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Napirendi javaslat 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a sajtó 
munkatársait és a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság ülésén. Az 
ülést ezennel megnyitom. 

Tájékoztatom önöket, hogy az ülés megtartására házelnöki egyetértéssel kerül 
sor a mai napon.  

Az Országgyűlés hétfői döntése értelmében új elnöke van a bizottságnak… 
(Közbeszólás: Alelnöke. - Dr. Szűcs Lajos: Nem tudtuk, hogy lemondott! - Dr. 
Varga-Damm Andrea: Freudi elszólás. - Derültség.) Tehát új alelnöke van a 
bizottságnak, V. Németh Zsolt alelnöki tisztségét a jövőben Boldog István 
képviselőtársunk tölti be. Gratulálok, és jó munkát kívánok! Ennek megfelelően 
folytatjuk a további tevékenységünket.  

Bejelentem, hogy dr. Tilki Attilát Boldog István, Hargitai Jánost Szűcs Lajos, 
V. Németh Zsoltot Böröcz László, Horváth Istvánt Ritter Imre, Bősz Anettet pedig 
Varga-Damm Andrea képviselő asszony helyettesíti. Ennek alapján megállapíthatjuk, 
hogy a bizottságunk határozatképes.  

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim megkapták az 
ülés napirendi javaslatát. Ehhez a javaslathoz a házszabálynak megfelelő módosításra 
vonatkozó kezdeményezések érkeztek. A bizottság tagjai ezeket előzetesen 
megkapták. Nézzük az elsőt: Mesterházy Attila képviselő úr ismét indítványozta, hogy 
a mai ülésen kerüljön sor a „Tájékoztató a Letelepedési Magyar Államkötvényről, a 
nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt szerzett befektetők, illetve 
családtagjaik számáról, a program adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a 
letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott magyarországi 
beruházásokról” című napirendi pont megtárgyalására, a pénzügyminiszter, a 
belügyminiszter és az Államadósság Kezelő Központ vezetőinek meghívása mellett. 
Szűcs alelnök úr tájékoztatta a bizottságot, hogy a kormánypárti képviselők nem 
fogják támogatni ezt a kezdeményezést. 

Most tehát Mesterházy képviselő úr kezdeményezéséről kell dönteni. 
Kérdezem a bizottságot, ki ért egyet a napirendi javaslat módosítására vonatkozó 
kezdeményezéssel. (Szavazás.) Ez három. Ki az, aki nem értett egyet vele? 
(Szavazás.) Tíz nem. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Akkor ez a 
módosító javaslat nem került támogatásra.  

Még egy bejelentéssel tartozom önöknek: Szabó Zsolt képviselő urat Barcza 
Attila képviselő úr helyettesíti. Köszönöm szépen. 

Van egy második ilyen kezdeményezésünk, amelyben Szűcs Lajos alelnök úr 
indítványozta, hogy ne kerüljön sor a 2. napirendipont-javaslat megtárgyalására, 
amely „Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátása 
szabályozásának tervezett módosításáról és költségvetési vonzatáról az 
Alkotmánybíróság ez ügyben hozott határozata tükrében”. Ilyen módon sajnálattal 
kell akkor tudomásul vennem, hogy ezt a fontos témát nem tudjuk most napirendre 
venni, pedig jelentős érdeklődés van ez iránt, és jelentős hatása is lehet a 
költségvetésre. De most ebből a szempontból Szűcs alelnök úr kezdeményezéséről kell 
dönteni. Kérdezem a bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy a napirendi javaslat 
módosítására vonatkozó kezdeményezést elfogadjuk. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ez tíz. Ki az, aki nem értett egyet azzal, hogy lekerüljön a napirendről a 2. pontunk? 
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(Szavazás.) Hárman. Így akkor a 2. napirendi pont a döntésnek megfelelően nem 
kerül ma megtárgyalásra.  

Végül kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet az imént módosított 
napirendi javaslattal. Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Akkor ennek megfelelően 10 igen szavazattal, 3 nem 
ellenében ezt a napirendi javaslatot elfogadtuk.  

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat 
(Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás) 

Egy napirendi pontot fogunk megtárgyalni, egész pontosan kettőt, az egyebek 
mellett az 1. számú napirendi pontra kerül sor, mégpedig Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú 
törvényjavaslat tárgyalására. A Költségvetési bizottság az eljárás ezen szakaszában a 
házszabály 99. §-a és a 91. § (3) bekezdése alapján a Törvényalkotási bizottsági 
feladatait ellátva jár el.  

