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Napirendi javaslat  

1. Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött 
szerepének megerősítéséről szóló törvényjavaslat (T/9933. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

2. A koronavírus magyarországi terjedésének megelőzése, a koronavírus-
járvány társadalmi és gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a magyar 
embereket védő intézkedések végrehajtásáról szóló határozati javaslat 
(H/9656. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. 
Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Szakács László, 
Dr. Varga László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, 
Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóth Csaba (MSZP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A magánegészségügyi szolgáltatóknak a koronavírus-járvány elleni 
küzdelembe való bevonásáról szóló határozati javaslat (H/9706. szám) 
(Bencsik János (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. A koronavírus-járvánnyal összefüggésben Magyarországra érkező európai 
uniós források elosztását figyelemmel követő eseti bizottság létrehozásáról 
szóló határozati javaslat (H/9740. szám)  
(Bencsik János (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Rig Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Kovács Sándor (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP) 
Dr. Lukács László György (Jobbik) 
Varga Zoltán (DK)  
 

 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) Nacsa Lőrincnek (KDNP) 
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) Kovács Sándornak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Nyilas Dániel bizottsági munkatárs 
 

Meghívott 

 Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Érdeklődők! A Népjóléti bizottság 2020. 
április 14-i ülését megnyitom. Bejelentem a jegyzőkönyv számára a helyettesítéseket: 
Selmeczi Gabriella alelnök asszonyt Kovács József alelnök úr fogja helyettesíteni, 
Zombor Gábor alelnök urat Nacsa Lőrinc képviselő úr fogja helyettesíteni, Molnár 
Ágnes képviselő asszonyt Pesti Imre, és Révész Máriuszt pedig Kovács Sándor 
képviselő úr fogja helyettesíteni. Megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk 
határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Kedves Bizottsági Tagok! A köszöntés és a 
határozatképesség megállapítása után szeretném a bizottsággal ismertetni és a 
jegyzőkönyv számára is elmondani, hogy először a bizottsági ülés napirendjét kell 
elfogadni. Ismeretes önök előtt, hogy a múlt hét első felében értesítést kaptak a 
bizottsági ülésről, helyszínről, időpontról és az általam javasolt napirendi pontokról. 
Így négy napirendi pontot tárgyaltunk volna, többek között az MSZP 
képviselőcsoportja, Tóth Bertalan képviselőtársai által benyújtott H/9656. számú 
előterjesztést, második napirendi pontként Bencsik János képviselő úr, a 
koronavírus-járvány elleni küzdelem kapcsán benyújtott indítványát tárgyaltuk volna, 
amelyet H/9706. sorszámon vett lajstromba a parlament adminisztrációja, és meg is 
kapták képviselőtársaim, és harmadikként a Bencsik János képviselő úr által javasolt 
indítványt a járvánnyal összefüggő európai uniós támogatások kapcsán, ezt pedig 
H/9740. számon.  

Szeretném a jegyzőkönyv számára is rögzíteni, hogy mintegy két héttel ezelőtt 
a Házbizottság úgy foglalt állást, hogy abban az esetben, ha a parlamenti frakciók 
kérik egy-egy előterjesztés megtárgyalását, akkor a bizottság azt napirendre kell hogy 
tűzze. Tisztelettel jelentem önöknek, hogy Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője 
írásban jelezte, hogy azt a napirendi indítványt, amelyet benyújtottunk a koronavírus 
magyarországi terjedésének megelőzés és a koronavírus-járvány társadalmi és 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében, kimondottan írásban kérte. Nem tudom, 
alelnök úr esetleg tud-e arra magyarázatot adni, hogy ennek ellenére miért 
kezdeményezte a Fidesz-frakció azt, hogy ne kerüljenek ezek az általam felsorolt 
napirendi pontok tárgyalásra.  

Tehát itt arról van szó, hogy ki az, aki támogatja, hogy a koronavírus 
magyarországi terjedésének megelőzése és a koronavírus-járvány társadalmi és 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a magyar embereket védő intézkedések 
végrehajtásáról szóló H/9656. számú, Tóth Bertalan és képviselőtársai által 
előterjesztett határozati javaslat tárgyalására a mai ülésen ne kerüljön sor. Ki az, aki 
ezzel ért egyet, merthogy a Fidesz-frakciótól érkezett egy ilyen megkeresés, nyilván 
mindenki megkapta az e-mailt. (Szavazás.) 8 igen, 4 nem arányban a bizottság nem 
fogja napirendre venni ezt az indítványt.  

Ki az, aki támogatja, hogy a magánegészségügyi szolgáltatóknak a koronavírus-
járvány elleni küzdelembe való bevonásáról szóló H/9706. számú, Bencsik János 
képviselő úr által előterjesztett határozati javaslat tárgyalására a mai ülésen ne 
kerüljön sor? (Szavazás.) 8 igen, 4 nem arányban ez sem kerül napirendre.  

