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Napirendi javaslat  

 
1. A földtulajdonszerzésről szóló szabályozás módosításának 

szükségességéről szóló határozati javaslat (H/11350. szám)  
(Magyar Zoltán (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
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Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Kónya Péter (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet képviselőtársaim 
megkapták. Kérdezem, hogy van-e ahhoz kérdés, észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja ezt 
a napirendtervezetet? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Kormánypárti képviselőtársaimat megkérem, hogy azok 
helyettesítésében, akik nincsenek itt, legyenek szívesek részt venni, kérem 
szépen a titkárságot erről gondoskodni. 

A földtulajdonszerzésről szóló szabályozás módosításának 
szükségességéről szóló H/11350. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A megszavazott napirend szerint haladunk, amelynek egy érdemi 
napirendi pontja van: a Magyar Zoltán képviselő úr, alelnök úr által 
benyújtott határozati javaslat. Az első napirendi pont keretében megadom a 
szót az előterjesztőnek. 

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A jelen határozati javaslat – 
népnyelven szólva: – a strómanrendszer kiszűrését szolgálná, amennyiben 
elfogadásra kerülne, amennyiben a kormány az itt leírtakat megfogadja, és 
jogszabályi erőt ad mögéjük. Azért a határozati javaslati formát választottam, 
mivel már jó néhány felszólalásban, illetve írásbeli kérdésben konkrét ügyeket 
is felvetettem az illetékes miniszter úrnak, illetve több miniszternek, hiszen 
hol a Belügyminisztériumot érintette a dolog, hol pedig a jogszabályi háttér 
miatt a földművelésügyi minisztert, de mindig olyan válaszok érkeztek, 
amelyek arra sarkalltak, hogy ezt a formát is érdemes lenne megpróbálni, 
hátha ezzel is segítem megoldani ezt a problémát.  

Igyekszem nagyon röviden megtenni az előterjesztést, és úgy indokolni, 
hogy ne pártpolitikát csináljunk az ügyből, mert ha őszinték a kormánypárti 
képviselők szavai az állami földárverésekkel kapcsolatban, akkor nekik is 
érdekük, hogy ezen pontok elfogadásra kerüljenek, tehát tényleg igyekszem 
nem belekeverni a pártpolitikát.  

A strómanrendszer nagyon összetett, nagyon sokféle módszerét láttuk 
az elmúlt években is, de most, az állami földárverések kapcsán ezek szinte 
minden formája újra megjelent. Jó néhány esetben jeleztem az ügyészségnek a 
konkrét észrevételeket, és az a tapasztalatom, hogy az ügyészség egy hosszabb 
levélben végeredményben két dolgot ír le, amit értelmezni lehet, azaz hogy 
nincs rá embere, és nincs hozzá megfelelő tudása, hogy az ilyen jellegű 
ügyeket feltárja, illetve értelmezze. Ezért szeretném, ha az Országgyűlés 
felhívná a kormány figyelmét arra, hogy alkosson egy olyan jogszabályt, amely 
az ügyészségnek lehetőséget teremt arra, hogy egy speciális, a földjoggal és a 
földtulajdoni visszaélésekkel kapcsolatos belső csapatot hozzon létre, amely 
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végre képes lesz arra, hogy feltárja ezeket az ügyeket, hogy ne ilyen 
semmitmondó válaszokat kapjak most már tucat számra.  

Fontosnak tartanám azt, hogy a hatóságok is hivatalból eljárhassanak, 
ha látják, hogy valami nincs rendben. Szinte minden érintett hatóságra igaz 
az, hogy elegendő olyan információ érkezik be hozzájuk, amely feltételezi azt, 
hogy itt valami bűzlik, de amíg ezt kívülről valaki nem jelzi, nem tesz 
feljelentést, addig hivatalból nem lépnek.  

Fontosnak tartanám ezt a javaslatot a pénzmosás elleni fellépésként is, 
hiszen 20 millió forint feletti földvásárlás esetén egyfajta adóellenőrzést 
tartanék fontosnak. A pénzmosás mellett itt szeretném felhívni a figyelmet 
arra a jelenségre is, hogy jó néhány megyében például minimálbérre 
bejelentett traktorosok vettek 100-200 hektár termőföldeket, tehát ez ellen is, 
ez ellen a nyilvánvaló csalás ellen is jó lenne ez a javaslat.  

