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Napirendi javaslat  

 

 A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és 
a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13308. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Sürgős eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat és a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői 
tájékoztató benyújtására vagy a bizottság eljárásának a HHSZ 46. § (3) 
bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/13308/1.) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz) a bizottság elnöke  
 
Dr. Bajkai István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Vécsey László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Csányi Tamás (Jobbik)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Arató Gergely (DK)  
Hajdu László (DK) 
Burány Sándor (Párbeszéd)  
Farkas Gergely (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Héjj Dávid Ádámnak (Fidesz)  
Balla György (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Mátrai Márta (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) dr. Fazekas Sándornak (Fidesz)  
Herczeg Tamás (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dunai Mónika (Fidesz) dr. Bajkai Istvánnak (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP) Bangóné Borbély Ildikónak (MSZP) 
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A bizottság titkársága részéről  

Csatáriné dr. Házi Andrea  
Lévai Vanda  
 
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Dr. Orbán Balázs államtitkár (Miniszterelnökség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelt Bizottság! A mai ülésünket megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítési rendet: Nyitrai Zsoltot dr. Tapolczai Gergely, Nagy 
Csabát Héjj Dávid Ádám, Balla Györgyöt Ovádi Péter, Ágh Pétert B. Nagy László, Budai 
Gyulát dr. Aradszki András, Mátrai Mártát Törő Gábor, Farkas Flóriánt dr. Fazekas 
Sándor, Herczeg Tamást dr. Vejkey Imre, Dunai Mónikát dr. Bajkai István, Horváth 
Lászlót dr. Salacz László és dr. Szakács Lászlót Bangóné Borbély Ildikó helyettesíti a 
mai ülésünkön. Minderre figyelemmel megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.  

Most a napirend elfogadásáról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság mai ülésének napirendjét az írásban előre kiküldöttel megegyezően 

32 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok 
megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló T/13308. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik 1. napirendi pontunk, a T/13308. számú, a járványügyi 
intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi 
intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, 
melynek előterjesztője a Miniszterelnökség. Képviseletében köszöntöm dr. Orbán 
Balázs miniszterhelyettes-államtitkár urat.  

A bizottság eljárása a határozati házszabály 46. §-a alapján sürgős eljárás 
keretében a Törvényalkotási bizottság eljárásának a határozati házszabály 
46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére tekintettel történik. Az elfogadott 
sürgősségi javaslat száma: T/13308/1.  

Tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
benyújtására nem került sor.  

Előttünk fekszik 1. hivatkozási számon a kormánypárti tagok szándékára a TAB 
saját módosítási javaslat 11 pont terjedelemben.  

Kérem az államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon! 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a 11 pontból álló TAB saját módosító 
javaslatot támogatja. Alapvetően kodifikációs pontosításokról van szó, egy-két érdemi 
módosítást tartalmaz. Ezzel összefüggésben, ha kérdés van, állok rendelkezésre. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Nem látok hozzászólási szándékot. A vitát lezárom.  

Most szavazás következik. Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról döntünk, amelyet, mint hallottuk, a kormány támogat. És önök? 
(Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 5 tartózkodás 
mellett támogatta.  
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a 
szavazatukat. (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző 
módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak kézfelemeléssel Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat 
javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó bejelentésére 
értelemszerűen nem kerül sor.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Mai napirendünk végére értünk. A bizottsági ülést 
berekesztem. További szép napot kívánok önöknek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 12 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