Ki az, aki támogatja, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben 
Magyarországra érkező európai uniós források elosztását figyelemmel követő eseti 
bizottság létrehozásáról szóló H/9740. számú, Bencsik János képviselő úr által 
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előterjesztett határozati javaslat tárgyalására a mai ülésen ne kerüljön sor? 
(Szavazás.) 8 igen, 4 nem arányban a bizottság úgy döntött, hogy ezt a napirendet 
sem fogjuk tárgyalni. 

Most pedig a módosított napirend elfogadásáról kell hogy döntsünk. Ki az, aki 
elfogadja? (Szavazás.) 8 igen, 4 nem arányban a bizottság úgy döntött, hogy a 
megmaradt egy napirendi pontot fogjuk tárgyalni. 

Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött 
szerepének megerősítéséről szóló T/9933. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Rátérünk a napirendi pont tárgyalására. Az egyházak szociális és 
gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló T/9933. 
számú törvényjavaslat részletes vitájára kell hogy sort kerítsünk. Az előterjesztő 
képviseletében köszöntöm Simon Attila István helyettes államtitkár urat és 
munkatársait, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről. Elsőként a 
törvényjavaslat házszabályszerűségéről kell döntenünk. Azt hiszem, mindenki előtt 
ismeretes ez az eljárásbeli kötelezettségünk. Kérdezem az előterjesztőt, hogy a 
tárgyalás ezen szakaszában rendben találtak-e mindent, házszabályszerűnek találtak-
e mindent.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, 
házszabályszerűnek gondoljuk az előterjesztést.  

 
ELNÖK: Képviselők? Van-e megjegyzésük hozzá? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs hozzászólás és egyéb észrevétel, a részletes vita első szakaszát így 
lezárom. Képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra, viszont a 
kormánypárti képviselőcsoportok módosító szándékot terjesztettek elő, melyet a 
bizottság tagjainak elektronikus úton megküldtünk, ezt mindenki megkapta a 
hétvégén. E 

Az elsősorban nyelvhelyességi módosításokat is tartalmazó javaslatról szokás 
szerint egy szavazással döntünk, azonban bármely bizottsági tag kérhet egyes 
pontokról külön szavazást. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztő és a bizottság 
részéről? Előbb az előterjesztő kíván-e hozzászólni?  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Támogatja az előterjesztő a bizottsági módosító 
javaslat benyújtását. Köszönöm szépen. (Megérkezik az ülésre dr. Tapolcai Gergely.)  

 
ELNÖK: Képviselőtársak? (Nincs jelentkező.) Ismeretes ugye, a pontosítások 

között azon túl, hogy nyelvhelyességi kiigazítások vannak, eljárásjogi pontosítások, 
vagyonvisszaadással kapcsolatos pontosítások is és egyéb kodifikációs pontosítások is 
vannak, de hangsúlyozom, ezt mindenki megkapta a hétvégén. Kíván-e valaki ezek 
után még hozzászólni? Próbálom ösztökélni a képviselőtársaimat. (Nincs jelentkező.) 
Ha nem, akkor a jegyzőkönyv számára: Tapolczai Gergely megérkezésével még 
határozatképesebbek vagyunk, mint voltunk.  

Szavazás következik. A részletes vitát lezáró módosító javaslat elfogadásáról 
kell döntenünk. Ki az, aki a módosító javaslatot támogatja? (Szavazás.) 11 igennel, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság a módosító javaslatot 
támogatta.  



7 

Következő szavazásunk a részletes vita lezárásáról szól. Ki az, aki a részletes 
vita lezárását támogatja? (Szavazás.) 11 igennel, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással a részletes vita lezárásra került.  

Végül a bizottsági jelentésről is szavaznunk kell. Ki az, aki támogatja a 
bizottsági jelentés benyújtását? (Szavazás.) Egyhangúlag úgy döntött a bizottság, 
hogy a jelentést 13 szavazattal benyújtja.  

Előadót is van lehetőségünk állítani, de mivel nagy aktivitást én nem láttam, 
igazán komoly bátorság kell ahhoz, hogy a bizottság előadót állítson. (Nincs 
jelentkező.) Nem kíván a bizottság előadót állítani. A napirendi pont tárgyalását 
lezárom. Helyettes államtitkár úr, hölgyeim, nagyon szépen köszönöm a munkájukat, 
szép napot önöknek.  

Egyebek  

Egyebek napirendi pont keretében kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
valakinek közérdekű bejelentenivalója. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom, szép napot mindenkinek! Viszontlátásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 13 perc) 
 
 

 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 