A baráti kölcsön kapcsán is teszek egy módosítási szándékot, hogy 
miként lehetne ezt is ellenőrizni és kizárni, hiszen mégiscsak egy abszurd 
védekezési mód, hogy ha valaki nyilvánvalóan nem rendelkezik elegendő 
jövedelemmel, akkor csak beböfögi azt, hogy baráti kölcsönt kapott, és ezt 
minden további nélkül el lehet fogadni.  

Szeretném, hogyha a földárverések lezáródása után is lehetne ezen 
ügyekben is vizsgálódni, erre is teszek javaslatot. A nehezen feltárható és nagy 
horderejű ügyekben pedig szeretném, hogyha titkosszolgálati eszközöket is be 
lehetne vetni, mert egy stróman és megrendelője kapcsolatban nyilvánvalóan 
amíg mind a két fél érdekelt abban, hogy fennmaradjon közöttük ez a viszony, 
addig nagyon nehéz a hagyományos nyomozati eszközökkel ezt feltárni.  

Jó lenne, ha csak olyan magánszemély vásárolhatott volna állami 
földet, aki saját maga azt meg is műveli, szeretném, ha a hatóságok ezt a 
jövőben is tudnák ellenőrizni. Egyébként ez teljesen illeszkedik a Fidesznek a 
legalábbis a kommunikációban megfogalmazott eddigi irányvonalához, tehát 
szerintem ez is támogatandó lehetne.  

Ismételten megemlítem még a családi és a települési 
összeszámíthatóságot. Tudom, hogy ezt a vitát a földforgalmi törvény idején 
már lefolytattuk, illetve azóta is, de azt hiszem, hogy a strómanok elleni 
fellépéssel kapcsolatban ez ismét aktuális lehet.  

Röviden ezeket tartalmazza az én határozati javaslatom, természetesen 
a bővebb indoklást minden képviselőtársam megkapta, és el is olvashatta. 
Ezek azok a pontok, amelyek elfogadása esetén, és ha ezekből jogszabály is 
lesz, legalább a többségükből, akkor, azt hiszem, nagyot léphetünk előre 
annak érdekében, hogy a föld valóban azokhoz kerüljön, akik aztán azt 
megművelik, és valóban a helyben élő, családi kis- és közepes gazdálkodókat 
segítse. Ha már egyszer eladtuk az állami földeket, akkor legalább 
teljesüljenek azok a szlogenek, amelyek az eladást indokolták az önök 
részéről! Köszönöm a lehetőséget, elnök úr.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai részéről van-e kérdés, észrevétel 
az elhangzottakhoz a vitában? (Senki nem jelentkezik.) Van-e szándék 
álláspont-ismertetésre? (Senki nem jelentkezik.) A független képviselő úrra és 
az MSZP-s képviselő úrra nézek. (Senki nem jelentkezik.) Én veszem a 
bátorságot, Farkas Sándort kérem meg, hogy addig vegye át az ülés vezetését, 
amíg megteszem a hozzászólásomat.  
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(Az ülés vezetését Farkas Sándor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnök úr, megadom a szót. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Frakciónk 

nem fogja támogatni a határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Van egy 
olyan része, amelyet régóta említünk, és lehet, hogy végfázishoz közeledik az 
Unióval való vitánk, hogy a földtörvény semmilyen értelmű módosítását nem 
javasoljuk. Bár itt látom, hogy a büntető törvénykönyv és több törvény, több 
szakasz megnyitására is javaslatot tesz az előterjesztő, de a földügyekkel 
kapcsolatosan nem fogunk javasolni az előterjesztő által elég mély és 
véleményünk szerint indokolatlan törvényi módosítást.  

A felsorolt különféle jogszabályok módosításának a tartalmi részéhez – 
én is csak szemezgetve, úgy, ahogy ezt az előterjesztő megtette -: 
általánosságban azt mondja, hogy a strómanrendszert szeretné megszűrni 
döntő többségében az indítványa, pontosabban határozati javaslatot tesz, 
hogy a kormány dolgozzon ki ennek a strómanrendszernek a megszüntetésére 
törvényjavaslatot. Itt elindul már rögtön egy olyan vitánk, amelyben azt 
állítjuk, hogy egyelőre nem igazolódtak be azok az ellenzék részéről indított 
vádak, amelyek szerint itt pénzmosásról, strómanrendszer-felépítésről és 
törvénytelen ügyletekről van szó. Amelyek esetében például a KEHI is 
vizsgálódott, és ahol jogszabályi helyzetnek nem megfelelő kiírást tettek, azok 
visszaállításra kerültek, de konkrét vásárlásnál, amelyekkel az ellenzék 
folyamatosan félrevezeti a közvéleményt, és azt állítják, hogy itt 300 hektár 
fölött is lehetett tulajdonosnak lenni, lehetett nem helyben lakónak lenni, 
lehetett strómanrendszeren keresztül vásárolni, ez nem igazolódott be.  