A napirendi pontot megnyitom. A törvényjavaslat előterjesztője, a 
pénzügyminiszter képviseletében jelen van Banai Péter Benő államháztartásért felelős 
államtitkár és Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes. Köszöntöm önöket.  

A Költségvetési bizottság mint kijelölt bizottság november 6-án folytatta le a 
törvényjavaslat részletes vitáját, és benyújtotta a jelentést és módosítási javaslatát. A 
többi vitához kapcsolódó bizottság szintén lefolytatta a részletes vitát és benyújtották 
jelentéseiket, módosító javaslatot azonban nem fogalmaztak meg.  

A Költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslat száma T/1671/26., 
képviselőtársaim ennek a módosítónak a tartalmát ismerik, de ki is osztottuk itt a mai 
napon. 

Az előterjesztő tegnap benyújtotta a házszabály 92. §-ának (6) bekezdése 
szerinti tájékoztatást, mely szerint a bizottság módosító javaslatával egyetért.  

Államtitkár úrnak is szót fogok adni, de előtte alelnök úr jelezte, hogy lenne 
szólnivalója, ezért alelnök úrnak átadom a szót. Tessék, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, mert 

megfogalmazódott egy módosítójavaslat-tervezet, amit a kormánypárti képviselők 
nyújtottak be. Ez két pontból áll. Az egyik a Pécsi Vasutas Sportkör támogatási 
kötelezettségből eredő 81 millió forint nagyságrendű tartozásáról rendelkezik. Az 
összeg azért ennyi, mert az alapkintlévőséghez még hozzájöttek az azóta fölgyülemlett 
banki kamatok. Illetve a második, amit az általános vitában is elmondtunk, hogy 
minden évben ebben az időszakban szoktak megtörténni az egyházi fenntartású 
oktatási intézmények normatívakiegészítésével kapcsolatos tárgyalások. 
Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy ezek a tárgyalások az elmúlt hét péntekén 
zárultak le és ennek megfelelően ez a különbözet szerepel a 2. módosító pontban, 
amely összességében 41,8 milliárd forint nagyságrendű kiigazítást jelent. A 
kormánypárti képviselők ezt támogatják, és kérem a bizottságot ennek az 
elfogadására.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig akkor átadom államtitkár úrnak a szót, 

és kérem, fejtse ki véleményét, hogy a kormány támogatja-e a korábbi módosító 
javaslatunkat is és a most elhangzottakat. Kérem, hogy egyben tájékoztasson 
bennünket erről. Tessék, parancsoljon, államtitkár úr! 
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Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium) hozzászólása 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait.  

A korábbi költségvetési bizottsági indítvánnyal, illetőleg magával az egységes 
javaslattal a kormányzat egyetért, csakúgy, mint az alelnök úr által most ismertetett 
bizottsági módosító indítvánnyal. Azt gondolom, az új indítványban megfogalmazott 
mindkét cél illeszkedik a költségvetési törvény rendszeréhez, és az egyházi kiegészítő 
támogatást illetően az eredetileg benyújtott törvényjavaslathoz képest mindössze 
500 millió forintos az az eltérés, amellyel összességében az alelnök úr által említett 
41,8 milliárd forintos plusz kiegészítő támogatásra lesznek jogosultak az egyházi 
szervezetek. Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak akkor átadom a szót, akinek 
kérdése, véleménye van. Szerintem mind a kettőről egyben ezt folytassuk le. 
(Jelzésre:) Tessék, Varga-Damm képviselő asszony következik. Parancsoljon!  

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Természetesen a 2. ponttal egyetérthetünk, amely a 21. § (4) bekezdését érinti, és az 
egyházi finanszírozású köznevelési intézmény költségvetési támogatását tartalmazza, 
az 1. ponttal viszont egyszerűen nem lehet egyetérteni. Mindannyian tudjuk, hogy egy 
támogatás felhasználása során bármely szervezet pénzügyi rendjében az elszámolásra 
kerülő adott támogatásokat külön kell nyilvántartani, külön kell kezelni, és nem folyik 
össze a szervezet olyan egyéb vagyonával, amelyet a felszámolás során a felszámoló a 
hitelező kielégítése érdekében tarthat, rendelkezésre bocsáthat.  

