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Napirend 

1. Tájékoztató a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács  
(Közlekedés), 2018. december 3-i üléséről  
a) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/22/EK irányelvnek a 
végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 
96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti 
szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös 
szabályok meghatározásáról [COM (2017) 278; 2017/0121 (COD)] 

b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 561/2006/EK rendeletnek a 
maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti 
pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU 
rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében 
történő módosításáról [COM (2017) 277; 2017/0122 (COD)] 
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2. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó 
egyszerűsítési intézkedésekről [COM (2018) 277; 2018/0138 
(COD)](Tájékoztató az aktuális helyzetről) 
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(A bizottság 12 óra 55 perctől 13 óra 25 percig zárt ülést tartott, amelyről külön 
jegyzőkönyv készült. -  

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 13 óra 26 perc) 
 

Tájékoztató a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács 
(Közlekedés), 2018. december 3-i üléséről   
a) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/22/EK 
irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő 
módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU 
irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok 
meghatározásáról [COM (2017) 278; 2017/0121 (COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 561/2006/EK 
rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei 
tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel 
történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról 
[COM (2017) 277; 2017/0122 (COD)]  

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel köszöntöm körünkben a 2. napirendi pontunk előadóit, Marczinkó Zoltánt, 
a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárát, Horváth Beatrix főosztályvezető 
asszonyt és Kovács Kornél főosztályvezető urat az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium részéről.  

Az elnöki felvezetőt nagyon rövidre fogom szabni, hiszen helyettes államtitkár 
úr jelezte, hogy már egy másik bizottság meghallgatásán kellene lennie, talán 
fontosabb, hogy ő mondhassa el a gondolatait, mint hogy én, így hát gyorsan át is 
adnám a szót az előterjesztőknek, hogy legyenek kedvesek a tájékoztatást megtenni. 
Parancsoljanak! 

Marczinkó Zoltán hozzászólása 

MARCZINKÓ ZOLTÁN helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm a bizottság jelen lévő tagjait. Ahogy azt elnök 
úr is jelezte, nekem már egy másik helyen kellene lennem, úgyhogy tisztelettel 
megköszönném, ha nem is nekem kellene mondanom a bevezető gondolatokat, hanem 
átadhatnám a szót az ITM jelen lévő főosztályvezetőjének, tekintettel arra, hogy az az 
ügy, amiről itt ma beszélni fogunk, fognak, elsősorban az ITM hatáskörébe tartozó 
téma.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elengedjük helyettes államtitkár urat. Jó munkát 

kívánok a másik bizottságnál! Parancsoljanak! (Marczinkó Zoltán távozik az ülésről.) 

Kovács Kornél tájékoztatója 

KOVÁCS KORNÉL megbízott főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm a 
meghívást. Tájékoztatnám önöket a december 3-án történt közlekedésitanács-ülésről, 
ahol egy jelentős témaként szerepelt az első mobilitási csomag, amelynek több 
jogalkotási része is van, ezek közül kettő a szociális pillér, illetve a lex specialis, ami a 
kiküldetési szabályok alóli eltérő szabályozást tartalmazza. Ezt a csomagot másfél éve 
tárgyalja a Tanács, három elnökséget érintett, az észteket, a bolgárokat és legutóbb az 
osztrák elnökséget.  



6 

A Bizottság május 31-én nyújtotta be ezt a csomagot, azonban az osztrák 
elnökség csak október közepén kezdte el ezt tárgyalni. Öt munkacsoport-ülésre került 
sor, illetve később két COREPER-ülésre, mert elég nagy ellentétek vannak ebben a 
kérdésben.  