Persze kérdés, hogy kinek mit jelent a „stróman” szó, mert itt az 
előterjesztő most konkretizál egyet: hogy ő úgy tudja, hogy akár traktorosok is 
vettek termőföldet. (Magyar Zoltán: 200 hektárt!) Akár traktorosok is 
vettek… (Magyar Zoltán: 200 hektárt!) Rendben van, rendben van, de egyet 
tudunk: hogy a kormány direkt meghirdette a kedvezményes hitel rendszerét, 
és nem minimálbérhez kötötte például a hitelezés feltételét, hanem 
fedezetként az állami termőföldet veszi, és nagyon szigorú feltételekkel: 20 
éves kötelező tulajdonban tartás, amely helyzet csak elhalálozás esetén 
változik meg, a művelési kötelezettség és minden egyéb fennáll. Elvileg, 
elméletileg tehát miért ne vehetne, vehetett volna? A kérdés az, hogy ezzel 
valaki bűncselekményt követett-e el, ezek szerint ő, ez a traktoros 
strómanként tűnik-e fel, hogyha netán állami kölcsönt is igényelt ehhez a 
vásárláshoz.  

Mellesleg hogy minden 20 millió forint feletti vásárlást meg kellene 
vizsgálni, azt én abszurdnak tartom, hiszen ha jól ismerem az adatokat, akkor 
körülbelül a vásárlások 75-80 százalékához állami hiteleket vettek fel az 
emberek, és mivel másfél millió forintnál kezdődött, de sok esetben 2 millió 
forint per hektáros összegekig mentek el az állami termőföldek 
megvásárlásánál – tehát jelentős érdeklődés és magas ár volt, ezt mondjuk ki 
nyugodtan! –, ez azt jelenti, hogy minimális területvásárlásnál, 10 hektár 
vásárlásánál, ezt relatíve mondjuk minimálisnak, már azt javasolja az 
előterjesztő, hogy induljon egy vagyonosodási vizsgálat, mert el fogja érni az 
előterjesztésben javasolt 20 millió forintos összeghatárt, aminél őszerinte 
fennáll a pénzmosás gyanúja, és a pénz legitim megszerzésének az igazolása, 
hogy az honnan is volt őneki. Megjegyzem: a jelenlegi szabályaink szerint, ha 
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jól tudom, a pénzmosási törvény szerint 2 millió forint felett minden 
pénzmozgásnál jelentéskötelezett minden pénzintézet a megfelelő bűnügyi, 
terrorelhárítási, pénzmosási és nem tudom milyen hatóságok felé, ezt 
automatikusan meg kell tennie, tehát nem 20 millió forint, hanem már 
2 millió forint feletti pénzmozgásnál meg kell tennie ezt a jelzést.  

Igen, ahogy az előterjesztő is utalt rá, itt van egy másik vitánk is, 
miszerint ezt a 300 hektáros birtokmaximumot kiterjesztené a családi 
összeírás szintjére is. Ilyen laza megfogalmazást előterjesztésként még nem 
nagyon láttam, ha szabad ezt megjegyeznem, merthogy mi az, hogy család? 
Akkor tisztázhatta volna, hogy ez egyenes ági rokon, együtt élő. Tehát itt 
olyan, a Ptk.-ban nem szabályozott definíciót használ a képviselőtársam, hogy 
lehetetlen, hogy erre valaki jogszabályt dolgozzon ki. Én értem egyébként, 
hogy mire gondol, arra, hogy akár férj, feleség, gyermek és bejegyzett élettársi 
kapcsolatban együtt élők, de a Jobbik nem ért egyet azzal, hogy mi személyhez 
kötöttük a 300 hektáros tulajdonlás felső korlátját, személyhez kötöttük, és 
nem az együtt élők által birtokolható összesen földterületre érjük a 300 
hektárt. Ebben politikai vitánk volt végig, ezt tudjuk is. Mi változatlanul 
fenntartjuk ennek a személyre szóló 300 hektáros birtokmaximum felső 
korlátjának a jelenleg érvényes szabályozását. Roppant nehéz lenne egyébként 
ezen túlmenőleg utána definiálni az együtt élő családokat, meddig élnek 
együtt, kiskorú, nagykorú, együtt él-e, kiterjesszük-e az egyenes ági rokonra, 
az élettársi kapcsolatra, roppant nehéz lenne definiálni azt a kört, hogy kit 
tekintenénk akkor netán családnak vagy együtt élőnek. Ez egy iszonyú nehéz 
definíció, betarthatatlan definíció lenne, de mi ebbe nem is akarunk 
belemenni, mert nem értünk egyet – ahogy képviselőtársam itt 
megfogalmazza – a családi szintű 300 hektár birtokszerzési maximum 
korlátozással.  

