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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat. 

A bizottság ülését megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: Kovács 
Zoltán alelnök úr helyettesíti Vitányi Istvánt, Becsó Károly képviselőtársunk Demeter 
Zoltánt, Bajkai István képviselőtársunk Vigh Lászlót, és jómagam helyettesítem 
Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyt. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem, bárkinek 
bármilyen javaslata, észrevétele van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, köszönöm. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. A 
szavazatszámláló gép alkalmazásával fogunk szavazni. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 10 igen, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás 
mellett az Igazságügyi bizottság a napirendi javaslatot elfogadta. 

A koronavírus elleni védekezésről szóló T/9790. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a koronavírus elleni védekezésről szóló 
T/9790. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása sürgős tárgyalásban. Köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében 
Völner Pál államtitkár urat és Salgó László helyettes államtitkár urat, az Igazságügyi 
Minisztérium részéről.  

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy az elfogadott sürgősségi javaslatnak 
megfelelően a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával a részletesvita-szakasz a 
tegnapi napon megnyílt. Erre figyelemmel kerül sor ma az indítvány részletes vitájának 
lefolytatására.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát e vonatkozásban. 

Kérdezem képviselőtársaimat álláspontjukról. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem 
látok. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy hozzászólási szándékaikat most ne 
kézfelemeléssel, hanem szintén gombnyomással jelezzék majd. Köszönöm szépen. 
Hozzászólót tehát nem látok, a vita ezen szakaszát lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 9 igen és 4 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság 
úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban foglaltaknak. 
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Mivel a törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk 
azok megvitatására. A háttéranyagot és a módosító javaslatokat munkatársaim 
kiosztották önöknek. Felhívom figyelmüket, hogy bizottságunk az álláspontját a 
módosító javaslatok alapján fogja kialakítani.  

A tárgyalandó módosító javaslatok a következők: a T/9790/4. számú módosító 
javaslat, Tóth Bertalan, MSZP, és képviselőtársai indítványa; a T/9790/5., /6., /7. 
számú módosító javaslatok, Lukács László György és Varga-Damm Andrea, Jobbik, 
képviselők indítványai; a T/9790/8. számú módosító javaslat, Bencsik János és Bana 
Tibor független képviselők indítványa; a T/9790/9. számú módosító javaslat, 
Gyurcsány Ferenc, DK, és képviselőtársai indítványa; s végül a T/9790/10., /11. és /12. 
számú módosító javaslatok, Keresztes László Lóránt, LMP, képviselő indítványai. 

Rátérünk tehát az első módosító javaslatra, a T/9790/4. számú, Tóth Bertalan, 
MSZP, és képviselőtársai indítványának megvitatására. Varga László képviselőtársunk 
előterjesztő volt benne. Kérdezem képviselő urat, kívánja-e módosító javaslatukat 
indokolni. (Dr. Varga László jelzésére:) Nem, köszönöm szépen. 

A kormányt kérdezem, mi az álláspontja a módosító javaslatról. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A módosító indítvány vitáját megnyitom. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben nincs 
hozzászóló, szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 
T/9790/4. számú, Tóth Bertalan, MSZP, és képviselőtársai által benyújtott módosító 
javaslatot. A kormány nem támogatta. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
módosító javaslatot nem fogadta el. 

Soron következik a T/9790/5. számú, Lukács László György és Varga-Damm 
Andrea, Jobbik, képviselők módosító indítványának megvitatása. Kérdezem a 
benyújtók képviselőjét, kívánja-e indokolni. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné 
a szó. 

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

Képviselőtársaim! Tisztelt Kormányképviselők! Az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése 
a következőképpen szól: „A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel 
- sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását 
felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli 
intézkedéseket hozhat.” A (3) bekezdés pedig úgy szól: „A Kormány (2) bekezdés 
szerinti rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az 
Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja.” 

Ezt azért olvastam föl, két okból: az egyik az, hogy hol van a meghosszabbító 
kormányrendelet, amelynek utolsó passzusa arról szól, hogy a rendelet akkor lép 
hatályba, ha az Országgyűlés felhatalmazza erre a kormányt. Ez tehát az első kérdésem, 
ha már itt ül a kormány képviselője.  

