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Napirendi javaslat  
 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám)  

(Bánki Erik és Sebestyén László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

  

 

4. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám)  

(Dr. Semjén Zsolt, dr. Rubovszky György, dr. Latorcai János, Pálffy István és 

Móring József Attila (KDNP) képviselők önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

  

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Endrésik Zsolt (Jobbik)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Ivády Gábor (független) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Apáti István (Jobbik) Endrésik Zsoltnak (Jobbik)  
Dr. Bóka István (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) Habis Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP) megérkezéséig Varga Zoltánnak (MSZP)   
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Kovács Ferenc főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Bánki Erik (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 28 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim 
és Uraim! Jó napot kívánok! Elnézést kérek a késésért, nem szokásom késni, csak a 
nemzetközi helyzet fokozódik. (Varga Zoltán: Megértjük.)  

Az eredeti meghívóval kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az 1. számú 
napirendi pontot le tudjuk venni a napirendről, mert nem érkezett a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslat, illetve még annyit szeretnék kérni, hogy a 3. és a 4. napirendi 
pontot cseréljük meg, tehát a víziközmű legyen a legvégén. Ennyi lenne a javaslatom a 
napirendhez. 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint tizenhárman személyesen és öten helyettesítéssel 
vannak jelen a bizottságban. Kérném szépen, hogy aki el tudja így fogadni a napirendet, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)  

Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) 

Vita és szavazás 

Következik a nemzeti vagyonról szóló, T/5161. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Ha jól látom, Hegmanné Nemes Sára 
államtitkár asszony van itt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból.  

Üdvözlöm, államtitkár asszony! Egyből meg is kérdezném önt, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot fog-e képviselni. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tárcaálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Az ajánlás szerinti 1. pontban Hegedűs Lorántné és Endrésik Zsolt 

képviselők javaslata szerepel.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

javasoljuk. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Bocsánat, egy rövid indoklást szeretnék kérni 

államtitkár asszonytól, hogy vajon miért nem tartozhat a nemzeti vagyonba a földvagyon, így 
külön nevesítve.  

 
ELNÖK: Bocsásson meg, államtitkár asszony, még Habis alelnök úr jelezte, hogy 

szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólni, úgyhogy majd utána megadom önnek a szót 
válaszadásra.  

Parancsoljon, Habis képviselő úr! 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, hogy én egy 

olyan önkormányzatot vezetek, ahol 800 hektár földünk van, és folyamatosan értékesítjük 
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ezeket, és folyamatosan vásárolunk, magyarul birtokpolitikai elveket fogadtunk el, 
800 négyzetmétereket eladunk, és ésszerűen művelhető birtoktesteket hozunk létre. 

Azt gondolom, hogy értelmetlen lenne itt gyakorlatilag forgalomképtelenné tenni 
ezeket a földterületeket, mert ezáltal megkérdőjeleződne a hasznosíthatóságuk. Köszönöm. 
(Hegedűs Lorántné: Ha megengedi, elnök úr, mindjárt válaszolnék is.) 

Természetesen, képviselő asszony. Parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is: nem gondolom, 

hogy értelmetlen lenne az, ha külön nevesítve van a nemzeti vagyonról szóló törvényben a 
föld mint olyan, tudniillik ez eddig nincsen benne. Ez az egyik.  

A másik pedig az, hogy azért gondoltuk, hogy az elidegeníthetetlen törzsvagyonnak a 
részét képezze, mert ez nem olyan árucikk, mint bármilyen másik árucikk, ezért ezt 
nyugodtan lehetne különleges módon kezelni. Azt gondolom, hogy a birtokpolitikai 
irányelveknek része lehet mondjuk adott esetben tartós haszonbérletbe adás, illetve tartós 
haszonbérletbe vevés, ami ugyanúgy működőképes történet, csak éppen akkor nem megy ki a 
vagyonból a földingatlan. Sajnos az agglomerációban igen sok önkormányzat nagyon 
súlyosan visszaél ezzel a kérdéssel, ezért gondoltuk volna ezt ilyeténképpen rendezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony.  
Államtitkár asszony kíván-e reagálni? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Ahogy korábban is elmondtuk, a törvényjavaslat 1. § 
(2) bekezdése szerint, amely az állami és önkormányzati vagyonról beszél, abba beletartozik 
kategóriájában a föld, tehát az a föld, ami állami vagy önkormányzati tulajdonú földingatlan, 
a nemzeti vagyon része. Amit viszont ebben nem tudunk kimondani, hogy kizárólagosan, 
tehát elidegeníthetetlenül nemzeti vagyon, hiszen a jelenlegi kategória szerint is korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgy a föld, amelyet – ahogy elmondtuk – egyébként a Nemzeti 
Földalapról szóló törvény kezel. 