Ezek voltak a legfőbb indokaink, tehát egyrészt hogy önmagában az 
előterjesztés már kvázi bűncselekménynek állít be – hiszen a Btk. módosítását 
is azonnal javasolja, büntetőjogitényállás-változtatást javasol, tehát kvázi 
bűncselekménynek állít be – egyes földvásárlási akciókat. Nem értünk egyet 
azzal, hogy ha valaki 20 millió forintért vásárolt, akkor már vagyonosodási 
vizsgálatra kerüljön sor. Nem is tudom, hogy ez a fogalom ma létezik-e ebben 
a módjában, úgy emlékszem, hogy ebben módosulás történt, de nem tudom a 
pontos jogi környezetet, ezzel önmagában nem értünk egyet.  

Aztán vannak azok a laza megfogalmazások, hogy baráti kölcsön meg 
család meg stróman. Ezek ismert, néha gúny-, néha szitokszavak, de ennek a 
jogi megfogalmazását tisztáznia kellene azért az előterjesztőnek, hogy mit is 
akart ezzel mondani, mert akik itt vagyunk néhányan földközeli emberek, akik 
tényleg gazdálkodásban is részt vettünk, netán tulajdonunk, földtulajdonunk 
is van, pontosan tudjuk, hogy milyen az az elképzelés, amit a Jobbik és 
sokszor a baloldal is állít, hogy úgymond strómanokon keresztül szereznek 
meg állami termőföldet, amire utalást tett most itt az előterjesztő is. Ezt azért 
vigyük már végig! Tehát akkor létezik ezek szerint olyan befektető – nevezzük 
így! –, aki megkér valakit, hogy: figyelj, adok neked 20-25 millió forintot, 
azzal 10-15 hektárt meg tudsz szerezni, azt kőkeményen a nevedre fogják írni, 
mint stróman nevére, barátom, a te nevedre fogják írni, én adom ugyan a 
pénzt, mert neked nincs, te fogsz szerződést kötni az állammal 20 évre 
eladástiltási kötelezettséget vállalva, művelési kötelezettséget vállalva, 
egyébként én mint kvázi befektető fogom az összes hasznát élvezni, valószínű, 
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hogy én fogom művelni ezt az egész földet, és ez a konstrukció az előterjesztés 
szerint ma tömeges és létezik.  

Én azt állítom, hogy ez nem igaz, mert ilyen kiszolgáltatott helyzetbe 
egyetlenegy befektető sem hozza ma magát, mert ha ez a stróman netán csak 
elhalálozik – egy abszolút egyszerű példát mondok –, megbukott a befektető 
minden szándéka, mert a rendszer szerint vagy visszamegy a föld, vagy 
örökösödés fog következni. Vagy ha netán ez a stróman olyan erősnek érzi 
magát, hogy akkor én tényleg birtokba veszem ezt a földet, az úgynevezett 
befektető, aki az előterjesztő szerint a stróman mögött áll, innentől kezdve 
semmit nem fog tudni tenni, maximum bűncselekményig fajuló zaklatásnak, 
netán tettlegességnek teheti még ki az úgynevezett strómant, de azt a földet 
visszaszerezni nem tudja, ja, meg a pénzét sem. Roppant nehezen tudom tehát 
elképzelni, hogy ez ma tömeges jelenség lenne ilyen szigorú feltételek között. 

Összegezve: nem fogjuk tehát javasolni tárgysorozatba venni ezt a 
határozati javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás van-e 

bárki részéről az előterjesztőn kívül, mert neki viszonválaszra adnék majd 
szót. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor erre most sor is kerülhet, 
megadom a szót az előterjesztőnek.  

Magyar Zoltán válaszai, reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm a szót, elnök úr. Néhány kiegészítést muszáj tennem. Nemcsak 
állami földek esetére vonatkozik természetesen ez a határozati javaslat, hanem 
minden egyéb, földmozgással kapcsolatos ügyletre is.  