A második pedig, hogy a kormány képviselői hogyan tudták szó nélkül tűrni 
tegnap az Országgyűlésben, amikor azzal riogattak fideszes képviselők - nem a 
jelenlévők, hangsúlyozom -, hogy holnap minden egyes meghozott kormányrendelet 
hatálya lejár, és visszaállnak az eredeti állapotok. Felolvasom, hogy melyik 
kormányrendelet intézkedése mikor is született. Az iskolabezárás március 14-ei, azaz 
29-én jár le a 15 nap; tehát a riogatás megalapozatlan volt. A határzár március 16-ai 
kormányrendelet, március 31-én jár le; azaz megalapozatlan volt a riogatás. A 
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tranzitforgalom az irányított áthaladásra március 17-ei, azaz április 1-jén jár le a 15 nap; 
a riogatás megalapozatlan volt. A hiteltörlesztési moratórium március 19-ei 
kormányrendelet, amely április 3-án jár le; tehát megalapozatlan volt a riogatás. 

Azért gondoltam, hogy most erről beszélek, mert egyrészről örök időkre a 
jegyzőkönyv rögzíteni és megtartani tudja ezt… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, nem az általános vita van! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): …a másik pedig, hogy azért… 
 
ELNÖK: Kérem… 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): …igen… 
 
ELNÖK: …térjen rá a módosító javaslatára! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): …azért terjesztettük elő 

képviselőtársammal, legalábbis az 5., 6. és 7. alszámmal jelölt javaslatainkat, hogy ha 
már a kormány nem az Alaptörvény szerinti javaslatot terjesztette be, hanem egy 
teljesen új törvényt kíván, akkor legalább azt el akartuk volna érni, hogy határidőig 
szabjon ez a törvény is lehetőséget a kormánynak, hogy a veszélyhelyzetben a 
rendelkezéseket meghozza. Ezért kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy a módosító 
javaslatot támogassák. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a módosító javaslatról.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Az indítvány vitáját megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vita ezen szakaszát lezárom, 
szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a T/9790/5. számú, 
Lukács László György és Varga-Damm Andrea, Jobbik, képviselők módosító javaslatát. 
A kormány nem támogatta. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
módosító javaslatot nem fogadta el. 

Soron következik a T/9790/6. számú, ugyancsak Lukács László György és 
Varga-Damm Andrea, Jobbik, képviselők módosító indítványának megvitatása. 
Kérdezem képviselő asszonyt, ismertetni kívánja-e. (Dr. Varga-Damm Andrea 
jelzésére:) Nem, köszönöm szépen. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a 
módosító javaslatról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az indítvány vitáját megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a T/9790/6. számú, Lukács László György 
és Varga-Damm Andrea, Jobbik, képviselők módosító javaslatát. A kormány nem 
támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
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bizottság 4 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem 
fogadta el. 

Soron következik a T/9790/7. számú, szintén Lukács László György és Varga-
Damm Andrea, Jobbik, képviselők módosító indítványának megvitatása. Kérdezem 
képviselő asszonyt, ismertetni kívánja-e. (Dr. Varga-Damm Andrea jelzésére:) Nem, 
köszönöm szépen. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a módosító 
javaslatról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Az indítvány vitáját megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a T/9790/7. számú, Lukács László György 
és Varga-Damm Andrea, Jobbik, képviselők módosító javaslatát. A kormány nem 
támogatta. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 4 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem 
fogadta el. 

Rátérünk a T/9790/8. számú, Bencsik János és Bana Tibor független képviselők 
módosító indítványának megvitatására. A benyújtó képviselők egyike sincs jelen. Most 
a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a módosító javaslatról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 

Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-
e a T/9790/8. számú, Bencsik János és Bana Tibor független képviselők módosító 
javaslatát. A kormány nem támogatta. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
módosító javaslatot nem fogadta el. 

