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Napirendi javaslat  

 
1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. Nagykövetjelölt kinevezés előtti meghallgatása 

(Zárt ülés! - Külön jegyzőkönyvben.) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc.) 

Az ülés megnyitása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Bejelentem a helyettesítéseket. Bartos Mónika helyettesíti Csöbör 
Katalint, és Hoffmann Rózsa helyettesíti Tilki Attilát. Megállapítom a 
határozatképességet.  

A napirendet megküldtük, de érkezett egy javaslat Demeter Márta és 
Mesterházy Attila részéről a napirend kiegészítésére. Hadd adjam meg nekik a szót! 

Mesterházy Attila napirend-kiegészítésre vonatkozó javaslata 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, a 
kitiltási botránnyal kapcsolatban tettünk egy előterjesztést, hogy a mai nap a Külügyi 
bizottság vegye napirendre ezt a kérdést, hiszen tegnap a Nemzetbiztonsági bizottság 
egy aspektusból vizsgálta ezt a kérdést, de fontosnak tartanánk, hogy a Külügyi 
bizottság is foglalkozzon ezzel, hiszen hazánk nemzetközi kapcsolatait, külpolitikáját 
érinti ez a botrány. Ezért javasoljuk azt elnök úrnak, hogy kerüljön napirendre ez a 
kérdés, hiszen egy aktuális témáról van szó.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Fontosnak tartom leszögezni azt, hogy 

tegnap, miután végül is ez a javaslat megszületett, sor került a Nemzetbiztonsági 
bizottság ülésére, ahol eléggé egyértelműen világossá tette Lázár János miniszter úr, 
illetőleg a jelen lévő miniszterek, hogy Magyarország milyen formában elkötelezett az 
amerikai-magyar kapcsolatok elmélyítése iránt, illetőleg, hogy várják, várja a magyar 
kormány az amerikai együttműködést a tekintetben, hogy információt szolgáltassanak 
a kitiltott személyekről, és hogy segítsék elő adott esetben a magyar hatóságok 
munkáját, hogy az esetleges korrupciógyanút sikerüljön felderíteni. 

Azt gondolom, hogy indokolt a szocialista képviselők felvetése, hogy azt a részét 
is vizsgáljuk meg, hogy a magyar-amerikai kapcsolatokra miként fog hatni ez a kérdés. 
Ugyanakkor tekintettel a tegnapi bizottsági ülésre, amihez képest új információ 
előállásáról nem tudunk, viszont a külügyminiszter úr a mai napon Amerikába utazott, 
én tisztelettel azt javasolnám a szocialista képviselőknek, hogy Szijjártó Péter 
külügyminiszter amerikai látogatását követően térjünk vissza erre a kérdésre. Akkor 
talán új információkkal fogunk a tegnapi üléshez, illetőleg a hétvégi frakcióvezetői 
szintű egyeztetéshez - hiszen az is volt már a Külügyminisztériumban - rendelkezni, és 
érdemi egyeztetésre kerülhet sor akkor a Külügyi bizottságban. 

Erre a látogatásra, ahogy említettem, a mai napon kerül sor az Egyesült 
Államokban, és a jövő héten, akár a hétfői napon is tarthatunk egy rendkívüli 
bizottsági ülést, és foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. Ez lenne az áthidaló javaslatom. 
A mai ülésen nem látom sem értelmét, sem igazán megvalósíthatónak nem látom, 
hogy érdemben tudjunk ezzel a kérdéssel foglalkozni.  

Parancsoljon, Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem ez egy 

jó javaslat. Mi korábban azt javasoltuk, hogy újra együttes ülés legyen a 
Nemzetbiztonsági bizottsággal, de akkor ezt elnök úr, a szocialista Molnár Zsolt 
felvetését, tudomásom szerint, nem támogatta. Tehát, ha a két bizottság együttesen 
ülhetett volna, akkor ez a tegnapi napon már megvalósulhatott volna.  

