
Jegyzőkönyv

A kulturális intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető megbízás ellátására
vonatkozó pályázatokat véleményező szakértelemmel rendelkező bizottsági jegyzőkönyv

Mely készült Pilisborosjenő Önkormányzata hivatali helyiségében 2022. augusztus 23-án.

A bizottság felkért tagjai:

Czipperer Zsófía a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., mint országos
szakmai szervezet delegált tagja,
Nevelős-Forgách lldikó Humánbizottság, külső bizottság tagja
Darabos Eszter ReicherJózsef Művelődési Ház és Könyvtár képviselője
Uttoniné Ochodniczki Vanda Budakalászi Koós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, könyvár
szervező

A bizottság jelenlévő tagjai:
Czipperer Zsófía a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., mint országos
szakmai szervezet delegált tagja,
Nevelős-Forgách IIdikó Humánbizottság, külső bizottság tagja
Darabos Eszter ReicherJózsefMűvelődési Ház és Könyvtár képviselője
Uttoniné Ochodniczki Vanda Budakalászi Koós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, könyvár
szervező

További jelenlévők:

Baranyi Zoltán Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei módszertani referens
Dr. Horti István jegyző
Radványi Judit jegyzőkönywezető

A bizottság működésének jogszabályi alapja

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és fogtalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30. ) EMMI rendelet
(továbbiakban EMMI rendelet) 6. § (1) bekezdés szerint az érvényes pályázatot benyújtó
pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör
gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel
rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg.



Megállapítások

A Reichel József Művelődési Ház intézmény vezetője a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető
állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés
megkötésével kerül sor. A munkaviszony időtartama megegyezik a vezetői megbízás (vezetői
munkakör) időtartamával.
A pályázóval szemben támasztott követelmények megegyeznek a jogszabályban foglaltakkal,
azok teljes körű teljesülése a pályázat érvényességi feltétele. Az intézmény vezetésre,
fejlesztésre vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program a pályázat kötelező
melléklete, a szakmai tartalom megfelelőségéről a bizottság mérlegeléssel dönt.

A pályázati kiírásra 4 pályázat érkezett.
A pályázók nem kaptak meghívást.

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezető
megbízás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező szakértelemmel rendelkező
bizottság
Fülöp Attila pályázatát O igen szavazattal, 4 nem, O tartózkodás mellett támogatja/nem
támogatja
Jávor Csaba István pályázatát 3 igen szavazattal, 1 nem, Otartózkodás melletttámogatja/nem
támogatja
Juhász Károly pályázatát O igen szavazattal, 4 nem, O tartózkodás mellett támogatja/nem
támogatja
Kákonyi Gellért pályázatát 1 igen szavazattal, 3 nem, O tartózkodás mellett támogatja/nem
támogatja,

hogy a képviselő testület elé tárja a pályázati anyagukat.

Ajegyzőkönyv szoros melléklete a szakmai vélemény.

A jegyzőkönyv 4 eredeti példányban készült 2 oldal terjedelemben, emelkedő
oldalszámozással.
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Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház

Készítette:

Czipperer Zsófla Petra
megyei igazgató

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofít Közhasznú Kft.
Pest Megyei Igazgatóság



Preambulum

A pályázatot kiíró Pilisborosjenő Község Onkormányzata arról döntött, hogy a Nemzeti
Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. képviselöjét kéri fel, hogy vegyen részt a vezetői
pályázatot elbíráló, szakértelemmel rendelkező bizottság munkájában.
Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetöje, a
szervezet képviseletével és a szakmai vélemény elkészítésével a Pest megyei igazgatót bízta
meg.

A szakmai vélemény készítésének jogszabályi alapja

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiröl,
az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30. ) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI
rendelet) 6. § (1) bekezdés szerint az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati
határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott,
- a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló -
bizottság hallgatja meg.
A Nemzeti Művelödési Intézet országos szakmai szervezet, melynek képviselője az EMMI
rendelet (1) bekezdés ca) pontja alapján vesz részt a bizottság munkájában.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül döntött a
kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkezö bizottság
létrehozásáról, melybe meghívást kapott a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei
Igazgatóság képviselője.

Megállapítások

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény vezetője, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető állású munkavállalónak minösül, így
foglalkoztatására a vezetö állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetöi megbízás időtartamára
szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. A munkaviszony időtartama megegyezik a
vezetöi megbízás (vezetői munkakör) idötartamával.

A pályázóval szemben támasztott követelmények megegyeznek a jogszabályban foglaltakkal,
azok teljes körű teljesülése a pályázat érvényességi feltétele. Az intézmény vezetésre,
fejlesztésre vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program a pályázat kötelező
melléklete, a szakmai tartalom megfelelőségéről a bizottság mérlegeléssel dönt.
A pályázat kiírója a jogszabályi minimumkövetelményeken kívül nem szabott egyéb bementi
feltételt.