Soron következik a T/9790./9. számú, Gyurcsány Ferenc, DK, és képviselőtársai 
által benyújtott módosító javaslat megvitatása. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, 
hogy a módosító javaslat olyan elemeket is tartalmaz, melyek a határozati házszabály 
42. § b) pontja alapján a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot indokolják. 
A módosító javaslatról való döntés keretében a bizottság egyben a módosítási pont 
megfelelőségéről is állást foglal. Képviselőtársunk az előterjesztők között van. 
Kérdezem, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem 

szeretném húzni az időt, és nem szeretném az összes részletet itt felsorolni, ami miatt 
ezt a módosító csomagot benyújtottuk. A lényeg az, és szerintem abban konszenzus van 
az itt jelenlévők meg a parlamentben ülők között is, hogy rendkívüli helyzet van az 
országban, ami természetesen rendkívüli intézkedéseket követel, ha nem is jogi 
értelemben vagy nem feltétlenül, de látjuk, hogy mi zajlik az országban, és hogy mi vár 
ránk valószínűleg. Az is világos, hogy a kormánynak ebben cselekednie kell, ebben 
sincs szerintem köztünk különbség.  

A mi módosítóink arra irányulnak, hogy ez a törvényjavaslat a véleményünk 
szerint túl tág határokat ad időben és térben vagy területét tekintve is a kormány 
számára, és ezért olyan korlátokat tartalmaznak a mi módosítóink, ami szerintünk 
szükséges ahhoz, hogy egyáltalán ez a törvény létezhessen.  
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Ezen túlmenően tartalmazza a javaslatunk azt, hogy például a helyi 
önkormányzatok által elköltött pénzt, amelyet a járvány kezelésére, megelőzésére 
fordítanak, azt a központi költségvetés állja, ne pedig nekik, a saját kasszájukból 
kelljen; illetve próbálja megteremteni a módosító azt a lehetőséget, hogy az 
Országgyűlés akkor is ülésezhessen online módon, meg az információk egyéb módon 
áramoljanak, ha netalántán ez már majd gondokat okozna. S természetesen nem 
értünk egyet azzal, ezért az utolsó módosítónk arról szól, hogy szükséges lenne a 
sajtószabadság korlátozása, a rémhírterjesztés (sic!), szerintünk ezt jelenleg is remekül 
szabályozza a Btk. Ezeket célozzák tehát a módosítóink. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mi is. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a módosító 

javaslatról.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a T/9790/9. számú, Gyurcsány Ferenc, 
DK, és képviselőtársai módosító javaslatát. A kormány nem támogatta. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem 
szavazat és 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el. 

Soron következik a T/9790/10. számú, Keresztes László Lóránt, LMP, képviselő 
által benyújtott módosító javaslat. A képviselő-frakcióvezető úr nincs jelen. Most a 
kormányt kérdezem, mi az álláspontja a módosító javaslatról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-

Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon 

köszönöm Keresztes László Lórántnak, hogy ezt a javaslatot beterjesztette, mert a 
plenáris ülésen a felszólalásomkor magam is azt szorgalmaztam, hogy miután a 
világjárványt is a WHO hirdette ki, és az ő jogköre majd megállapítani, hogy már nincs, 
tulajdonképpen minden olyan intézkedés, ami a járvány leküzdését szolgálja, ezen 
objektív határidőig a kormány rendelkezésére áll. Örömmel látom, hogy ebben a 
javaslatban alternatív határidő-meghatározás is szerepel, úgy egyébként, hogy amit a 
(3) bekezdés b) pontban ír, az is tulajdonképpen egy indokolt vagy lehetséges 
véghatáridő-meghatározás lenne.  

Úgyhogy én azt kérem a kormány képviselőjétől és a képviselőtársaimtól, hogy 
támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs ilyen 

jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, 
elfogadják-e a T/9790/10. számú, Keresztes László Lóránt, LMP, képviselő módosító 
javaslatát. A kormány nem támogatta. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
módosító javaslatot nem fogadta el. 
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Soron következik a T/9790/11. számú, ugyancsak Keresztes László Lóránt, LMP, 
képviselő által benyújtott módosító javaslat megvitatása. A benyújtó képviselő nincs 
jelen. A kormányt kérdezem, mi az álláspontja a módosító javaslatról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 

Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-
e a T/9790/11. számú, Keresztes László Lóránt, LMP, képviselő módosító javaslatát. A 
kormány nem támogatta. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot 
nem fogadta el. 

Végül rátérünk a T/9790/12. számú, szintén Keresztes László Lóránt, LMP, 
képviselő által benyújtott módosító javaslat megtárgyalására. A benyújtó képviselő 
nincs jelen. Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a módosító javaslatról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az indítvány vitáját megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék 
parancsolni! 

