján be lett sorolva egy tűzveszélyes fokozatba, és utána gyakorlatilag nem
volt lehetősége, nem is kellett kérnie, csak egy bejelentési kötelezettsége volt, hogy jelen
pillanatban ott egy másik tevékenységet vagy egy harmadikat is akar folytatni. Nem volt se
kapacitásnövelési kötelezettség, se egyéb dokumentációbeadási kötelezettsége, hisz
gyakorlatilag a jelenlegi rendeletek alapján, a törvény alapján, van a szabad vállalkozásról
szóló törvény, ez alapján őt bejelentési kötelezettség terhelte, ott volt egy szórakozóhely,
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amely építési terület volt, tehát még azt sem lehet mondani, hogy átadásra került, és ettől a
pillanattól kezdve a hatóságoknak nem volt lehetőségük se a kapacitás növelése… Ugyanis
egyszer már megvolt a tűzvizsgálat, meg is adták 300 főre egy kávézónak, a fölötte lévő
területekre az engedélyt sem adta ki a tűzvizsgáló hatóság, tekintettel arra, hogy nem feleltek
meg a szabályoknak. Ettől függetlenül meg lehetett tartani a rendezvényt, mert több
kötelezettsége nem volt, csak tájékoztatási kötelezettsége, ráadásul mint hatóság el sem
járhatott már utána, és nem is volt lehetősége rá.

Az építési… Nem akarok a szavakon lovagolni, de nem véletlenül kezdeményezte
maga a szakma, hogy ne terv, tervdokumentáció legyen - az is egy dokumentáció, ez így igaz
-, hanem dokumentációt kérhessen be a tervek mellett, méréseket, zajméréstől, rezgésméréstől
kezdve egyébként azokat a számításokat, amelyeket egyébként tényleg csak igazolni kell.
Tehát nem véletlenül kezdeményezte maga a szakma, azok, akik benne voltak, az
érdekképviseletek is részt vettek ebben, és ők is kezdeményezték, és egyetértettek ezzel a
minimumprogrammal. Jeleztem, hogy maga a végrehajtásra vonatkozó kormányrendelet
teljesedik ki, hogy mi mindent kell tennie annak, aki ilyet akár szabadtéren, akár zárt helyen
akar végezni. Egyébként a tűz elleni védekezésről szóló vagy a katasztrófavédelmi törvény
módosítása ténylegesen folyamatban van, de az körülbelül másfél év alatt tud keresztülfutni,
amíg a koncepcióból olyan átfogó törvénytervezet lesz, hogy újra lehet kezelni, de valamilyen
formában a jelenlegi, kialakult helyzeteket a hatóságnak addig is kezelniük kell tudni, illetve
felhatalmazást kell kapjanak arra, hogy valamilyen formában fel tudjanak lépni. Mert
egyébként úgy ellenőrizni valamit, hogy nincs rá a hatóságnak jogosultsága, nem lehet, olyat
nem lehet elvégezni.

Javaslom a bizottságnak, hogy kérjék be a Jegyzők Országos Szövetségének a
javaslatát is, ők is végigvették, hogy mi minden hátráltatja az ő munkájukat, hogy miért nem
tudtak eleget tenni annak, amit ők elvégeznének. De vannak itt önkormányzati vezetők is, ők
is el tudják mondani, mi minden probléma jelentkezett 2006 óta, amikor gyakorlatilag egy
liberális irányvonalat vett bármilyen engedélyezés és nyilvántartás, és a hatóságoknak attól a
pillanattól fogva nem volt lehetőségük arra, hogy fellépjenek, illetve hogy ellenőrzést
végezzenek.

Az építésügyi törvényre visszatérve, igen, tervezzük. A szakma körülbelül három éve
dolgozik rajta, hogy valamilyen formában egységes konszenzus alakuljon ki arra, hogy
irányelvként el lehessen fogadni, és el lehessen kezdeni, már a végrehajtási munkát. Ezért van
most, jelen pillanatban is az, hogy jobb híján ilyen szókiegészítésekkel próbáljuk a hatóságok,
az építésügyi hatóságok számára megteremteni a lehetőséget. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Annyit hadd kérjek, hogy Apáti alelnök úrnak volt egy észrevétele, az 1. § (1)

bekezdésben a „valamint” és a „vagy” kérdése. Azt gondolom, ez… (Közbeszólások.) Tudom,
csak hogy… (Varga Zoltán: Ez fontos!) Ez esetben, ha ez módosító indítvány lesz, akkor a
jövő héten erről egyeztetnünk kell. (Dr. Apáti István: Akkor be fogjuk adni.)