Azt is jeleztük korábban többször, hogy maga a moratóriumfenntartás és a 
moratórium, amely a földtörvényben van, nagyon fontos számunkra, hiszen az EU-s 
irányelveknek való megfelelés miatt elég komoly problémát okoz nekünk ezt a lehetőséget 
kezelni.  

Összességében: az állami és önkormányzati föld a nemzeti vagyon része, azt viszont a 
földtörvény fogja kimondani, hogy ezt mely módon, hogyan kell kezelni a későbbiekben. 
Jelenleg sajnos nem tudjuk azt mondani, hogy elidegeníthetetlen, azt tudjuk mondani, hogy 
korlátozottan forgalomképes, azaz meghatározott törvényi feltételek alapján elidegeníthető, és 
ez sajnos az EU-val egyetértésben így van. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatta.  
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (4) 
Egyharmad sem támogatta.  
A következő a 7., Papcsák Ferenc módosító javaslata.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
14 igen szavazattal támogattuk. 
A 9-es szintén Papcsák Ferenc módosító javaslata. 
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HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 9-es 

nálam a kulturális bizottság javaslata.  
 
ELNÖK: Az én ajánlásom szerint Papcsák Ferencé, amelyben a 13. § (1) bekezdését 

módosítja. Titkár úr mindjárt visz egy ajánlást, hogy ugyanazt nézzük. (Megtörténik.) 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, hogy ki az, aki ezt tudja 

támogatni. (Szavazás.)  
15 igennel támogattuk. 
A 10-es Kósa Lajos képviselő úr módosító javaslata, amelyben a 14.§ 

(2) bekezdésének módosítását javasolja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
A bizottság 14 igennel támogatta. 
Nincs is több. Államtitkár asszony, nagyon szépen köszönöm a részvételét. 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám) 

Vita és szavazás 

Az eredeti 4. számú napirendi pontra térnénk rá: Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról szóló T/4988. számú törvényjavaslat, a bizottság határkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása.  

Üdvözlöm Kovács Ferenc főosztályvezető-helyettes urat a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumból! Szeretném megkérdezni, hogy tárca- vagy kormányálláspontot 
fog-e ismertetni velünk. 

 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Csak tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot; de nem becsüljük le, tehát ezt a „csak”-ot nem vesszük 

figyelembe. 
A 14-es Vejkey Imre képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.)  
15 igennel támogattuk. 
A 19-es szintén Vejkey Imre képviselő úr javaslata. 
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DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 
támogatja.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
15 igennel ezt is támogatjuk. 
A 21-es szintén Vejkey képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

támogatja ezt is.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
Ezt is 15 igennel támogattuk. 
Köszönöm szépen a jelenlétet főosztályvezető-helyettes úrnak. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám) 

Vita és szavazás 

Rátérünk a víziközmű-szolgáltatásról szóló T/5206. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalására. Az én sillabuszom szerint –
 Bánki Erik képviselő urat mint előterjesztőt sillabusz nélkül is üdvözlöm – államtitkár 
asszony itt maradt. Ezt megköszönjük, megtisztel minket.  

Azt szeretném kérdezni, hogy tárca- vagy kormányálláspontot mond-e a minisztérium, 
illetve az előterjesztő nyilván a sajátját mondja mint előterjesztő. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont, illetve lesz egy előterjesztői álláspont is. 
Következik a 2-es, Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslata.  
Kérdezem az előterjesztő véleményét. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő nem támogatja, elnök úr. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
Egyharmad sem támogatta. (Dr. Bóka István és Gelencsér Attila az ülésterembe 

érkezik.)  
A 3-as Jávor Benedek képviselő úr módosító javaslata. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
19 igennel támogattuk. 
Az 5-ös Bartos Mónika és Fejér Andor képviselők javaslata. 
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BÁNKI ERIK: Nem támogatja az előterjesztő. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.)  
Egyharmad sem támogatja. 
8-as, szintén Bartos Mónika és Fejér Andor képviselők javaslata. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
Egyharmad sem támogatta. 
A 9-es szintén Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
Egyharmad sem. 
A 10-es Bartos Mónika, Fejér Andor javaslata.  
 
