AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁJUS 4-5-6-7-I (HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖKI)
ÉS MÁJUS 11-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE
2020. április 30-án 1400 órai állapot szerint
AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁJUS 4. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 5. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 6. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 7. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁJUS 11. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje

Üléskezdés:

1300

MÁJUS 4. HÉTFŐ

óra

Napirend előtt:
Megemlékezés:
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv ünnepnapja, a tűzoltóság napja
[A 2015. évi XLII. törvény 137 §. b) bekezdése alapján]
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/10344.

Az Országgyűlés az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március
11-én kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt úgy térjen el a
határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
– a miniszter 10 percben szólalhasson fel napirenden
kívül,
– ezen felszólalásra a képviselőcsoport vezetője vagy a
képviselőcsoport általa felkért tagja 5 percben tehessen
észrevételt, és
– a minisztert 5 perces viszonválasz illesse meg.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!

A határozathozatalokat követően:
2.

B./2.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1415-kb. 1615 óráig

3.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1615-kb. 1815 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
4.
B./4.

T/9918.

A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

5.
B./5.

T/9928.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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6.
B./6.

H/9929.

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.)
OGY határozat módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság
nem tárgyalja (HHSZ. 46.§ (3) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) bek. a)
pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról
dönt.

7.
B./7.

H/9930.

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi
lehatárolásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

8.
B./8.

T/9931.

Az
elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

9.
B./9.

T/9919.

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi
CCXVII. törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 5. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!
1.
T/10092.
B./10.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és
másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti
Partnerségi
és
Együttműködési
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!

2.
B./5.

T/9928.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény módosításáról
(Kormány- pénzminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

3.
B./6.

H/9929.

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.)
OGY határozat módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság
nem tárgyalja (HHSZ. 46.§ (3) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) bek. a)
pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról
dönt.
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4.
B./7.

H/9930.

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi
lehatárolásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

5.
B./8.

T/9931.

Az
elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

6.
B./9.

T/9919.

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi
CCXVII. törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

7.
B./11.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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A határozathozatalokat követően:
Az általános viták a lezárásig:
8.
T/10217.
B./12.

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról
és
a
Magyar
Exporthitel
Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény,
valamint
a
külképviseletekről
és
a
tartós
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

9.
B./13.

Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható
támogatásról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Vejkey Imre
(KDNP), Harrach Péter (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

T/10307.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Tárgysorozatba vételtől függően!
10.
T/10312.
B./14.

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon
felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok
jogosultjai
adatainak
ingatlan-nyilvántartási
rendezéséről
(Kormány- agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

11.
T/10308.
B./15.

Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási
rendszer működéséhez szükséges egyes törvények
módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
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12.
T/10311.
B./16.

Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi
kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

13.
B./17.

T/10309.

Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

14.
B./18.

T/10310.

Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és
tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós
jogi
szabályozás
módosításával
összefüggő
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

15.
T/10316.
B./19.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 6. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Megemlékezések:
A Magyar Sport Napja.
[A 30/2017. (XII. 13.) OGY határozat alapján]
A Jászkun önmegváltás emléknapja.
[A 4/2014. (II. 7) OGY határozat alapján]
Az együttes általános viták a lezárásig:
1.
a)
B./20. B/6665.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
önkormányzati normakontroll körében
(A Kúria elnöke)

b)
H/7915.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
önkormányzati
normakontroll
körében
címmel
benyújtott beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

2.
B./21.

a)
B/7208.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi
beszámolója
(az Országos Bírósági Hivatal elnöke)

b)
H/8006.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi
beszámolója elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

3.
a)
B./22. B/7481.
b)
H/7916.

Az ügyészség 2018. évi tevékenységéről
(Legfőbb ügyész)
Az ügyészség 2018. évi
beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)

tevékenységéről

szóló

Az a) és b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 7. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
Az általános viták a lezárásig:
1.
B./23.

T/10314.

Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírusjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.
B./24.

T/10315.

A kiskereskedelmi adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.
B./25.

T/10313.

Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység
ösztönzésével összefüggő módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

4.
T/10303.
B./26.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 11. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
1.

Azonnali kérdések és válaszok órája
B./27. Kb. 1215-kb. 1415 óráig
2.

Kérdések

B./28. Kb. 1415-kb. 1545 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

3.

Interpellációk
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

4.