Két nagyobb érdekcsoport feszült egymásnak ebben az ügyben. Az osztrák 
elnökség a bizottsági javaslattal és a korábbi elnökség során kialakított javaslatokkal 
szemben egy új megközelítést nyújtott be, ami korábban napokkal számolt a posting 
alóli mentesítés alól. Itt tevékenységalapú mentesítést javasoltak, ami azt jelenti, hogy 
a bilaterális fuvarok és a honos országot nem érintő cross trade fuvarok szétválasztását 
javasolták. Ezt mi alapból nem támogattuk, hiszen az alapfelvetésünk az volt, hogy a 
teljes nemzetközi fuvarozásnak mentesülnie kéne a mobilitás miatt.  

Ez sajnos széles körű támogatást nem kapott, így azt próbáltuk elérni, hogy ha 
már mindenképpen szétválasztás van, akkor a szétválasztáshoz kapcsolódóan - és ezt 
nemzetközi példa és a gyakorlat is mutatja, hogy ez így működhet - néhány darab cross 
trade műveletet a kiküldetés alól mentesítsen a jogszabály. Ezt arra is alapoztuk, hogy 
jelenleg is van hasonló szabály - nem EU-tagállamok, CEMT-engedéllyel, tehát egy 
multilaterális engedéllyel kapcsolatban, egy háromutas szabály miatt. 

A Tanács-ülést megelőzően volt V4, illetve like-minded egyeztetés, 
Magyarország mind a kettőn képviseltette magát. Az akkori benyújtott osztrák 
javaslathoz képest mind a két ülésen azt rögzítettük, hogy nem megfelelő, és ennél 
további lépéseket kell tenni a like-minded, illetve V4-országok tekintetében.  

Három körre került sor a tárgyalás során. Az első körben elhangzott minden 
ország részéről, hogy mi az a minimális feltétel, amit el szeretnénk fogadni. Nálunk 
három-négy kiemelt téma volt. Ilyen a kiküldetés, a cross trade fuvarok, a kabinban 
alvás, a kabotázs, illetve amit talán még előrébb kellett volna említenem, az okos, tehát 
az intelligens tachográfok korai bevezetésének az elhalasztása.  

A második körben, illetve harmadik körben ehhez képest csak rosszabb 
ajánlatokkal jött elő az osztrák elnökség. A legvégén nyolc ország nem is fogadta el az 
általános megközelítést, ez már éjfél után történt, illetve egy ország, Románia, amelyik 
szintén elmondta, hogy nem támogatja, de vélhetően a közelgő elnöksége miatt ő 
tartózkodott. 

Maga a csomag teljesen egyértelműen protekcionista, tehát nem mondhatnám, 
hogy nyugat-európai, mert Spanyolország, Portugália, Írország számára ezek ugyanúgy 
nem elfogadhatók, de a központban elhelyezkedő országok tekintetében fontos 
eredményeket értek el. Ami számunkra is eredmény, az egyik az, hogy a tranzit 
mentesül. Maga az, hogy a bilaterális fuvarozások mentesülnek, szintén pozitívum, 
hiszen a nemzetközi fuvarozások nagy része ebből épül fel. Illetve, ami ide 
kapcsolódóan pozitívum, hogy a végén a szöveg, a bilaterális fogalom pontosításra 
került, ami a mi számunkra pozitív. 

A korábbiakhoz képest szintén pozitív, hogy az úgynevezett napok számolásánál 
bevezették volna a fél napok számítását, ami nagyon sok anomáliához vezetett volna. 
Magából a rendszerből adódóan ilyen nincsen.  

Ami még kicsit jobb a korábbi javaslathoz képest, hogy a járművezető hazatérése 
4 hét, a korábbi 3 hét helyett. Egy olyan eset van, amikor 3 hét múlva kell hazatérni, 
amikor 2 egymást követő héten csökkentett pihenőidőt vesz ki a gépjárművezető. És 
ami az eredeti bizottsági javaslatban ugyan nem volt benne, ezt később az osztrák 
elnökség tette be, hogy a járműnek is haza kell térnie, ami egyáltalán nem szociális 
kérdés, és ez el is hangzott több részről, ez is törlésre került a végleges szövegből.  