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Én úgy látom az
én tervezetemből, hogy annak nem lesz akadálya, hisz gyakorlatilag nekem már a „vagy” szó
szerepel itt, tehát valaki már kijavította nekem. (Közbeszólás: Az érdekes! - Derültség.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Varga Zoltán jelzésére:) Parancsolj!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Az én hozzászólásom sem azt…
Bocsánat, nem akarom húzni az időt, de azt gondolom, hogy ez az ügy nem ér annyit, hogy
bármelyik párt ebből…, az én hozzászólásom sem azt célozta, hogy ebből bármilyen politikai
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haszonszerzésre gondolt volna valaki. Csak azt a tényt szerettem volna rögzíteni, hogy én azt
gondolom, hogy a probléma nem itt van. De azzal, amit az alelnök úr mondott, én
mélységesen egyetértek, tehát el kellene ezen gondolkodni, hogy ha egy bizottsági módosító
javaslatként betegyük-e ezt a dolgot, mert azért a két szó között…, nemcsak a szó más, hanem
tartalmi különbség is van. Én azt gondolom, hogy ezt meg kellene fontolni.

Amit a helyettes államtitkár úr mondott, arra annyiban szeretnék visszautalni, hogy
amikor ez a nagyon sajnálatos esemény megtörtént, és egy kicsit szigorúbb ellenőrzések
léptek életbe, akkor azért még a hatályos törvények alapján is el tudtak járni a jegyzők és az
egyéb hatóságok. Én tehát azt gondolom, hogy azért… Biztos, hogy van ebben bizonyos
lazaság, de azért minden élethelyzetre soha nem lehet majd törvényt hozni. Tehát azt azért
ugye senki nem gondolja, hogy majd történnek ügyek és történések, és akkor majd mindig
szigorúbb és szigorúbb jogszabályokat lehet életbe léptetni? Én tehát azt gondolom, hogy nem
szabad, soha nem szabad az üzemeltető és a tulajdonos felelősségét bármilyen törvényi
javaslattal elvenni. Én azt gondolom, hogy ezek a lépések azért ilyen tekintetben fontosak,
fontos, hogy ott legyen, hogy a tulajdonosnak és az üzemeltetőnek mindig felelőssége van egy
bizonyos típusú ügynek a kezelésében, mert ha ebben majd mindig jogszabályok módosítását
akarjuk hozni, akkor az egy más dolog, én azt gondolom, azt nem lehet törvénnyel megoldani.
Köszönöm szépen.

Mi is támogatni fogjuk a törvényjavaslatot, tehát ezzel nem lesz ilyen tekintetben
probléma. (Dr. Bóka István: Meg ne essünk át a ló túlsó oldalára!)

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ivády képviselő úr, parancsolj!

IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Én kettéválasztanám a két dolgot.
Először is arról van szó, hogy vannak a hatályos, olyan jogszabályok, amelyeket a jelenlegi
törvények alapján nem tudnak betartani, illetve nem tudják a megfelelő ellenőrzéseket
elvégezni a hatóságok. Ez az egyik része. A másik része lesz az, amit, remélem, hamarosan
megtesznek, és említették is, hogy egy átfogó törvényjavaslattal rendezni fogják az egész
dolgot. Ezeket a senkiházi alakokat, akik képesek ezeket a fiatalokat ilyen körülmények közé
csábítani szórakozni, el kell küldeni a csudába, a börtönbe, bíróság elé kell állítani, és minél
előbb meg kell előzni minden hasonló tragédiát. Nyilvánvaló, az, hogy ezt a jogszabályt
támogatni kell, szerintem nem kérdés. Az lesz az érdekes, hogy hogy fogják megoldani azt az
átfogó törvénymódosítást, amely szigorúbb lesz, és sokkal jobban ellenőrizhetővé teszi ezeket
a szórakozóhelyeket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Láng Zsolt, parancsolj!