T/9918.

A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9918/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9918/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.14
Előterjesztői nyilatkozat: T/9918/4.
Összegző módosító javaslat: T/9918/5.
Összegző jelentés: T/9918/6.
Egységes javaslat: T/9918/7.
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselő felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)

közben

Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási
joggal rendelkező személyek – az európai parlamenti
képviselők kivételével – soron kívül, három-háromperces
időtartamban szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
5.

T/9928.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9928/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9928/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9928/4.
Összegző módosító javaslat: T/9928/5.
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Összegző jelentés: T/9928/6.
Egységes javaslat: T/9928/7.
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

15

6.

H/9929.

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.)
OGY határozat módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/9929/2.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)

közben

Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (3) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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7.

H/9930.

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi
lehatárolásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
H/9930/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/9930/4.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: H/9930/5.
Összegző módosító javaslat: H/9930/6.
Összegző jelentés: H/9930/7.
Egységes javaslat: H/9930/8.
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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közben

Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
8.

T/9931.

Az
elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9931/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9931/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9931/4.
Összegző módosító javaslat: T/9931/5.
Összegző jelentés: T/9931/6.
Egységes javaslat: T/9931/7.
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
9.

T/9919.

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi
CCXVII. törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9919/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9919/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/9919/4.
Összegző módosító javaslat: T/9919/5.
Összegző jelentés: T/9919/6.
Egységes javaslat: T/9919/7.
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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10.

T/10092.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és
másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti
Partnerségi
és
Együttműködési
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!

11.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!

12.

T/10217.

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról
és
a
Magyar
Exporthitel
Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény,
valamint
a
külképviseletekről
és
a
tartós
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.22. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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13.

T/10307.

Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható
támogatásról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Vejkey Imre
(KDNP), Harrach Péter (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Tárgysorozatba vételtől függően!
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14.

T/10312.

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon
felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok
jogosultjai
adatainak
ingatlan-nyilvántartási
rendezéséről
(Kormány- agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

15.

T/10308.

Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási
rendszer működéséhez szükséges egyes törvények
módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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16.

T/10311.

Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi
kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

17.

T/10309.

Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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18.

T/10310.

Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és
tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós
jogi
szabályozás
módosításával
összefüggő
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

19.

T/10316.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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20.

a)
B/6665.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
önkormányzati normakontroll körében
(A Kúria elnöke)
Benyújtva: 2019.07.09.
Kijelölt bizottság:
2019.09.17. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:

b)
H/7915.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
önkormányzati
normakontroll
körében
címmel
benyújtott beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Benyújtva: 2019.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
- a beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően: az Igazságügyi
bizottság előadója (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (1515 percben)
– Előterjesztői zárszó:
- a beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően:
az Igazságügyi bizottság előadója (30 perc)

26

21.

a)
B/7208.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi
beszámolója
(az Országos Bírósági Hivatal elnöke)
Benyújtva: 2019.10.29.
Kijelölt bizottság:
2019.10.30. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:

b)
H/8006.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi
beszámolója elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
- a beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági
Hivatal elnöke (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően: az Igazságügyi
bizottság előadója (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (1515 percben)
– Előterjesztői zárszó:
- a beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági
Hivatal elnöke (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően: az Igazságügyi
bizottság előadója (30 perc)
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22.

a)
B/7481.

Az ügyészség 2018. évi tevékenységéről
(Legfőbb ügyész)
Benyújtva: 2019.10.14.
Kijelölt bizottság:
2019.10.14. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:

b)
H/7916.

Az ügyészség 2018. évi
beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)

tevékenységéről

szóló

Benyújtva: 2019.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Polt Péter, Legfőbb Ügyész (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően:
az Igazságügyi bizottság előadója (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként
30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (1515 percben)
– Előterjesztői zárszó:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Polt Péter, Legfőbb Ügyész (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően:
az Igazságügyi bizottság előadója (30 perc)
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23.

T/10314.

Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírusjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

24.

T/10315.

A kiskereskedelmi adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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25.

T/10313.

Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység
ösztönzésével összefüggő módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

26.

T/10303.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (a bizottság elnöke vagy a
bizottság által felkért nemzetiségi képviselő vagy
szószóló) (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő,
nemzetiségi szószóló (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
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27.

Azonnali kérdések és válaszok órája

28.

Kérdések
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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