Ebben az indoklásban nagyon sok adat hiányzik, és úgy ítélem meg, hogy az 
nem teremthet egy rendszert, hogy több tízmillió forintot kap bármely szervezet, még 
ha egyébként az egy sportkör is, amely vélhetően társadalmi szempontból hasznos 
tevékenységet folytat. El sem tudom azt képzelni, miként lehetséges az, hogy egy 
elkülönülten kezelt támogatás - amelynek, látjuk az indoklásból, egy részét használták 
fel, más részét nem tudták felhasználni - egész elszámolási kötelezettségét elengedjük, 
amikor a felszámolónak ezt a pénzt nincs joga bármi másra, így más hitelező 
kielégítésére fordítani. Ha ez rendszer lesz, akkor tulajdonképpen azt fogjuk elérni, 
hogy adófizetők pénzéből származó rengeteg juttatást adunk különböző 
szervezeteknek, akik majd szépen belefutnak a felszámolásba; nem baj, alapítanak 
egy új szervezetet, és azzal folytatják a tevékenységet, és így rendre, szépen majd le 
fogjuk írni, el fogjuk engedni, mondván, hogy a felszámolás során az állammal 
szembeni elszámolást, illetőleg visszafizetési kötelezettségeket ne kelljen teljesítenie.   

Nem tudom elképzelni, hogy ez csak így lett volna megoldható, és miután sok 
adat hiányzik ahhoz, hogy a teljes tényállást ismerjük, nem lehet támogatni. A 
képviselőtársaimat is arra kérem, hogy ezt ilyen formában, ennyire csekély indoklás 
mellett, az ügy ennyire ismeretlensége okán ne tegyék meg, mert hangsúlyozom, 
egyre inkább majd arra buzdítjuk a hasonló szervezeteket, hogy így járjanak el. 2014-
15 nem volt oly rég, a felszámolás nem fejeződött be, nagyon korainak tartom 
önmagában már a határozat ilyen formában való meghozatalát, és különösen az 
adatok ismeretének hiányát. 

A másik kérdés a 15. §, amely a nyugdíjmegtérítésre szolgál. Erről is 
beszélhetünk vagy arról majd máskor?  

 
ELNÖK: Igen. 
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DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm. Itt pedig az a probléma, 
hogy rendre azt látjuk, hogy fel kell tölteni a nyugdíjkasszát különböző összegekkel, 
holott azóta, hogy szociális hozzájárulási adó van, tulajdonképpen a kormánynak 
óriási mozgástere van abban, hogy a nyugdíjkasszát mikor mennyi összeggel tölti fel, 
ezáltal valójában soha nem tudjuk, hogy van-e elég pénz a nyugdíjak kifizetésére vagy 
sem. Lehet azt játszani, hogy deficites, lehet azt játszani, hogy szufficites, lehet azt 
játszani, hogy a rendszer már ennyi nyugdíjkifizetést nem bír el. Úgy ítélem meg, 
hogy azért is kell folyamatosan ilyen jellegű döntéseket hozni, és hangsúlyozom, nem 
szeretnék semmiféle negatív véleményt megfogalmazni, mert a döntéshozók, akik e 
fölött a rendszer fölött diszponálnak, vagy nem terveznek jól, vagy szándékosan 
mindig azt akarják érzékeltetni, hogy valahonnan fel kell tölteni a nyugdíjkasszát, 
holott nem, mert van elegendő forrás. 

Köszönöm, ebben a tárgykörben ezt szerettem volna elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimra nézek, hogy van-e további 

vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megkérdezem az államtitkár 
urat, hogy kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon! 

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium) reagálása 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Igyekszem mindkét felvetésre reagálni. 

Ami az első kérdést illeti. Abban a képviselő asszonynak abszolút igaza van, 
hogy a hatályos szabályok alapján a támogatásként kapott összegeket a 
kedvezményezetteknek elkülönítetten kell nyilvántartani. Ez vonatkozik a 
társaságiadó-felajánlásból származó összegekre is; azért említem ezt, mert jelen 
esetben egy társaságiadó-felajánlásból származó összeg az, ami a kérdés tárgyát 
képezi. Mi igyekeztünk az indoklásban a szükséges információkat rendelkezésre 
bocsátani, és azért nem fejtettük ki bővebben, mert jelen esetben nem arról van szó, 
hogy a Pécsi Vasutas Sportkör ne tartotta volna elkülönítetten nyilván ezt a forrást, 
nem arról van szó, hogy a Pécsi Vasutas Sportkör más célra használta volna fel ezt a 
pénzt, hanem arról van szó, hogy a Pécsi Vasutas Sportkör számlavezetője, a 
DRB Bank ment csődbe. Ez egy eléggé különleges vis maior helyzet, és emiatt a 
jóhiszeműen és jogszerűen eljáró Pécsi Vasutas Sportkör nem tudta az eredeti célra 
felhasználni azt az összeget, amelyet a banknál helyezett el.  