Az, ha a külügyminiszter jön és beszámol arról, hogy mi történt, milyen 
információi vannak és van számos más kérdés, ami fölmerült, akkor számunkra ez 
vállalható kompromisszum, sőt, helyesnek tartjuk. Azt kérnénk a külügyminiszter 
úrtól - és kérjük, hogy ebben elnök úr a tekintélyét vesse latba -, hogy ne olyan legyen a 
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tájékoztató, mint amilyen a frakcióvezetők irányába történt, mert a tájékoztatás annyi 
volt, hogy „semmit nem tudunk.” Ennél egy kicsit talán többre lesz szükség, ha 
hazatért Washingtonból a külügyminiszter úr. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Arra, hogy a kormány milyen tájékoztatást ad, a befolyásunk 

korlátozott, de nyilván azon leszünk, hogy minél teljesebbet adjon. A külügyminiszter 
urat fogjuk meghívni. Bízunk benne, hogy el fogja fogadni a meghívásunkat. Akkor 
viszont nem tenném fel szavazásra ezt a kérdést, de a napirenddel kapcsolatban 
további megjegyzés van-e? (Jelzésre:) Hoffmann Rózsa képviselő asszony! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Ha úgy tetszik, ügyrendiként szóló 

megjegyzést tennék. Jelezni szeretném elnök úrnak, hogy Bartos Mónika képviselő 
asszony és én Ukrajnába megyünk választási megfigyelőnek, így a hétfő délelőtti 
bizottsági ülésen elég nagy valószínűséggel nem tudunk itt lenni. Reggel kora reggel 
indulunk Beregszászra. 

 
ELNÖK: Jó, ezt leegyeztetjük, hogy ki jön, hogy a bizottság határozatképességét 

biztosítani tudjuk, és olyan időpontot fogunk választani.  
Köszönöm szépen, képviselő asszony.  

A napirend elfogadása 

A napirendünk a megküldötthöz képest változatlan. Két napirendi pontunk van. 
Ki támogatja a megküldött napirendet? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendünket.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ. 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Rá is térünk a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályra. Meg szeretném 
kérni a napirendi ponthoz érkezett vendégünket, Banai Pétert, hogy foglaljon helyet. 
Banai Péter NGM-államtitkár urat nagyon nagy tisztelettel köszöntöm körünkben. 
Nyilvánvalóan az elkövetkezendő időszakban, amikor költségvetésről lesz szó, akkor az 
államtitkár úrral gyakrabban fogunk találkozni. Meg is adom önnek a szót. 

Parancsoljon, államtitkár úr!  

Banai Péter Benő bevezetője 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 2013. évi költségvetési törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot a kormány az államháztartási törvénnyel 
összhangban nyújtotta be; június végén az Állami Számvevőszéknek adta át, augusztus 
végén pedig az Országgyűlés részére mind a kormány benyújtotta a javaslatot, mind az 
Állami Számvevőszék. Az általános vitára a plenáris ülésen sor került, ezért ha 
megengedi elnök úr, csak néhány szóban emelném ki a 2013. év, azt gondolom, talán 
legfontosabb tényezőit. 

Két olyan tényező van, ami külön kiemelésre méltó a 2013. év tekintetében. Az 
egyik tényező az - költségvetésről van szó -, hogy 9 év után lezárult a túlzottdeficit-
eljárás, ezzel mindenféle jogi akadály elhárult a tekintetben, hogy uniós fejlesztési 
forrásokat felhasználhat-e Magyarország vagy sem. El kell mondanom, hogy a 
zárszámadás bemutatja, hogy a hiány nemcsak 3 százalék alatt maradt, hanem 2,4 
százalékos GDP-arányos szintet ért el, amely a tagállamok között a jobb mutatók közé 
tartozik.  
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Ami lényeges a hiány és az államadósság csökkentése mellett, az, hogy a sokat 
emlegetett növekedési fordulat megvalósult. Az a jelentős államháztartási 
konszolidáció, amely az EUROSTAT, az Unió statisztikai szervei szerint Európában a 
legnagyobb mértékű volt Magyarországon, nem párosult gazdasági visszaeséssel, sőt, 
míg 2013-ban az Unió egészét a stagnálás jellemezte, addig Magyarországon másfél 
százalékos növekedés valósulhatott meg.  

No, ebben a makrogazdasági, államháztartási környezetben, ha a külügyi 
tevékenységet nézzük, akkor a tisztelt bizottság előtt lévő zárszámadási javaslat azt 
mutatja, hogy a külügyi tevékenység összkiadása 2012-höz képest 2013-ban nőtt. A 
zárszámadási javaslat tételesen bemutatja a tételeket. 

