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Napirendi javaslat  

 

A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 
törvényjavaslat (T/13571. szám)  
(Részletes vita)  
(Házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel)  
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló 
javaslat száma: T/13571/2.) 
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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  
Herczeg Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Vécsey László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), a bizottság alelnöke  
Demeter Márta (LMP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Balla György (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Mátrai Márta (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dudás Róbert (Jobbik)  
Kálló Gergely (Jobbik)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Arató Gergely (DK)  
Hajdu László (DK) 
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)  
Burány Sándor (Párbeszéd)  
Farkas Gergely (független)  
Sneider Tamás (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Budai Gyula (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
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A bizottság titkársága részéről  

Csatáriné dr. Házi Andrea  
Lévai Vanda  
 
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 38 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérünk a csúszásért, de technikai teendők miatt 
késtünk egy picit. Az ülésünket megnyitom.  

Tájékoztatom önöket, hogy mai ülésünkön dr. Budai Gyulát Nyitrai Zsolt 
képviselőtársunk helyettesíti.  

Megállapítom, hogy a mai ülés határozatképes. Kérem, hogy most szavazzunk a 
napirendről! Ki az, aki elfogadja a napirendet? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 37 egyhangú igen szavazattal a mai ülésünk napirendjét 
elfogadtuk.  

A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről 
szóló T/13571. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita) 

Soron következik az 1. napirendi pont, a T/13571. számú, a koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvényjavaslat. A bizottság 
eljárása a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés alapján folyik. Az 
elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslat 
száma: T/13571/2. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Az 
összevont vitára az Országgyűlés mai ülésnapján kerül sor.  

Az előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, képviseletében köszöntöm dr. 
Völner Pál államtitkár urat. 

A módosító javaslatok körében T/13571/4. szám alatt képviselői módosító 
javaslatként dr. Tóth Bertalan, dr. Harangozó Tamás, MSZP, Arató Gergely, DK, Tordai 
Bence, Párbeszéd, Hohn Krisztina, LMP, dr. Lukács László György, Jobbik, 
képviselőtársaink nyújtottak be egy 1 pont terjedelmű, érdemi jellegű módosító 
indítványt, valamint előttünk fekszik a TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási 
számon a kormánypárti képviselők szándékára 9 pont terjedelemben, érdemi és 
technikai jelleggel.  

Kérem az államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a benyújtott képviselői 
módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal 
kapcsolatos álláspontjáról.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. A képviselői módosító javaslatot nem támogatjuk, a TAB saját módosító 
javaslatát támogatjuk.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most szavazásra kerül sor. Először a T/13571/4. számú képviselői módosító 
javaslatról döntünk. Mint hallották, a kormány nem támogatja. És önök? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság a T/13571/4. számú 
képviselői módosító javaslatot 15 igen szavazattal és 21 nem ellenében nem támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
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Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot 34 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 38 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta. 

Bizottsági előadónak kézfelemeléssel javaslom dr. Mátrai Márta háznagy 
asszonyt kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy egyhangúlag történt a bizottsági 
előadó kijelölése. Megkérdezem azért, hogy kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék 
állítani. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen szándékot. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Napirendünk végére értünk. Mai ülésünket berekesztem. Köszönöm 
együttműködésüket.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