Ami viszont mindenképpen protekcionista intézkedés, hogy ezek a cross trade 
mentességek nem kerültek be a csomagba, pontosabban bekerült egy darab fuvar, a 
bilaterális fuvarművelet során, tehát nem közben, hanem abban az esetben, ha a 
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legújabb, még nem létező, csak elméletben létező intelligens tachográf beszerelésre 
kerül a járműbe. 

Szintén negatívum az intelligens tachográfok kapcsán a 10 évvel korábbra hozás. 
Ez a kis- és középvállalkozásokat nagyon negatívan fogja érinteni. A saját számításunk 
alapján ez azt fogja jelenteni, hogy a járművek 50 százalékát fogja az idejekorán történő 
lecserélés érinteni. Itt viszont elhangzott a Tanács-ülésen, bár ennek leírása nem 
történt meg, délelőtt Bulc biztos asszony mondta, hogy lesz támogatás a kis- és 
középvállalkozásoknak a tachográfok cseréjére.  

Bár nem érinti a szociális pillért meg magát a lex specialist, de a 
kabotázsszabályok is módosultak, további korlátozás lett bevezetve, azzal együtt, hogy 
a kabotázsfuvarozás az első naptól kiküldetés alá tartozik, tehát indokolatlan a további 
korlátozás, de egy úgynevezett cooling-off várakozási időszak 5 napban maximálva 
bevezetésre került.  

A kabinban alvás, holott volt már egy kompromisszum felé hajló javaslat, hogy 
a dedikált zónákban lehet eltölteni a hosszú pihenőidőket is, tehát a rendszeres 
pihenőidőt, ez az utolsó pillanatban teljes mértékben törlésre került. Tehát a jelenleg 
is érvényben lévő szabály maradt, hogy a 45 óránál hosszabb pihenőidőt nem lehet 
járműben tölteni, annak ellenére, hogy erre alkalmas infrastruktúra nem létezik 
jelenleg az Európai Unióban.  

Nagyon sok ország részéről elhangzott, és ez nagy félelem, hogy a harmadik 
országos fuvarozók előnybe fognak kerülni, bár a posting irányelv kimondja, hogy ez 
nem történhet meg, de mivel az ellenőrzésük nem megoldható, ezért ez a gyakorlatban 
vélhetően meg fog valósulni. 

Nagyjából ezek voltak az ülésen elhangzottak. Az Európa Parlament januárban 
fog dönteni, és ezt követően fognak a trilógusok lefolytatódni februárban. A Tanács 
döntését követően Lengyelországgal, Bulgáriával, Litvániával és Máltával közös 
nyilatkozatot adott ki Magyarország, ami az ülés jegyzőkönyvéhez csatolásra került. 
Várom a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem főosztályvezető asszonyt, kívánja-e 

kiegészíteni az elhangzottakat. 

Kissné Bencze Katalin hozzászólása 

KISSNÉ BENCZE KATALIN (Pénzügyminisztérium): Jó napot kívánok! 
Köszöntöm a bizottságot. Kissné Bencze Katalin vagyok, a PM képviselője. Nem nagyon 
szeretném kiegészíteni. December 6-án volt az EPSCO Tanács ülése, ahol az európai 
munkaügyi ügynökség elfogadásra került, ahol Magyarország és Svédország nemmel 
szavazott.  

Ennek az ügynökségnek a hatálya alá tartozik a közlekedésben dolgozó 
munkavállalói kategória is, közel 2 millió gépkocsivezető, buszvezető és kamionsofőr. 
Várhatóan ez a két közlekedési irányelv komolyan fogja befolyásolni az ELA 
működését, illetve az ő ellenőrzésüket. Ennyit szerettem volna, köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó kérdések feltételére. 
Parancsoljatok! (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs ilyen.  

