ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG
SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY

Lezárva: 2020. június 2-án 1430

Az Országgyűlés 2020. évi június havi ülésterve
június

Előterjesztések

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

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

június 15.
(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

június

Előterjesztések

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

5.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az uniós
vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10095.) 4

6.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az
állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi
CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/10097.)

döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 5

7.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10099.)

döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 6

8.

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
szóló törvényjavaslat (T/10217.)

9.

Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer
működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/10308.)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 7
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 8

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

június 15.
(hétfő)

Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
6 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
7 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
8 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
4

5

2. oldal

június

Előterjesztések

Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás
10.
módosításával
összefüggő
jogharmonizációs
célú
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10310.) 9
Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel
11. foglalkozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/10311.) 11

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány
14. gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10314.)

június 15.
(hétfő)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 10
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 12
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 14

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról
és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak
12.
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló törvényjavaslat
(T/10312.) 13
Egyes
törvényeknek
a
felnőttképzési
tevékenység
13. ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/10313.)

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 15
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 16

Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
11 A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, azonban az összegző módosító javaslat elfogadásával a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban jelen lévő képviselők több, mint felének „igen” szavazat szükséges.
12 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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 Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
15 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
16 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
9

10

3. oldal

június

Előterjesztések

15. A kiskereskedelmi adóról szóló törvényjavaslat (T/10315.)

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
16.
CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/10316.)
A Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti
szövegének 2009. évi és 2018. évi módosításai kihirdetéséről
17. és a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006.
évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/10515.)

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

június 15.
(hétfő)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 17
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 18

TAB eljárás

Egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével
18. összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10516.) 20

TAB eljárás

19. Az Erzsébet-táborokról szóló törvényjavaslat (T/10521.) 22

TAB eljárás

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 19
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 21
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 23

A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
19 Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
20 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.
21 Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
22 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.
23 Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
17

18

4. oldal

június

Előterjesztések

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

20.

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/10523.) 24

TAB eljárás

21.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
módosítása szóló törvényjavaslat (T/10524.)

TAB eljárás

CLV.

törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az
Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló
22.
irányelv
átültetésének
kötelezettségével
összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10525.) 27 28

23.

TAB eljárás

június 15.
(hétfő)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 25
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 26
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 29
biz. jelentés
vitája
és a zszav. 31

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10527.) 30

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és
a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL.
törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos
24.
visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan
intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/10528.)

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

TAB eljárás

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 32

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.
25 Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
26 Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
27 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.
28
Uniós napirendi pont!
29 Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
30 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.
31 Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ. 46.§ (4) 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.
32 Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
24

5. oldal

június

Előterjesztések

25.

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat (T/10710.) és ÁSZ vélemény (T/10710/..) 33

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

ált. vita a lez-ig

június 15.
(hétfő)

bizottsági
részl. vita

Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési
Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének
26.
felszámolásáról szóló Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat (T/10733.)

ált. vita a lez-ig

leh. sz.
zárószav. 34

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
27. 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/10735.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

Költségvetési
biz. eljárása 35

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,
valamint a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével
összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország
28.
filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú
Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról
szóló 2018. évi XLIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/10736.)

ált. vita a lez-ig

Uniós napirendi pont! Nemzetiségi napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
35A HHSZ 91. § (3) és 100. § (3) bekezdései alapján a törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
33

34

6. oldal

június

Előterjesztések

Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi
összefüggő
módosításáról
29. visszaépítésével
törvényjavaslat (T/10741.)

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

június 15.
(hétfő)

nyugdíj
szóló

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10742.) 36

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi
31. szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/10743.) 37

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/10744.) 38

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

A Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítványról, a
Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány és a
33.
Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat (T/10745.) 39

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

30.

32.

Nemzetiségi napirendi pont! .
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.
38 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.
39 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.
36
37

7. oldal

június

Előterjesztések

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

június 15.
(hétfő)

34.

A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges
intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/10746.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

35.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslat
(T/10747.) 40

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
36. szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló
törvényjavaslat (T/10748.) 41

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

Egyes törvények Csongrád megye névváltozásával összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10755.) 42

ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita

TAB eljárás

37.

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.
41 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.
42 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.
40

8. oldal

június

Előterjesztések

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

június 15.
(hétfő)

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2017.
38. január - 2018. december) (B/8328.) és annak elfogadásáról
szóló határozati javaslat (H/9465. szám) 43
Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek
39. tevékenységéről 2019 (B/8769.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/…….. szám) 44
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az
40.
Országgyűlés részére (B/10466.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/10624. szám)
A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és
41. beszámolója (B/10297.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/…….. szám) 45
42.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10303.) 46 47

biz. jelentések
vitája48

döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 49

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes
43. költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
(T/10660.)

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.
Bizottsági előkészítéstől függően!
45Bizottsági előkészítéstől függően!
46 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.
47 Nemzetiségi napirendi pont!
48 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
49 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
43

44

9. oldal

június

Előterjesztések

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

június 15.
(hétfő)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
44.
évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavalat
(T/2638.)
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi
45. és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
módosításáról szóló törvényjavalat (T/4066.)

46.

A
klímavészhelyzet
törvényjavalat (T/7021.)

kihirdetéséről

szóló

Az
éghajlatváltozási
veszélyhelyzetből
fakadó,
47. halasztást nem tűrő feladatokról szóló határozati
javaslat (H/7380.)
48.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavalat (T/10724.)

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
49. használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
módosításáról szóló törvényjavalat (T/10734.) 52
Egyes törvényeknek az állatok fokozott kímélete
szükséges
módosításáról
szóló
50. érdekében
törvényjavalat (T/10737.) 53

döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 50
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 51
ált. vita a lez-ig
ált. vita a lez-ig
ált. vita a lez-ig

bizottsági részl.
vita
bizottsági részl.
vita
bizottsági részl.
vita

TAB eljárás
TAB eljárás
TAB eljárás

A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
52 Uniós napirendi pont!
53 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.
50
51

10. oldal

június

Előterjesztések

51. A nemzeti önazonosság védelméről (P/10760.)

június 2-3-4.
(kedd-szerdacsütörtök)

összevont vita
megkezdése 54

június 8-9-10-11-12.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök-péntek)

június 15.
(hétfő)

összevont vita
folyt., lez.
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 55

A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt
visszaküldött, az Országgyűlés 2018. július 20-i ülésnapján
52.
elfogadott „Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő
módosításáról” szóló törvény (T/384/11.)
Jelmagyarázat
Előterjesztések jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítvány
Bizottság által benyújtott önálló indítvány
Képviselői önálló indítvány
Személyi javaslat
Politikai vita kezdeményezése

54
55

Vitaszakaszok jelölése
plenáris vitaszakasz
bizottsági szakasz
TAB szakasz

A politikai nyilatkozat elfogadásához az országgyűlési képviselők több mint felének „igen” szavazata szükséges.
A politikai nyilatkozat elfogadásához az országgyűlési képviselők több mint felének „igen” szavazata szükséges.
11. oldal