A 2021. május 19-én megjelenö pályázati kiírásra 4 pályázat érkezett.



SZAKMAI VÉLEMÉNY

Fülöp Attila pályázó

1. Elvárt végzettségre vonatkozó pályázati feltétel

A pályázó nem teljesíti a 39/2020. (X. 30. ) EMMI rendelet 1 melléklet 9. pontja szerinti
elvárásokat, miszerint a közművelődési intézmény intézményvezetője rendelkezik
felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy nem
szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel. A
pályázó lelkészi oklevelet igazolt, melyet az Evangélikus Egyházkerület adott ki.
Kiadásának dátuma nem kiolvasható a benyújtott dokumentumokból.

2. Elvárt szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati feltétel

A pályázó végzettségének, szakképzettségének (vagy szakvizsgájának) és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelö feladatkörben közalkalmazotti és/vagy
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot
a benyújtott dokumentumok alapján nem szerzett.

3. Elvárt kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységre
vonatkozó pályázati feltétel

A szakmai önéletrajz elnevezésű dokumentum teljesíti az irattal szemben támasztott
követelményeket, mert részletesen bemutatja a pályázó szakmai életútját, intézményi
szakmai tapasztalatait.

4. Részletes szakmai és vezetési program pályázati feltétel

A pályázó részben teljesíti az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó
program követelményt.
A benyújtott program nem tartalmaz kidolgozott stratégiát, mely helyzetelemzésre épül,
célokat tűz ki, és melyek mellé eszközöket is rendelne. A leírt ötletek példák lehetséges
programokra, de ezek megvalósíthatóságára nem tartalmaz technikai,
tárgyi, személyi, és pénzügyi gondolatokat. Elképzeléseiben megjelennek a
közösségek, a civil szervezetekkel való együttműködés, az egyházi kötődés. Nyitott
minden korosztály felé programokkal, közösségi eseményekkel. Kitér a könyvtár
feladataira is, valamint marketingtevékenységről is szót ejt, de részletesen nem fejti ki
az egyes elemeket, ezért nem állapítható meg belöle, hogy milyen konkrét
megvalósítható fejlesztési elképzelései vannak.

5. Államháztartási és vezető ismereteket nyújtó tanfolyam pályázati feltétel

Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az állami vagy önkormányzati fenntartású
kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör
betöltésének feltétele államháztartási ésvezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás
képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezetö állású
munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni,
és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a



képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja
be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.

A pályázó az akkreditált államháztartási és vezető ismereteket nyújtó képzést nem
végezte el, és nem nyújtotta be a nyilatkozatot arról, hogy vállalja a képzés
elvégzését.

6. Hatósági erkölcsi bizonyítvány pályázati feltétel

A dokumentációnak nem része a három hónapnál nem régebbi keltezésü Hatósági
erkölcsi bizonyítvány, így a követelmény nem teljesült.

7. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok

A pályázó benyújtotta hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatainak kezeléséhez.

A pályázó nem nyújtotta be pályázatának zárt/nyílt ülésének tárgyalásáról szóló
nyilatkozatát.

A pályázó nem nyújtotta be az összeférhetetlenségi nyilatkozatát az Mt. 211. §-a
alapján.

A pályázó nem nyújtotta be a vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló nyilatkozatát.

Fülöp Attila pályázata a hatályos jogszabályi feltételeknek és a pályázati kiírásnak nem
felel meg.



Jávor Csaba pályázó

1. Elvárt végzettségre vonatkozó pályázati feltétel

A pályázó nem teljesíti a 39/2020. (X. 30. ) EMMI rendelet 1 melléklet 9. pontja szerinti
elvárásokat, miszerint a közművelődési intézmény intézményvezetője rendelkezik
felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy nem
szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel. A
pályázó nem nyújtott be végzettségét igazoló dokumentumot. Onéletraj'za alapján nem
szerzett a pozíció betöltéséhez szükséges jogszabályban elöírt végzettséget.

2. Elvárt szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati feltétel

A pályázó végzettségének, szakképzettségének (vagy szakvizsgájának) és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelö feladatkörben közalkalmazotti és/vagy
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot
a benyújtott dokumentumok alapján nem szerzett.

3. Elvárt kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységre
vonatkozó pályázati feltétel

A szakmai önéletrajz elnevezésű dokumentum teljesíti az irattal szemben támasztott
követelményeket, mert részletesen bemutatja a pályázó szakmai életútját, intézményi
szakmai tapasztalatait.