Néhányat megfogalmaznék. Bizottságunk valóban többször foglalkozott ezzel a 
kérdéssel, és ön is említette a biztos asszonyt, aki 2017 szeptemberében járt a 
Parlamentben és a Gazdasági bizottsággal együttesen meghallgattuk Violeta Bulc 
asszonyt. Egészen hajlíthatatlannak tűnt az az elképzelés, amellyel előálltak.  
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Tulajdonképpen a bizottság álláspontját formalizálta is, ezt Juncker elnök úrhoz 
is eljuttattuk. Igazából, az ön által elmondottak alapján, a december 3-ai ülés néhány 
kérdésben azért jobb az eredeti felvetésnél. 

Összességében azonban én úgy érzem, hogy az eredeti célt, amit kitűztünk 
magunk elé, nem feltétlenül értük el, még azokban a kérdésekben sem, amelyek talán 
teljesen életszerűek lennének. Éppen itt az ön által elmondott beszámoló végére került 
ez a kabinban töltött éjszaka, amellyel kapcsolatban valóban az ülésről még olyan 
információk érkeztek, hogy ezt valóban bizonyos minőségű helyszíneken engedni fogja, 
még miniszter úr is a héten egy óbaroki autohof átadásán arról számolt be, hogy 
tulajdonképpen az ilyen minőségű parkolási lehetőség igénybe vétele megengedett 
lehet ahhoz, hogy a kabinban töltsék el az éjszakát. Mi a biztos asszonnyal történő 
eszmecsere során is felvetettünk biztonsági kockázatot is, hogy a kamion és a benne 
szállításra kerülő áru biztonságát is nagymértékben befolyásolja, ha a sofőrnek el kell 
hagynia a gépjárművet. De ezek nem köszönnek vissza egyáltalán ezekben a lezárás 
közeli állapotban lévő kérdésekben. Úgyhogy igazából csak az iránt érdeklődnék, hogy 
látnak-e még bármiféle mozgásteret, hogy ez még talán életszerűbbé válhasson a 
közeljövőben.  

A kérdésem másik fele az lenne - talán szintén biztos asszonyt idecitálva, aki 
jelezte -, hogy az intelligens tachográf tekintetében szándékoznának forrásokat 
biztosítani a vállalkozások számára. Ugyanakkor úgy tudom, hogy ezen az ülésen, 
mintha a következő költségvetési ciklusra vonatkozó pénzügyi elképzelések is 
napirendre kerültek volna, ami talán egy kicsit azért is lehet furcsa, mert még nemhogy 
a szakpolitikai keretszámokat nem tudjuk, de nagyjából a fő számokat sem. Ezt a 
kormány hogyan értékeli, ezeknek a tárgyalásoknak mi az értelme? Tulajdonképpen 
kicsit úgy tűnik, mintha a szakpolitikákban születnének döntések, amelyek majd 
később, mintha a teljes költségvetést is befolyásolnák; mintha fordítva ülnénk egy 
kicsit a lovon. Főosztályvezető úrnak erről mi a véleménye? Visszaadom a szót.  

Kovács Kornél válasza 

KOVÁCS KORNÉL megbízott főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Milyen lehetőségeink vannak? A lehetőségek 
egyelőre a trilógusokban merülnek ki. Egyelőre úgy néz ki, hogy azért a Parlament 
számunkra pozitívabb megközelítést fog elfogadni, és reméljük, hogy ezt valamennyire 
érvényesíteni is fogja tudni. Illetve számunkra is az a feladat - itt nem tértem ki minden 
egyes részletkérdésre, de -, valóban vannak olyan apróbb szabályok, amelyek teljesen 
kivihetetlenek, és az ezekkel kapcsolatos kérdéseinket majd folyamatosan fel fogjuk 
tenni a trilógusok során. Remélem, hogy kapunk rá választ, mert az elmúlt időszakban 
ezekre nem nagyon érkezett válasz.  