Emiatt keletkezett egy követelése az államnak, aminek a jogi hátterét a 
107/2011. kormányrendelet adja, amelyre az indokolásban szintén hivatkoztunk, és a 
felszámolási eljárás került most abba a stádiumba, hogy ez a követelés 
behajthatatlannak minősül. Mivel állami követelésről nem lehet lemondani, csak 
törvény erejénél fogva, és most került az eljárás abba a stádiumba, hogy a törvényi 
rendelkezésre lehetőség nyílott, ezért került sor a módosító indítvány 
megfogalmazására, amelyet a kormányzat támogat. Ha a képviselő asszonynak 
további információra van szüksége, akkor természetesen azt megadom. 

Még utalnék arra, amit az alelnök úr mondott. Maga az alapösszeg, ami 
úgymond a DRB Banknál befagyott, 53 millió 268 ezer 210 forint volt, és ahogy az 
alelnök úr említette, a jogszabály szerint meghatározott kamatokkal növelt összeg az, 
ami állami követelésként megjelenik. Tehát azt gondolom, egy jogszabály szerint 
rendezett módon történő és a Pécsi Vasutas Sportkör hatáskörén kívüli esetről van 
szó, amit nem lehet másképp rendezni, csak törvényi módon a követelés 
elengedésével. 

Ami a másik felvetését illeti a képviselő asszonynak. A zárszámadási 
törvényjavaslat 15. §-a, ahogy a képviselő asszony említette, szól arról, hogy mi az az 
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összeg, amit a Nyugdíjbiztosítási Alap felé még rendezni kell. Valóban itt van egy nem 
egész 5 milliárd, 5,4 milliárd forintos tétel, aminek, azt gondolom, a technikai 
rendezéséről szól ez a rendelkezés, hiszen a 2017-es költségvetést úgy fogadta el az 
Országgyűlés, hogy a Nyugdíjbiztonsági Alap nullszaldóját kell biztosítani. Azért 
hozzáteszem, hogy tervszinten a nullát ki lehet hozni, de tényekben azért van eltérés. 
Az 5 milliárdos összeg ugyan nagynak tűnhet, de azért el kell mondjam, hogy ennek 
az alapnak a kiadási főösszege 3205 milliárd forint, tehát 3205 milliárd forintos 
kiadási összegen belül nézünk egy 5 milliárd forintos tételt. Ezek tizedszázalékok, az 
1 százalék lenne 30 milliárd forint, tehát az 5 milliárdos eltérés 0,2 százalékos eltérés.  

Annyit engedjenek meg, azt gondolom, hogy nemcsak Magyarországon, hanem 
szerte a világban egy ilyen jellegű eltérést sokan elfogadnának. Kétségtelen, volt 
eltérés, de ismétlem, azért ennek a nagyságrendje nem nagy. Természetesen ez az 
eltérés nem érinti azt, hogy a törvény alapján a nyugdíj- és nyugdíj jellegű kiadásokat 
az államnak mindenképp teljesítenie kell, ez az elszámolás semmilyen módon nem 
befolyásolja a nyugdíj- és a nyugdíjszerű ellátások idei kifizetését. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel a Törvényalkotási bizottság feladatait ellátva 
járunk el, ezért dönteni kell a Költségvetési bizottság részletes vitát lezáró módosító 
javaslatainak támogatásáról. Két ilyen döntésre kerül sor, két ilyen javaslat van, egyet 
korábbról már megismertünk.  

Akit meggyőztek az államtitkár úr által elmondottak, illetve a korábbi 
döntéssel egyetért, kérem, hogy most támogassa azt! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Van-e valaki, aki tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal és 
1 nem ellenében ez elfogadásra került.  

Van az alelnök úr által ma ismertetett javaslat, ami ilyen módon a bizottság 
módosító javaslata lesz. Kérem, aki ezekkel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet? (Szavazás.) Akkor 
ennek megfelelően ismét 12 igen és 1 nem mellett ezek elfogadásra kerültek. 