4. Részletes szakmai és vezetési program pályázati feltétel

A pályázó részben teljesíti az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó
program követelményt.
A benyújtott program helyzetelemzéssel indít, mely a művelődési ház infrastrukturális
feltételeire terjed ki. Rövid, közép és hosszú távú terveket fogalmaz meg a működésre,
a jelenlegi programokra. Fontosnak tartja a kapcsolatépítést, ötletei innovatívak,
előremutatóak. Keresi a közösségi terek kialakításának lehetőségeit. Fontosnak tartja
a fiatalok bevonását a közösségi életbe, számukra alternatívát szeretne kínálni a
közművelődés keretein belül. Alapvetően a nyitottságon, és együttműködésen alapuló
elképzeléseket vázolt. Kitér a könyvtár feladataira is.
A programja azonban nem tartalmaz kidolgozott stratégiát, technikai, tárgyi, személyi,
és pénzügyi gondolatokat, nem állapítható meg belőle, hogy milyen konkrét
megvalósítható fejlesztési elképzelései vannak.

5. Allamháztartási és vezető ismereteket nyújtó tanfolyam pályázati feltétel

Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az állami vagy önkormányzati fenntartású
kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör
betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás
képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású
munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni,
és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a
képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja
be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.



A pályázó az akkreditált államháztartási és vezető ismereteket nyújtó képzést nem
végezte el, és nem nyújtotta be a nyilatkozatot arról, hogy vállalja a képzés
elvégzését.

6. Hatósági erkölcsi bizonyítvány pályázati feltétel

A dokumentációnak nem része a három hónapnál nem régebbi keltezésű Hatósági
erkölcsi bizonyítvány, így a követelmény nem teljesült.

7. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok

A pályázó benyújtotta hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatainak kezeléséhez.

A pályázó nem nyújtotta be pályázatának zárt/nyílt ülésének tárgyalásáról szóló
nyilatkozatát.

A pályázó nem nyújtotta be az összeférhetetlenségi nyilatkozatát az Mt. 211. §-a
alapján.

A pályázó nem nyújtotta be a vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló nyilatkozatát.

Jávor Csaba pályázata a hatályos jogszabályi feltételeknek és a pályázati kiírásnak nem
felel meg.



Juhász Károly pályázó

1. Elvárt végzettségre vonatkozó pályázati feltétel

A pályázó teljesíti a 39/2020. (X. 30. ) EMMI rendelet 1 melléklet 9. pontja szerinti
elvárásokat, miszerint a közművelődési intézmény intézményvezetője rendelkezik
felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy nem
szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel.
A pályázó végzettségét a Színház és Filmművészeti Főiskola Budapesten
1988. 06. 16-án kiállított 11/1988 számú oklevéllel igazolta, mely színművész
végzettséget igazol. Szakmai végzettségét a Soter-Line Oktatási Továbbképző és
Szolgáltató Kft-nél Budapesten 2017. 11. 15-én kiállított 660413 sorszámú
bizonyítvánnyal igazolta, mely Közművelődési szakember felsőfokú végzettséget
igazol.

2. Elvárt szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati feltétel

A pályázó végzettségének, szakképzettségének (vagy szakvizsgájának) és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelö feladatkörben közalkalmazotti és/vagy
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot
a benyújtott dokumentumok alapján nem szerzett.

3. Elvárt kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységre
vonatkozó pályázati feltétel

A szakmai önéletrajz elnevezésű dokumentum teljesíti az irattal szemben támasztott
követelményeket, mert részletesen bemutatja a pályázó szakmai életútját, intézményi
szakmai tapasztalatait.

4. Részletes szakmai és vezetési program pályázati feltétel

A pályázó teljesíti az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
követelményt.
A pályázó szakmai programját helyzetelemzéssel indítja, melyben bemutatja a
település társadalmi környezetét, az intézmény személyi és tárgyi feltételeit.
Megtalálható az erősségek és gyengeségek jellemzése is, melyek alapján mutatja be
fejlesztési elképzeléseit. Nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra és a kapcsolatok
megerösítésére, szorgalmazza egy Közművelödési Kerekasztal létrehozását.
Terveiben megjelennek közművelődési programok, közösségépítö kezdeményezések
és hagyományokon alapuló foglalkozások.

5. Államháztartási és vezető ismereteket nyújtó tanfolyam pályázati feltétel

Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az állami vagy önkormányzati fenntartású
kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör
betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás
képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezetö állású
munkavállalói munkakör betöltését követö két éven belül köteles a képzést elvégezni,
és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a
képzést határidöben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja
be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.