A földforgalmi törvény módosítása kapcsán e mögé a 
kötelezettségszegési eljárás mögé bújnak már lassan egy éve, vagy már másfél 
éve is, hogy miért nem támogatják az aktuális földforgalmitörvény-
módosítást, de ha még el is fogadom ezt érvként, akkor vegyük ki belőle ezeket 
a részeket, a fele még akkor is, azt hiszem, végigvihető.  

Szándékosan nem említettem meg azokat a neveket, oligarchákat, 
kormány közeli vállalkozókat, akikkel lehetne példálózni, de mondjunk egy 
Tolna megyei esetet – Győrffy elnök úr is jól ismeri –, ahol, mondhatom úgy: 
egy oldalon állunk, és nyilvánvalóan strómanrendszert működtet ez illető, és 
meg lehetne fogni ezekkel a módosításokkal.  

Nem említettem a 300 hektár tekintetében, hogy bárki többet vett 
volna. Annyira nem hülyék, hogy ilyen nyilvánvalóan megszegjék a 
jogszabályokat, tehát senki nem fog saját nevén 300 hektárnál többet 
vásárolni. A helyben lakás feltételrendszerét pedig ott játsszák ki, ahol 
akarják, ez nyilvánvaló; ezt ott lehetne megfogni, ha valóban megtörténnének 
az ellenőrzések akár a 20 éves időtartam alatt több alkalommal is. Az pedig, 
hogy nem értünk egyet a személyre szóló 300 hektárral, nem azért van, mert 
egyébként ezzel bajom lenne; azért van, mert nem egy normális országban 
élünk, és számtalan esetet tudok, ahol visszaélnek ezzel, és így írták szét a 
birtokot, hogy ne kelljen aztán se a degresszióval sújtani önmagukat, se pedig 
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más korlátozásokkal. Ezt a javaslatot tehát az élet szülte, nem az én kényem-
kedvem szerint javasoltam.  

A 20 millió forint feletti hitelnél pedig fontos elmondanom, hogy itt a 
hitelt nyilván nem számoltuk bele, ha pontatlan a megfogalmazás, akkor egy 
szó kiegészítéssel már alkalmas lehet. Itt tehát konkrétan a 20 millió forintot 
arra értettük, hogy valaki ekkora összeggel száll be, a hitel nincs benne ebben 
a 20 millió forintban, ahogy mondtam.  

Azt illetően pedig, hogy laza a megfogalmazás, itt legfőképpen a 
közérthetőségre törekedtünk. Ez egy határozati javaslat, és amennyiben ebből 
törvénymódosítás lesz, ott majd a jogászok megfelelően kodifikálják, és 
valószínűleg kikerülhetnek belőle azok a megfogalmazások, amelyeket most 
még az elnök úr pontatlannak vélt.  

Az a konstrukció pedig egyébként, amit a végén példaképpen felvetett 
az elnök úr, igenis működik. Nem azt állítottam soha, hogy minden állami föld 
így kelt el, vagy hogy minden esetben így lenne ez, de sajnos szinte minden 
megyéből tudok olyan példákat mondani, ahol ez a konstrukció, még ha 
veszélyesnek vagy nem életszerűnek állította is be az elnök úr, sajnos 
működik, és jó lenne, ha ezeket ki tudnánk szűrni. Ha „csak” néhány ezer 
hektárról van szó, azt hiszem, akkor is mindenképpen megéri, hogy 
foglalkozzon vele a szakbizottság és az Országgyűlés.  

Röviden ezekkel akartam reagálni, és továbbra is fenntartom a 
javaslatomat, és akár egy konstruktív módon is, de fogadjuk el, és induljunk el 
ebbe az irányba! Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, 
észrevétel (Senki nem jelentkezik.), szavazzunk róla. Ki az, aki támogatja a 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki az, aki nem támogatja ezt? (Szavazás.) Az 
összes többi nem szavazat. A bizottságunk nem támogatja a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét.  

Az 1. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pontnál, az egyebeknél szeretném jelezni, hogy ma egy 
másik törvényjavaslat tárgysorozatba vételét is tárgyalnunk kellett volna, 
Sallai R. Benedek képviselőtársamét. A 30 napos lejárati határidő előtt 
vagyunk még, napirendre is tűztem, de Sallai R. Benedek előterjesztőként azt 
kérte, hogy a mai napon ne tárgyaljuk ezt, mert nem tud jelen lenni az ülésen. 
Ezért ezt levetettem a napirendről, és egy új időpontot fogunk majd adni az 
ezen törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szóló tárgyalásnak.  

Az egyebekben van-e még bárkinek bejelentenivalója? (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor az egyebeket is lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 29 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Farkas Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