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

képviselőtársaimtól, gondoljanak arra, hogy mit jelent ez a módosítás, hogy a 
„védekezés eredményességét” a „védekezésre” változtassuk meg, ugyanis a védekezés 
eredményessége az, hogy senki nem lesz beteg, senki nem hal meg. Az a védekezés 
eredményessége. Attól eredményes egy védekezés, hogy a vírus semmilyen negatív 
hatást nem vált ki. Ezért kell fölváltani a „védekezés” szóra, mert a védekezés minden 
tevékenység, ami a vírus leküzdését szolgálja, de attól az még nem garantálja, hogy 
eredményes is lesz! Ha ez így marad, amit most a kormány beterjesztett, akkor nagyon 
jó, mert embert nem fognak elítélni akkor sem, ha ezt az elkövetési magatartást 
megvalósítja. Mert az eredményességet senki nem fogja tudni igazolni, hogy 
eredményes lehetett volna a védekezés, mert az azt jelenté, hogy senki nem betegedett 
meg. Tessenek már egy kicsit gondolkodni! Itt ülnek a magyarországi jogalkotóguruk, 
gondolkozzanak el a két megfogalmazáson, hogy mi a különbség! Önöknek ez nem jó. 
A kormánynak ez a meghatározás, hogy „a védekezés eredményességét akadályozza”, 
nem jó, mert a bírók azt fogják kérni a vádhatóságtól, hogy tessék bebizonyítani, hogy 
ha ezt ő nem tette volna, akkor eredményes lett volna a védekezés. Nem volt 
eredményes, mert már eddig tíz ember halt meg, és sajnos ez a szám vélhetően 
növekedni fog. Értik, amiről beszélek? Tehát tessenek már, ne csak a csőlátásukat 
idehozni, hanem gondolkodjanak, hogy ha a védekezést akadályozza, akkor azt… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, nem csőlátásról van szó, hanem az ön értelmezése 

kiterjesztő értelmezés - de meg fogjuk vitatni. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Jó, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kovács Zoltán alelnök úr, tessék parancsolni! 
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DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Ugye, az eredmény vagy az eredményesség mindig egy relatív 
fogalom. Mint volt futballista mondom azt, időnként a súlyos vereség elkerülése is 
eredményes volt (Derültség.), mert a második fordulóban otthon lehetett győzni. Nem 
győzött a csapat, de eredményes volt, mert csak 1:0-ra kapott ki idegenben, otthon meg 
2:0-ra nyert.  

Azért mondom ezt, hogy az nyilvánvalóan látszik az eddigiekből, hogy sajnálatos 
módon vannak halálesetek, vannak betegek, tehát nem a nulla az eredményesség. De 
az is lehet, hogy ha az eredményességet az olasz adatokhoz kötjük, akkor máris minden 
más, ahol ilyen történik, az eredményes. Védekezés nemcsak úgy lehet eredményes, 
hogy nulla, hanem hogy a hatásait minél jobban lecsökkentjük. Legalábbis én így 
gondolom; azért mondtam ezt a sportpéldát, mert ott is lehet vereséget szenvedni, de 
tovább lehet jutni. Varga László jár Diósgyőr-meccsekre, ő ebben meg tud erősíteni. 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: További hozzászólót nem látok, szavazás következik. Kérdezem 

képviselőtársaimat, elfogadják-e a T/9790/12. számú, Keresztes László Lóránt, LMP, 
képviselő módosító javaslatát. A kormány nem támogatta. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazat és 2 
tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el. 

Ezzel a módosító javaslatok tárgyalásának végére értünk. Mivel a bizottság egyik 
képviselői módosító javaslatot sem támogatta, továbbá saját módosítási szándékot sem 
fogalmazott meg, ezért részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen és 4 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen államtitkár urak 
részvételét, további szép napot kívánunk. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság a következő ülését a járványügyi helyzettől és a 
plenáris üléstől függően, várhatóan jövő héten, kedden tartja.  

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen további 
javaslatuk, észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
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Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Köszönöm a megjelenésüket. További szép 
napot kívánok, vigyázzanak magukra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 28 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