A pályázó az akkreditált államháztartási és vezető ismereteket nyújtó képzést nem
végezte el, de benyújtotta a nyilatkozatot arról, hogy vállalja a képzés elvégzését.

6. Hatósági erkölcsi bizonyítvány pályázati feltétel

A dokumentációnak nem része a három hónapnál nem régebbi keltezésű Hatósági
erkölcsi bizonyítvány, így a követelmény nem teljesült. Az erkölcsi bizonyítvány
igénylölapját nyújtotta be a pályázó, kinevezése esetén pótolni szükséges az erkölcsi
bizonyítványt.

7. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok

A pályázó benyújtotta hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatainak kezeléséhez.

A pályázó nem nyújtotta be pályázatának zárt/nyílt ülésének tárgyalásáról szóló
nyilatkozatát.

A pályázó nem nyújtotta be az összeférhetetlenségi nyilatkozatát az Mt. 211. §-a
alapján.

A pályázó nem nyújtotta be a vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló nyilatkozatát.

Juhász Károly pályázata a hatályos jogszabályi feltételeknek és a pályázati kiírásnak
nem felel meg.



Kákonyi Gellért pályázó

1. Elvárt végzettségre vonatkozó pályázati feltétel

A pályázó teljesíti a 39/2020. (X. 30. ) EMMI rendelet 1 melléklet 9. pontja szerinti
elvárásokat, miszerint a közművelődési intézmény intézményvezetője rendelkezik
felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy nem
szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel.
A pályázó végzettségéta Juhász Gyula Tanárképzö Föiskolán Szegeden 1997. 06. 21-
én kiállított 731/1997 számú oklevéllel igazotta, mely könyvtáros és történelem szakos
tanár végzettséget igazol. Szakmai végzettségét a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán Szegeden 1998. 06. 20-án kiállított PTC121045 sorszámú bizonyítvánnyal
igazolta, mely kulturális menedzser felsőfokú végzettséget igazol.

2. Elvárt szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati feltétel

A pályázó végzettségének, szakképzettségének (vagy szakvizsgájának) és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelö feladatkörben közalkalmazotti és/vagy
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot
szerzett.

Az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 év
szakmai tapasztalat meglétét igazoló okmányok másolatát csatolta.

3. Elvárt kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységre
vonatkozó pályázati feltétel

A szakmai önéletrajz elnevezésű dokumentum teljesíti az irattal szemben támasztott
követelményeket, mert részletesen bemutatja a pályázó szakmai életútját, intézményi
szakmai tapasztalatait.

4. Részletes szakmai és vezetési program pályázati feltétel

A pályázó teljesíti az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
követelményt.
A pályázó bemutatja eddigi szakmai pályafutásának eredményeit, tapasztalataira
alapozva írja le elképzeléseit a művelödési ház vezetésére. Tartalmaz gondolatokat a
szakmai tevékenység kiszélesítésére, a költségvetést részben érinti, fejlesztési
feladatokat fogalmaz meg, és hangsúlyt fektet a kommunikációra.
Fontosnak tartja a környékbeli művelődési házakkal, valamint a községi
intézményekkel való együttműködést, a hagyományápolást, és a nyitott ház gondolatát.
A program csak röviden tartalmaz javaslatokat, és nem terjed ki a közművelődési
tevékenység teljes körére.

5. Államháztartási és vezető ismereteket nyújtó tanfolyam pályázati feltétel

Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az állami vagy önkormányzati fenntartású
kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör
betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás
képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású
munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni,
és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a



képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja
be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.

A pályázó az akkreditált államháztartási és vezető ismereteket nyújtó képzést nem
végezte el, de benyújtotta a nyilatkozatot arról, hogy vállalja a képzés elvégzését.

6. Hatósági erkölcsi bizonyítvány pályázati feltétel

A dokumentáció része a három hónapnál nem régebbi keltezésű Hatósági erkölcsi
bizonyítvány, így a követelmény teljesült (kelt: 2022. július 7., sorszám: 081963850).

7. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok

A pályázó benyújtotta hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatainak kezeléséhez.

A pályázó benyújtotta pályázata nyílt ülésének tárgyalásáról szóló nyilatkozatát.

A pályázó benyújtotta a vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló nyilatkozatát.

A pályázó nem nyújtotta be az összeférhetetlenségi nyilatkozatát az Mt. 211. §-a
alapján.

Kákonyi Gellért pályázata a hatályos jogszabályi feltételeknek és a pályázati kiírásnak
megfelel.

A vélemény három eredeti példányban készült 10 oldal terjedelemben, emelkedő
oldalszámozással.
A szakmai vélemény a bizottsági jegyzökönyv szoros melléklete.

Készült: Budapest, 2022. 08. 22.
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