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Köszönöm. Egyet kell értenem a képviselő úrral. Annyi
a kérésem, és inkább a minisztérium felé - ezt már személyesen is megtettem, de megteszem a
bizottsági ülésen is -, hogy ennek a diszkótragédiának a kapcsán ráirányult a figyelem erre a
szektorra, illetve a több száz embert meg esetleg ezreket befogadó testületre. Szerintem jelen
pillanatban a szabályozás konkrétan mindenfajta olyan vendéglátó-ipari egységnél hiányos
most, ahol egyáltalán mondjuk alkoholkimérés folyik. Én tehát azt szeretném, hogy az
általános szabályozásnál annak, hogy egyébként hol nyitható vendéglátó-ipari hely mondjuk
alkoholárusítással, ahol egyébként az éjszakában több tucatnyi fiatal mondjuk néha
emelkedett hangulatban van - és ma bárhol bárki megnyithat egy ilyen helyet -, ez is kerüljön
majd az áttekintendők körébe, és amikor valóban egy általános szabályozásmódosítás lesz,
mert ez most nyilván egy gyors és azonnali reagálás az elmúlt eseményekre, amire, azt
gondolom, van társadalmi igény is most, akkor ez kerüljön be. Én továbbra is úgy gondolom,
hogy jelenleg az önkéntes jogkövetést nagyon nehéz normálisnak venni és elvárni
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mindenkitől, ma nem ez a jellemző, és szerintem igenis kellenek szabályok ahhoz, hogy ma
egyébként mondjuk bármilyen vendéglátó-ipari tevékenységet, szórakozóhelyet hogyan lehet
megnyitni, és ahhoz előzetesen milyen engedélyek kellenek. Ez egy kérés a minisztérium felé,
amit tolmácsolnék. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több képviselői hozzászólás (Senki nem
jelentkezik.), akkor a helyettes államtitkár úré a szó.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt
Bizottság! Mint jeleztem, igen, amire ez készült, illetve ami tervezet készült, a
törvénytervezet, kimondottan a 300 főt meghaladó táncos, szórakozóhelyi tevékenység
szervezésére, bonyolítására vonatkozik, akár szabadhelyen, akár zárt helyen történik is az. A
többi rendelet - hiszen ez nagyon sok rendeletet érint - felülvizsgálata folyamatban van a
gazdasági minisztérium által. Csak tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy jelen
pillanatban ez a tevékenység csak bejelentéskötelezett, és ettől a pillanattól fogva lesz majd
engedélyköteles, és most kapnak a hatóságok olyan lehetőséget a kezükbe, mint amilyenek
valamikor, 2006 előtt voltak, hogy azonnal intézkedni tudnak, és bízunk benne, hogy az
azonnali intézkedésnek érvényt is tudnak majd szerezni oly módon, hogy a bezárás
elrendelését követően azt végre lehessen hajtani, mert jelenleg az is problémát okoz a
jegyzőnek. Egyébként a jegyzők igen sok javaslatot terjesztettek elő, hogy milyen formában,
hogyan kellene a hatóságoknak együttműködniük a tájékoztatási kötelezettség mellett, illetve
hogyan lehetne a polgárokat tájékoztatni az ilyen szórakozóhelyeknek, táncos
szórakozóhelyeknek, alkoholt árusító szórakozóhelyeknek egyáltalán a besorolásáról. Jelenleg
ennek a jogszabályi feltételei oly általánosan vannak megfogalmazva az önkormányzatokat
terhelve, hogy eleget igazán nem tudnak neki tenni, csak a nagyobb önkormányzatok.
Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérem, hogy az általános vitára bocsátásról szavazzunk. Ki az, aki ezt támogatja?

(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú. Köszönöm szépen.

A bizottsági előadó kijelölése

Az a javaslatom, hogy Nagy Csaba úr képviselje a bizottsági véleményt. Elfogadjuk
ezt? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Köszönjük szépen.
Egyebek nem lévén az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 26 perc)

Habis László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