Én csak az összegző sort említeném. Az összes külügyi jellegű tevékenység - 
amibe a Bethlen Gábor Alap támogatásán túl a külügyi szervezetek finanszírozása, a 
külügyi kommunikáció és számos más kiadás tartozik - a 2012. évi 78,3 milliárd 
forintos szinthez képest 2013-ban 86 milliárd forint fölötti értéket ért el, tehát azt 
gondolom, hogy a makrogazdasági, államháztartási környezeten belül a külügyi ágazat 
kiadásai növekedni tudtak, és ez mindenképp pozitívum. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szabad a pálya, képviselőtársaim. 

(Jelzésre:) Alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. A Fidesz és a KDNP részéről szeretnék néhány megállapítást tenni. A 
törvény szerint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. országgyűlési 
határozat 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságnak jelen részletes vita 
során meg kell vizsgálnia, hogy a törvényjavaslat az egyes követelményeknek és 
kötelezettségeknek megfelel-e.  

Ennek megfelelően a Fidesz-KDNP részéről megállapítottuk, hogy a kormány az 
Alaptörvény 36. cikkelyének megfelelően készítette elő és nyújtotta be a zárszámadási 
törvényjavaslatot. A törvényben ebben az esetben az Áht. által előírt határidők pontos 
betartását is figyeltük, így az megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek.  

Szintén az Alaptörvény 36. cikkében meghatározott törvényi szinten került 
benyújtásra a zárszámadási törvényjavaslat, így az illeszkedik a jogrendszer egységébe. 
A zárszámadási törvényjavaslat nemzetközi jogból és európai uniós jogból eredő 
kötelezettséget nem sért.  

Végül: a zárszámadási törvényjavaslat a jogszabály-szerkesztésről szóló 
61/2009. IRM-rendelet előírásainak betartásával készült. Azt az igazságügyi tárca is 
ellenőrizte a közigazgatási egyeztetések során, így megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményének. Ezek azok a formai követelmények, melyeknek meg kell felelni. 

Azt a Fidesz-KDNP frakciója külön nagy megnyugvással hallotta most 
államtitkár úrtól, illetve ahogy államtitkár úr is kiemelte, hogy a zárszámadási 
törvényben szerepel, hogy a makrogazdasági mutatók megfelelnek azoknak a 
vállalásoknak és előírásoknak, amelyek ránk vonatkoznak.  

Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. (Jelzésre:) Demeter képviselő asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A házszabály 44. § 1/d. 

pontjára hivatkozva szeretnék egy olyan kérdést feltenni, hogy több fejezetnél is és 
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természetesen a Külügyminisztérium fejezetnél is szembesülhetünk egy több mint 1,7 
milliárdos zárolásról. 

Ezzel kapcsolatban úgy tudom, hogy egyébként az Állami Számvevőszék meg 
fogja azt nézni, hogy egyébként ezek felhasználása hogyan történt. Viszont addig is 
szeretném megkérdezni, hogy ez az 1,7 milliárd forint pontosan milyen sorról, honnan 
lett zárolva, ennek milyen hatása van, hiszen úgy gondolom, hogy ez nagyon sok 
mindenre felhasználható lett volna. Itt akár az észt követség bezárására vagy a tallinni 
követség és a ciprusi követség bezárására is gondolok, ezek is például bőven 
fenntarthatóak lettek volna úgy, hogy egyébként az a másik két követség is meg tud 
nyílni, ami egyébként a kormánynak nagyon fontos volt. Hiszen a tallinni követség, azt 
gondolom, biztonságpolitikai szempontból - ezt egyébként elnök úr is hangsúlyozta 
Szijjártó miniszter úr meghallgatásán is -, a ciprusi pedig nyilván az ott lévő nagy 
számú magyar szempontjából, akik mind az egyetemek, mind pedig a munkavállalás 
szempontjából természetes, hogy kellene segítséget élvezzenek.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: További hozzászólás, kérdés van-e, képviselőtársaim? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor megadom a szót az államtitkár úrnak.  
Parancsoljon! 

Banai Péter Benő válaszai 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. A képviselő asszony egy nagyon fontos momentumra, a zárolásra 
hívta fel a figyelmet, és az általam említett túlzottdeficit-eljárást itt ki kell emeljem.  

Tudjuk azt, hogy az Európai Bizottság és a magyar kormány álláspontja a 
magyar gazdaság növekedéséről és az államháztartás helyzetéről folyamatosan 
különbözött. Ha a 2013-as évet nézzük és a tavalyi év elejének a prognózisait, akkor azt 
látjuk, hogy az Európai Bizottság májusban 0,3 százalékos növekedést valószínűsített 
Magyarországon. Az államháztartási hiány prognózisa 3 százalék volt.  

