ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
TÖRVÉNYHOZÁSI FŐIGAZGATÓ-HELYETTES

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló törvényjavaslat (T/6322.)
tárgyalásának tervezett ütemezése
Esemény

Dátum

Benyújtás

június 4. (K)

Fejezeti kötetek benyújtása

legkésőbb:
június 14. (P)
(legkésőbb a benyújtást
követő 10. napon)

Általános vita a lezárásig
Képviselői módosító javaslatok
benyújtásának határideje
Háttéranyag I.
(a bizottsági részletes vitához)

Áht. 22.§ (5)
Ásztv. 5. § (1)
HHSZ 91. § (1)

ÁSZ vélemény benyújtása
Vitához kapcsolódó bizottságok
bejelentése a törvényjavaslat
szerkezeti egységeinek tárgyalásáról

Hivatkozás
Áht. 22.§ (2)
HHSZ 30. § (1)
HHSZ 31. §

legkésőbb:
június 17. (H)
az ülés megnyitásáig
június 19-20-21.
(Sz-Cs-P)
(legkorábban a benyújtást
követő 14. napon)
június 20. (Cs)
16:00 óra
június 24. (H)
8:00 óra

HHSZ 92. § (4)
HHSZ 32. § (2)
HHSZ 92. § (1)

HHSZ 92. § (3)

Bizottsági részletesvita-szakasz

június 25-26-27-28.
(K- Sz-Cs-P)

HHSZ 43. § (2)
HHSZ 92. § (3)
HHSZ 108.§(3)

A részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatok és jelentések
benyújtása
(RV lezárása)

legkésőbb:
június 28. (P)

HHSZ 45. §
(5)-(6) és (8)

Előterjesztői tájékoztató
Háttéranyag II.
(a Költségvetési bizottság ülésére)
Költségvetési bizottság ülése

július 2. (K)
(a RV szakasz lezárultát
követő a hét 2. napja)
július 2. (K)
8:00 óra
július 3-4.
(Sz-Cs)

Költségvetési bizottság összegző
módosító javaslatot és összegző
jelentést nyújt be

július 4. (Cs)

Külön szavazás kérése

július 5. (P) 14:00

Fenntartás kérése

július 5. (P) 14:00

HHSZ 92. § (6)
HHSZ 91. § (3)
HHSZ 93. § (1)
HHSZ 91.§ (3)
HHSZ 93. § (1)
HHSZ 48. § (2)
HHSZ 48. § (4)

Esemény
Egységes költségvetési javaslat
benyújtása
A bizottsági jelentések, az összegző
jelentés és az összegző módosító
javaslat vitája.
Döntés az összegző módosító
javaslatról
Az egységes költségvetési javaslat
megküldése a Költségvetési Tanács
részére
Költségvetési Tanács véleménye
megérkezik, vagy a vélemény adására
nyitva álló határidő eredménytelenül
eltelik
Előterjesztő írásbeli nyilatkozata,
hogy nem kíván zárószavazás előtti
módosító javaslatot benyújtani
Zárószavazás

Dátum
július 7. (V)
július 8. (H)
július 8. (H)
július 8. (H)

július 11. (Cs)

Hivatkozás
HHSZ
93. § (2)-(3)
HHSZ 47. § (1)
HHSZ 94. § (1)
HHSZ 47. § (1)
HHSZ 94. § (1)
HHSZ 95. § (1)
HHSZ 96. § (1)
Gst. 25. § (2)

HHSZ 96. § (2)
július 12. (P)
***

HHSZ 96. § (2)

