ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG
SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY

Lezárva: 2020. április 6-án 1500

Az Országgyűlés 2020. évi április – május havi ülésterve
május

április

Előterjesztések

április 6-7-8.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8.
(hétfő-kedd-szerda)

1.

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8.
cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat (T/383.) 1 2

2.

Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni
elégtétel érvényesítéséről szóló törvényjavaslat (T/2923.)

3.

A Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a
beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/4073.)

4.

Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és
tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi
Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade
Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
(T/7999.) 3

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

május 4-5-6-7.
és május 11.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
május 4-5-6-7.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

május 11.
(hétfő)

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
2
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
3
Uniós napirendi pont!
1

május

április

Előterjesztések

április 6-7-8.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8.
(hétfő-kedd-szerda)

5.

6.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a
Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására
tekintettel készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat (T/9467.) 4
Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az
általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII.
törvény
hatálybalépésével
összefüggő,
valamint
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9677.) 6

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

május 4-5-6-7.
és május 11.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
május 4-5-6-7.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

május 11.
(hétfő)

döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 5
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 7

Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
6 Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
7 Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
4

5

2. oldal

május

április

Előterjesztések

április 6-7-8.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8.
(hétfő-kedd-szerda)

7.

A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a)
bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a
Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének
módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat (T/9915.)

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

május 4-5-6-7.
és május 11.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
május 4-5-6-7.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

május 11.
(hétfő)

leh. sz.
zárószav. 8

ált. vita a lez-ig

8.

A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9918.) 9

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

9.

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében
és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/9919.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
10. valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9920.) 10

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
10 Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
8
9

3. oldal

május

április

Előterjesztések

április 6-7-8.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8.
(hétfő-kedd-szerda)

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az
Egyetem
részére
történő
11. Állatorvostudományi
vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat (T/9921.) 11

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas
12. Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat (T/9922.) 12

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy13.
Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
szóló törvényjavaslat (T/9923.) 13

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann
János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem
14.
részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat
(T/9924.) 14

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

május 4-5-6-7.
és május 11.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
május 4-5-6-7.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

május 11.
(hétfő)

biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
12 Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
13 Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
14 Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
11

szavazata szükséges.
4. oldal

május

április

Előterjesztések

április 6-7-8.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8.
(hétfő-kedd-szerda)

április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért
15. Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat (T/9925.) 15

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi
István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem
16.
részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat
(T/9926.)16

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás
17. magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és
finanszírozásáról szóló törvényjavaslat (T/9927.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9928.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

18.

15

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete

május 4-5-6-7.
és május 11.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
május 4-5-6-7.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

május 11.
(hétfő)

biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”

szavazata szükséges.
16

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”

szavazata szükséges.
5. oldal

május

április

Előterjesztések

április 6-7-8.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8.
(hétfő-kedd-szerda)

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és
19. Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY
határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/9929.)

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
21.
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9931.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek
22. tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9932.) 17

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

20.

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról
szóló határozati javaslat (H/9930.)

május 4-5-6-7.
és május 11.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
május 4-5-6-7.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

május 11.
(hétfő)

biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
17

6. oldal

május

április

Előterjesztések

április 6-7-8.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8.
(hétfő-kedd-szerda)

Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén
23. betöltött szerepének megerősítéséről szóló törvényjavaslat
(T/9933.) 18

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint
24. ingyenes vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat (T/9934.) 19

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

május 4-5-6-7.
és május 11.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
május 4-5-6-7.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

május 11.
(hétfő)

biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.
biz.
jelentések
vitája
döntés az
össz. mód.
jav.-ról és a
zszav.

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
19 Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
18

7. oldal

május

április

Előterjesztések

április 6-7-8.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8.
(hétfő-kedd-szerda)

25.
26.
27.
28.
29.

20
21

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

május 4-5-6-7.
és május 11.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
május 4-5-6-7.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

május 11.
(hétfő)

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi
tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati
normakontroll körében (B/6665.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/7915. szám)
Az ügyészség 2018. évi tevékenységéről (B/7481.) és annak
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/7916. szám)
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója
(B/7208.) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat
(H/8006. szám)
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2017.
január - 2018. december) (B/8328.) és annak elfogadásáról
szóló határozati javaslat (H/9465. szám) 20
Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek
tevékenységéről 2019 (B/8769.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/9465. szám) 21

Nemzetiségi napirendi pont! A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
Nemzetiségi napirendi pont! A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
8. oldal

május

április

Előterjesztések

április 6-7-8.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8.
(hétfő-kedd-szerda)

30.

31.

32.
33.
34.

35.

A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
szóló törvényjavalat (T/9473.)
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavalat
(T/2638.)
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi
és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
módosításáról szóló törvényjavalat (T/4066.)
A
klímavészhelyzet
kihirdetéséről
szóló
törvényjavalat (T/7021.)
Az
éghajlatváltozási
veszélyhelyzetből
fakadó,
halasztást nem tűrő feladatokról szóló határozati
javaslat (H/7380.)
A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt
visszaküldött, az Országgyűlés 2018. július 20-i ülésnapján
elfogadott „Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő
módosításáról” szóló törvény (T/384/11.)

36. Mentelmi ügy (H/10015.) (Boldog István– Fidesz) 23
37. Mentelmi ügy (H/10014.) (Kálló Gergely– Jobbik) 24

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

május 4-5-6-7.
és május 11.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
május 4-5-6-7.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

május 11.
(hétfő)

döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 22

tárgyalás
és döntés
tárgyalás
és döntés

A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
24 Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
22
23

9. oldal

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítvány
Bizottság által benyújtott önálló indítvány
Képviselői önálló indítvány
Személyi javaslat
Politikai vita kezdeményezése

Vitaszakaszok jelölése
plenáris vitaszakasz
bizottsági szakasz
TAB szakasz

10. oldal