BÁNKI ERIK: Nem támogatja az előterjesztő.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
Egyharmad sem támogatta. 
A 15-ös Cseresnyés Péter képviselő úr javaslata. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Ha jól látom, akkor a 15-ösben 150-re megy le, a 16-osban 100-ra, a 17-

esben szintén 100-ra, a 18-asban 50-re. Az lenne a kérdésem az egyszerűség kedvéért, hogy 
mi az a határ, ameddig a megbeszélések alapján le tud ott menni. 

 
BÁNKI ERIK: Előterjesztőként a 150 ezres számot támogatom. Folyamatban van még 

egy frakcióegyeztetés, amelynek következtében lehet, hogy 100 ezer lesz, tehát 100 ezres 
egyenérték körül van még egy egyeztetés. Amennyiben ez megszületik – mert a frakcióülés 
még mindig tart –, akkor zárószavazás előtti módosító indítványt nyújtok majd be 
előterjesztőként. 

 
ELNÖK: Értem. Akkor ha javasolhatom, fogadjuk el a 150-et is meg a 100-at is. 
Kérdezem a tárcát. 
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HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, az előterjesztő támogatja.  
A bizottságot kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.)  
15 igennel támogattuk. 
A 16-os Font Sándor képviselő úr módosítója. Erik? 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő pillanatnyilag nem támogatja.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

sem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
A bizottság 16 szavazattal támogatta. 
A 17-est nem teszem fel szavazásra, mert az ugyanaz, mint a 16-os, tehát azt 

gondolom, hogy azt most külön nem kell feltennem, mert a 16-ost támogattuk. 
A 18-as Kovács Zoltán javaslata. 
 
BÁNKI ERIK: Nem támogatja az előterjesztő.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

sem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
Egyharmad sem tudta támogatni. 
A 19-es ugyanez, tehát szintén nem teszem fel szavazásra. 
A 20-as Font Sándor javaslata.  
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK:  A bizottságot kérdezem. (Szavazás.)  
Egyharmad sem támogatja. (Folyamatos zaj.) Bocsánat, az alvégeken Szekó képviselő 

urat kérem a megfelelő komolyság megőrzésére. (Derültség.) Az a helyzet, hogy Tasó úrra 
nem merek rászólni. (Derültség.), ezért Józsit kérem meg, de megrendült Tasó képviselő úr is, 
látom, magára vette. 

A 21-es Márton Attila módosítója. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
Egyharmad sem támogatja. 
A 22-es Font Sándor javaslata. 
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BÁNKI ERIK: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (7)  
Egyharmad sem támogatta. 
A 23-as Hadházy Sándor javaslata.  
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

minisztérium is támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.)  
16 igennel támogattuk. 
A 34-es következik, Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

is támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.)  
16 igen szavazattal a bizottság is támogatja. 
A 35-ös Habis László javaslata. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.)  
Sajnos az egyharmad sem támogatja. 
A 36-os Szabó Imre és Pál Béla javaslata. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.)  
Egyharmad sem támogatja. 
A 37-es Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata. 
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
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ELNÖK: A bizottságot kérdezem, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)  
16 igennel támogattuk. 
A 38-as Kolber István és Ficsor Ádám javaslata.  
 
BÁNKI ERIK: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, hogy támogatja-e. (Szavazás.)  
Egyharmad sem támogatja. 
A végére értünk. Nagyon szépen köszönöm. 

Egyebek 

Az „egyebekben”annyit szeretnék elmondani a tisztelt bizottsági tagoknak, hogy nem 
tudom, hogy lesz-e még idén bizottsági ülésünk, szerintem lehet, hogy lesz miniszteri 
meghallgatás, illetve ha a zárószavazás előtti jön be módosító javaslat egy-két kérdésben, 
akkor még lehet, hogy ülünk. Igyekszem mindenkit időben értesíteni. Köszönöm szépen a mai 
munkát mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 44 perc)  

  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