Ne feledkezzünk el arról, hogy túlzottdeficit-eljárásban voltunk, és 
Magyarország volt az egyetlen ország, akivel szemben az Európai Bizottság szankciót 
javasolt. Én a sokat emlegetett kettős mérce ügyet nem akarom elővenni, de azt 
gondolom, hogy sajátos, hogy azokban az években, amikor 9 százalék vagy afölötti volt 
az államháztartás hiánya, akkor szankció nem merült fel Magyarországgal szemben, és 
a 27 tagállammal szemben egy ország volt az, akinél ez a szankció kilátásba lett 
helyezve. 

Ez volt az a környezet, amikor a magyar kormánynak reagálnia kellett az 
Európai Bizottság prognózisára, és a túlzottdeficit-eljárás lezárása érdekében olyan 
intézkedésekről döntött, amelyeknek a szükségességéről nem volt feltétlenül 
meggyőződve, de mégis a nemzeti érdek, ha szabad így fogalmazzak, az uniós források 
felhasználása szükségessé tette a zárolást. Ez a zárolás több tekintetben az év végén 
feloldásra került, és emlékezhetünk arra, hogy 2013 második félévében több 
pluszkiadás valósulhatott meg, nemcsak a pedagógus-béremelésre, az uniós 
támogatásokhoz plusz önerő biztosítására gondolok, hanem például a felsőoktatás 
területén is pluszkiadások teljesülhettek, és még így is bőven 3 százalék alatt volt a 
hiány.  

Ami pedig ezen az általános környezeten belül a Külügyminisztérium fejezetet 
illető zárolást érinti, azt kell elmondjam, hogy a kormány egységes elveket határozott 
meg minden fejezet tekintetében, minden igazgatási és fejezeti kezelésű előirányzat 
tekintetében ugyanolyan százalékos mértékben került sor zárolásra mindenegyes 
fejezetnél. 
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A Külügyminisztériumnál a zárszámadási javaslat tételesen bemutatja, hogy 
mely előirányzatokon valósulhatott meg kisebb kiadás, de ezek olyan 
kiadáscsökkentések voltak, amelyek a szabad forrásokból lettek, úgymond, levágva, 
tehát nem meglévő kötelezettségek teljesítésének a törléséről van szó.  

Végezetül, képviselő asszony, ha megengedi, a nagykövetségek tekintetében én 
azt látom, hogy az idei évben számos nagykövetség nyitásának folyamata indult el, és 
bízom abban, hogy a 2015. évi költségvetési törvény vitájában a bizottság is láthatja, 
hogy a külügyi hálózat hogyan bővül, illetőleg milyen átalakulás várható.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Csak akkor, hogy értsem államtitkár úr 

szavait. Akkor ezt úgy kell értelmezzük, hogy ezeket a nagykövetségeket és 
képviseleteket újra fogják nyitni a következő évben. Ha ez megtörténik, az örvendetes, 
csak akkor, ha a kormánynak ennyire más volt a véleménye, és ennyire pontosan tudta 
azt, hogy teljesen feleslegesek a Bizottság aggodalmai, akkor miért kellett bezárni 
ezeket a nagykövetségeket? Hiszen, ha tudták, hogy semmi probléma nincsen, és 
pontosan látták, hogy ez igazából csak egy PR-intézkedés, hiszen év végére ki fog 
derülni, hogy önöknek igazuk van, akkor azt gondolom, hogy teljesen felesleges volt ez 
az intézkedés. Abban meg szívesen venném, elnök úr, a lehetőséget, hogy ha meg kell 
vitassuk ilyen történelmi kitekintésben, hogy mi volt korábban, akkor mi is szívesen 
részt veszünk ebben a vitában, de szerintem most érdemes ragaszkodni a mostani 
zárszámadáshoz, nem pedig politikai statementeket tenni. Abban akkor mi is részt 
veszünk, mert mi másképpen láttuk az akkori időszakot. Mi szeretnénk koncentrálni 
erre a zárszámadásra, és az ebből fakadó problémákra. Nagyon fontos a pedagógus-
béremelés is, de most maradjunk a Külügyminisztériumnál. 