Kérdezem a bizottságot, hogy akkor a további témakörökben milyen módon 
foglal állást, mégpedig azért, mert a házszabály 46. §-a szerint további döntések 
szükségesek. Döntenünk kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
tárgyalásának befejezéséről. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Ezt a vitát 11 igen szavazattal, 
2 nem ellenében lezártuk. 

Dönteni kell a támogatott, részletes vitát lezáró költségvetési bizottsági 
módosító javaslatot és az imént megfogalmazott újabb saját módosító javaslatot 
magában foglaló összegző módosító javaslat, valamint az összegző jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról. Kérem, szavazzanak! Aki támogatja, az most jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki nem értett egyet ezzel! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében ezt a döntést meghoztuk. 

Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat, a bizottsági jelentések 
plenáris vitájához előadót kell állítani, aki ismerteti valamennyi tárgyaló bizottság 
véleményét. A kisebbségi vélemény ismertetője pedig a tárgyaló bizottságokban 
megfogalmazott valamennyi kisebbségi véleményt kell hogy ismertesse. Ha többen 
jelentkeznek erre, akkor a feladatot meg tudjuk osztani egymás között; harminc perc 
áll rendelkezésre. Az eddig megismertek alapján Szűcs Lajos alelnök úr jelezte, hogy a 
többségi véleményt ő képviseli. 
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A kisebbségi véleményre Varga-Damm Andrea képviselő asszony jelentkezett; 
korábban Bősz Anett képviselő asszony jelezte, és talán Csárdi alelnök úr is jelzett 
ilyet. Akkor így négyen is leszünk erre, akik majd megosztják egymás között az időt.  

Ezt a bizottság, legyen szíves, erősítse meg! Aki ennek megfelelően ezt a 
felhatalmazást megadja, kérem, hogy jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e 
valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Akkor ebben egyhangú 
döntést alakítottunk ki.  

Ezzel a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm államtitkár úr és kollégáinak 
a részvételét. Hosszú idő után egy fontos témát zártunk le, köszönjük szépen. 
Viszontlátásra, és jó munkát kívánunk önöknek! (A meghívottak távoznak az 
ülésről.) 

Egyebek  

2. napirendi pont keretében, az egyebek között egy olyan figyelemfelhívásunk 
van, bár ezt írásban is megtettük, hogy az Európai Bizottság Fejlesztési 
Főigazgatóságának felelős igazgatója itt van Magyarországon, hétfőn egy tárgyalásra 
hívott országgyűlési képviselőket. Kérem, hogy aki ezen részt kíván venni, az írásban 
jelzetteknek megfelelően a mai napon jelezze azt vissza. 

Van-e bárkinek valamilyen bejelentenivalója? (Dr. Varga-Damm Andrea: 
Kérdésem lehet?) Tessék, parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Megkaptuk a pénzügyminiszter 

tájékoztatóját az államadósság kérdéséről, és azt szeretném kérdezni, hogy lesz-e a 
közeljövőben olyan tervezett napirend, amiben erről egy pár gondolatot válthatnánk, 
hiszen ez egy nagyon fontos kérdés a nemzetgazdaság és a mi munkánk 
szempontjából is. Ezt szerettem volna kérdezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt tekinthetem úgy - mivel ebben kölcsönösen 

egyetértünk -, hogy egy rendkívüli bizottsági ülés vagy egy újabb bizottsági ülés 
összehívására is sor kerülhet. Azt hiszem, mivel tudjuk, hogy jövő héten, kedden a 
bizottság Paksra látogat, annak keretében erre biztosan nincs lehetőség, ezért 
engedjen meg nekem annyit, képviselő asszony, hogy ezt mérlegeljük és a következő 
napokban döntsünk erről, mert nagyon egyetértünk abban, hogy a leírtakról biztosan 
beszélni kell a Költségvetési bizottságban. Bízom abban, hogy egyetértés alakul ki a 
tagok között, és ez olyan téma, amit képesek leszünk napirendre venni. (Dr. Varga-
Damm Andrea: Köszönöm szépen.) Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Van-e további bejelentenivaló? Van-e további kérdés? (Nem érkezik jelzés.) 
Nincsen. Akkor ezennel az ülést lezárom. A mai napi munkájukhoz sok sikert 
kívánok! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc) 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 