A pénzügyi támogatással kapcsolatban én is szkeptikus vagyok. Mint ahogy 
említettem, tényleg csak szóban hangzott el, egyelőre leírva ezt sehol nem láttam, hogy 
milyen formában kívánják ezt megoldani. Csak annyit tennék még ehhez hozzá, hogy a 
tárgyalások során már az is vitatott volt, hogy egyáltalán mennyibe kerül egy ilyen 
tachográf, mert 2500 euró volt a legmagasabb ár, de már 800 eurót is mondott a Road 
Alliance oldal, illetve a Bizottság, ami meglepő árcsökkenést jelentett úgy, hogy még új 
elemeket raktak bele, amit még nem is kezdtek el fejleszteni. Tehát több oldalon is 
kérdéses ez a téma, hogy ez a támogatás hogyan fog tudni működni, és egyáltalán kire 
fog vonatkozni, mert valóban a nagyvállalkozásoknál ez kevésbé fog problémát okozni, 
hiszen 3-4 évente lecserélik a járműveket, és akkor abban már új tachográf lesz, de a 
kkv-knál ez bizony problémát fog okozni, ahol bizony öt év fölötti járművek is vannak. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, ahogyan azt is, hogy eljöttek és beszámoltak nekünk 
erről a kérdésről. További szép napot kívánunk önöknek! (A 2. napirendi ponthoz 
érkezett vendégek távoznak az ülésről.) 

Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását 
célzó egyszerűsítési intézkedésekről [COM (2018) 277; 2018/0138 
(COD)]   
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

A következő napirendi pont: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó 
egyszerűsítési intézkedésekről. Itt Mogyorósi Szilvia főosztályvezető asszony lesz az 
előadónk, az Innováció és Technológiai Minisztérium részéről. Ismételten az idő 
szűkére hivatkozva én különösebb felvezetés nélkül adnám át önnek a szót. 
Parancsoljon! 

Mogyorósi Szilvia tájékoztatója 

MOGYORÓSI SZILVIA főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Rövid leszek. A bolgár elnökség idején adta be a 
Bizottság a harmadik mobilitási csomag részeként az erre vonatkozó javaslatot. 
Júniusban két közlekedési munkacsoport is tárgyalta a jogszabálytervezetet, illetve a 
hatásvizsgálatot, majd szeptemberben a Bizottság elfogadott egy jelentéstervezetet. 
Novemberben az osztrák elnökség szervezett további üléseket, november közepére 
készítettek egy előrehaladási jelentést, amit a munkacsoport megtárgyalt, a COREPER 
is elfogadott, majd a december 3-ai közlekedési tanács is elfogadta, ugyanis a 
tárgyalások során arra jutottak, hogy még legalább a következő elnökség idején tovább 
kell tárgyalni elsősorban az 5. és a 6. cikket. Röviden elmondom, hogy miről szólnak.  

A TEN-T közlekedési hálózat kiépítésére vonatkozó rendelet előírja, hogy a 
törzshálózatot 2030-ra meg kell valósítani, az átfogót pedig 2050-re. A 
közlekedésfejlesztési beruházások elég hosszú időt vesznek igénybe, többször két, akár 
három pénzügyi cikluson is átnyúlnak, nemcsak azért, mert a kivitelezés hosszú, 
hanem a tervezés és az engedélyeztetés több évig tart, és ez a jogszabály arra irányulna, 
hogy az engedélyeztetési részen jelentősen rövidítsenek. Az az elképzelés, hogy 
létrehoznak nemzeti szinten egy egykapus hatóságot, egy hatósághoz kellene beadni 
minden engedélyt, és akkor az mindent intézne, egyrészt; másrészt rövidebb idő alatt, 
mint eddig, párhuzamosít és hasonlók. A tagállami álláspontok ebben azért eléggé 
különböznek, mondjuk, a szubszidiaritás elve és a centralizáció eleve ellentétesek, 
valaki szerint tágabb hatály kellene, valaki szerint szűkebb, ezért ez a két cikk, amit 
tovább kell tárgyalni, az egyik ennek a központi hatóságnak a léte és a hatásköre, a 
másik pedig, amit ez szabályozna, hogy milyen átfutási idővel és milyen tartalommal 
adnának ki engedélyeket. Köszönöm szépen.  