Tehát akkor úgy kell-e értelmezni ezeket a dolgokat, hogy akkor jövőre újra 
nyitva lesznek ezek a nagykövetségek, hiszen a költségvetésben ezt látni fogjuk? Ha 
erre most garanciát vállalt, akkor köszönjük szépen, már értelme volt eljönni.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr szavai számomra világosak voltak. Azt mondta, hogy ha 

a lehetőségeket vesszük figyelembe, akkor fennáll ennek a lehetősége, de az a döntés 
nyilvánvalóan nem a gazdasági minisztérium kompetenciája, hogy milyen képviseletet 
nyitnak, illetőleg zárnak. Erre vonatkozóan kaptunk egyébként Szijjártó Péter 
meghallgatásán egy egyértelmű ígéretet a felülvizsgálat kérdésében, a tallinni 
képviselet zárási döntésének a felülvizsgálatára vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ha 
napirendre fog kerülni akár a jövő évi költségvetés, illetőleg meg fogjuk hallgatni a 
külügyminiszter urat - ígéretünk van arra, hogy meg fogjuk tudni őt hallgatni -, akkor 
egyértelmű választ fogunk kapni majd erre a kérdésre is.  

Azt gondolom, hogy nyitás és zárás ügyében azért itt az elmúlt években a mérleg 
az egyes kormányzatok tekintetében nem egyenlő. Ilyen értelemben a múltról történő 
vitára a Fidesz-KDNP-koalíció nyugodtan készen állhat, egy nagy ívű áttekintést 
végezhetünk e tekintetben.  

De ha kíván valamit államtitkár úr még hozzátenni ehhez, akkor megadom neki 
is a szót.  

Parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Lehet, hogy a mondandómból úgy tűnt, hogy túlnyúlok a 
zárszámadás keretén, mégis azt az általános kontextust kellett megemlítsem, amely 
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kontextusban a kormánynak cselekednie és lépnie kellett az Európai Bizottság 
prognózisára reakcióként, illetőleg a túlzottdeficit-eljárás lezárásaként. (Csöbör 
Katalin megérkezik az ülésre.) 

Ami pedig a Külügyminisztérium szervezetrendszerét, a külképviseletek 
hálózatát illeti, csak elnök úr szavait tudom megismételni. Nem a saját kompetenciám 
az, hogy egyes képviseletek nyitásáról vagy zárásáról nyilatkozzak, de azt látom 
államháztartási oldalról, hogy a takarékossági intézkedések nem olyan irányba 
hatottak, hogy a Külügyminisztérium hálózatrendszerét a kormány levágja, hanem én 
látok új képviseletnyitási javaslatokat, de ismétlem magam, a Külügyminisztérium 
kompetenciája meghatározni azt, hogy mely országban milyen képviselet nyílik, 
illetőleg milyen képviselet tevékenysége fejeződik be. 

Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor 
szavaznunk kell a részletes vita lezárásáról.  

A részletes vita második szakaszára is áttérünk, de azt gondolom, hogy 
áttértünk már, tehát lefolytattuk, az első és a második szakaszt egyben vitattuk meg, 
mert nem született módosítási javaslat a mi fejezeteinket illetően.  

Most felteszem a kérdést képviselőtársaimhoz: van-e a bizottságnak módosítási 
javaslata a zárszámadáshoz? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor 
teszem fel azt a kérdést szavazásra, hogy a részletes vita lezárását ki támogatja. 
(Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem.  

Tehát 2 nem szavazattal, 8 igen szavazattal a részletes vitát lezártuk.  
Külön kell döntenünk a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadásáról 

azzal, hogy a döntés egyben a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelésről való döntés is, valamint a döntés felhatalmazás a bizottság elnökének, 
hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek.  

Tehát a bizottsági jelentés elfogadásáról szóló szavazás következik. Ki támogatja 
a jelentés elfogadását? (Szavazás.) Hét. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három.  

Hét igen szavazattal, 3 nem ellenében a bizottsági jelentést elfogadtuk.  
Szeretném jelezni, tisztelt bizottság, hogy előadó állítására nincs lehetőség. A 

bizottsági és a kisebbségi véleményt a plenáris ülésen folytatott vitában a Költségvetési 
bizottság előadója és kisebbségi előadója fogja ismertetni. Ez tájékoztatás volt.  

Lassan megtanuljuk az új házszabályt. Államtitkár úrnak nagyon szépen 
köszönöm. Jó munkát kívánunk. A napirendi pontot ezzel lezártuk.  

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 32 perc. 

A bizottság a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön 
jegyzőkönyv készült.) 

  

Németh Zsolt 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Barna Beáta 


