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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 23 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok! Tisztelt Bizottság! Az ülést megnyitom. Mai ülésünkön Dunai Mónikát B. 
Nagy László képviselőtársunk helyettesíti.  

Megállapítom, hogy a bizottság ülése határozatképes.  
Kérem, hogy szavazzanak a kiküldött napirendről, amennyiben nincs módosító 

indítvány. (Szavazás.)  
A bizottság a mai ülés napirendjét 27 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi 
nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló 
átmeneti intézkedésekről szóló T/13295. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

Mai 1. napirendi pontunk tárgyalása következik, ez pedig a T/13295. számú, az 
egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 
törvényjavaslat.  

A bizottság eljárása a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés 
alapján folyik. Az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre 
irányuló javaslat száma: T/13295/3. Az összevont vitára az Országgyűlés mai 
ülésnapján kerül sor.  

A javaslat előterjesztője a Pénzügyminisztérium, képviseletében köszöntöm 
Gion Gábor államtitkár urat.  

A módosító javaslatok körében egy képviselői módosító javaslatról kell számot 
adnunk, ez a Varju László és Arató Gergely, DK, képviselő urak által előterjesztett 
T/13295/4. számú módosító javaslat. TAB saját módosítási szándék nem érkezett.  

Megkérem az államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az imént említett 
DK-s módosító indítvánnyal, a T/13295/4. számú képviselői módosító javaslattal 
kapcsolatos álláspontjáról.  

 
GION GÁBOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most szavazni fogunk, először a háttéranyagban szereplő T/13295/4. számú DK-
s képviselői módosító javaslatról, melyet a kormány nem támogat. És önök? 
(Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság 9 igen szavazattal, 23 nem 
ellenében a 4. számú képviselői módosító javaslatot nem támogatta.  

Most az összegző jelentésről döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést 32 egyhangú igen 

szavazattal elfogadta. 
Bizottsági előadónak Nagy Csaba képviselőtársunkat javaslom kézfelemeléssel 

kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Kisebbségi előadó állítására nem látok igényt, 
a vita alapján ez nem is indokolt.  

A napirendi pontot lezárom. 
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Tájékoztatom egyben a tisztelt bizottságot arról, hogy a járványügyi 
intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi 
intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/13308. számú 
törvényjavaslat mai napon elfogadott sürgősségi javaslatában foglaltakra tekintettel 
bizottságunk várhatóan ezen a héten csütörtökön is ülést tart, amelynek pontos 
időpontjáról a napirendi javaslat megküldésével a szokott módon tájékoztatást adunk.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen az együttműködésüket. Az ülést berekesztem. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 28 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