Kérdés 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt a kérdést mindenképpen fel szeretném tenni, 
hogy az anyagban látszik az, hogy a mi álláspontunk szerint ennek a hatálybalépése egy 
kétéves türelmi időt követően lenne támogatott. Ezzel kapcsolatosan a többi tagállam 
milyen álláspontot fogalmazott meg? Ez elfogadható? Erről született bármiféle döntés 
vagy javaslat?  

Képviselőtársaimnak is megadom a szót, ha valaki kérdezni szeretne. (Nincs 
jelzés.) Akkor ez az egyedüli kérdés maradt. Parancsoljon! 
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Mogyorósi Szilvia válasza 

MOGYORÓSI SZILVIA főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy miután kiderül, hogy mi a scope-ja 
ennek a hatóságnak, utána lehet igazából megmondani, hogy mennyi időre van szükség 
ahhoz, hogy felálljon. Azért külföldi projekteket inkább érint, mint miket. Elsősorban 
a határon átnyúló, mondjuk egy Lyon-Torino alagútnál sokkal komolyabb hatásai 
vannak ennek. Most, ha ráérnénk, mesélhetnék illusztris példákat, de inkább nem 
teszem. 

 
ELNÖK: Maradt pár perc. 
 
MOGYORÓSI SZILVIA főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Ott csináltak egy konzorciumot, amiben a két ország benne van. Hogy 
egyenlően osszák meg a terheket, ezért volt olyan elképzelés, hogy a székhelye az elején 
itt van, majd átteszik a másik országba, de a jogszabályi környezet, hogy ahol a 
székhely, az az elsődleges jogszabály, és akkor így tervezi a közbeszerzését, majd átkerül 
a székhely, és az egész folyamat borul, és körülbelül kezdheti újra, teljesen más 
keretekben.  

Egy ilyennek jó lenne az egy kapu és egy konkrét szabályrendszer, végig a projekt 
folyamán. De volt másik példa, olyan vasútvonal, amelyik német és dán területen 
halad. Elkezdik együtt, megtervezik, hogy fognak eljutni, számítások, megtérülés, 
minden, a két külön országban külön csinálják az engedélyeztetést. A dánok már meg 
is építették a vonalat, a német részen még nem kapták meg az engedélyt, mert ott az 
állampolgárok olyan hevesen belefolynak a folyamatba, hogy még nem lépett előre, és 
az engedély sincs meg. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A kollégáim ideírták, hogy 

mindenképpen tegyek róla említést, talán az előző napirendi pont tárgyalásával és a 
mostanival kapcsolatosan is, hogy a hasonló súlyú napirendi pontok tárgyalásánál az a 
kialakult gyakorlat, hogy a minisztérium legalább helyettes államtitkári szinten 
képviselteti magát. Ez persze nem azt jelenti, hogy főosztályvezető asszonyok és 
főosztályvezető úr nem teljesített volna jól, csak a kollégák kérték, hogy erre 
mindenféleképpen hívjam fel a figyelmet. 

Az ülés berekesztése 

Szeretném elmondani az ülés végén, hogy a következő ülésünkre várhatóan 
február folyamán fog sor kerülni. Én szeretném Hörcsik Richárd elnök úr távollétében, 
az ő nevében is megköszönni mindenkinek az ez évi munkáját. Kívánok önöknek áldott 
várakozást és szent karácsonyt, a jövő évre pedig sok-sok sikert a köz- és a 
magánéletben egyaránt! A bizottsági ülést bezárom, köszönöm szépen. 

 
(Az ülés végének időpontja: 13 óra 52 perc.) 

  

Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 


