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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Vejkey Imre (KDNP), a bizottság elnöke  
 

Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Becsó Károly (Fidesz)   
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Varga-Damm Andrea (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Kovács Zoltán (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Becsó Károlynak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)   
Dr. Bajkai István (Fidesz) Czunyiné dr. Bertalan Juditnak (Fidesz) 

 
 

A bizottság titkársága részéről  

Gáborné dr. Túri Izabella bizottsági főmunkatárs  
Dr. Nagy Zoltán bizottsági munkatárs  
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 21 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, immáron saját üléstermünkben, amire a járványügyi helyzet 
miatt több mint egy éve nem kerülhetett sor.  

A bizottság ülését ezennel megnyitom, és ismertetem a helyettesítések rendjét: 
Becsó Károly képviselőtársunk helyettesíti Vitányi István alelnök urat; jómagam 
helyettesítem Kovács Zoltán alelnök urat; Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony 
helyettesíti Bajkai István képviselőtársunkat; Vigh László képviselőtársunk helyettesíti 
Demeter Zoltán képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem most 
képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon, aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs 
ilyen jelzés.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen jelzés.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 9 igen szavazattal, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadta. 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 
törvény módosításáról szóló T/17053. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk, a koronavírus-járvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló T/17053. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása sürgős 
tárgyalásban. 

Köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat 
és megjelent kollégáit az Igazságügyi Minisztérium részéről. Mivel az Országgyűlés a 
tegnapi napon sürgős tárgyalásba vette a törvényjavaslatot, ezért a határozati 
házszabály 60. § (7b) bekezdése alapján a plenáris ülés tartama alatt házelnöki 
engedély nélkül is ülést tarthatunk a törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása 
érdekében. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll. 

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

Hozzászólás és határozathozatalok 

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

Kérem képviselőtársaimat, hogy felszólalási szándékukat kézfelemeléssel jelezzék. 
(Nincs ilyen jelzés.) Nem látok jelentkezőt, a vitát lezárom.  
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Kérdezem a bizottságot, hogy véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? 
(Szavazás.) Aki nem? (Nincs ilyen jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság úgy döntött 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás 
mellett, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban 
foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, ami egyben a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is. Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel! (Szavazás.) 
Aki nem? (Nincs ilyen jelzés.) És aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással a 
bizottság a részletes vitát lezárta és a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött. 

Mivel a vitában hozzászólás nem volt, így sem többségi, sem kisebbségi előadó 
állítására nincs lehetőség. Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük 
államtitkár úrnak és kollégáinak a megjelenését az ülésünkön. További szép napot 
kívánunk! (Dr. Völner Pál és kollégái távoznak a bizottság üléséről.) 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem a 
bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, észrevételük. (Nincs 
ilyen jelzés.) Nincs, köszönöm. 

A bizottsági ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Minden megjelent tagunknak további szép 
napot kívánok! Köszönöm megjelenésüket. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 26 perc)  

 
 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


