AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁRCIUS 9-10. (HÉTFŐ-KEDD)
ÉS MÁRCIUS 16-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2020. március 9-én 1440 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁRCIUS 9. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁRCIUS 10. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1400 órától
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁRCIUS 16. 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
MÁRCIUS 9. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Dr. Balsai István (MDF, független, Fidesz)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Képviselői mandátumigazolás és eskütétel.
Kálló Gergely (Jobbik) képviselő
Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
T/7021/4.

A klímavészhelyzet kihirdetéséről
(Tordai Bence (Párbeszéd). Burány Sándor (Párbeszéd), Szabó
Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Kocsis-Cake
Olivio (Párbeszéd) képviselők)
- módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást
elrendelő döntés meghozatalát követő három órán belül
legyen lehetőség;
- az összevont vitára 2020. március 10-én kedden az első
napirendi pontban kerüljön sor;
- az összegző módosító javaslatról való döntésre és a
zárószavazásra 2020. március 10-én kerüljön sor.
A fentiekre tekintettel a HHSZ. 15 § (4) bekezdése alapján
kezdeményezem -az Országgyűlés 2019. december 3-ai
ülésnapján tárgysorozatba vett - az Országgyűlés 2020. március
9-10. és 16-ai ülése napirendjének
kiegészítését, annak
érdekében, hogy a szóban forgó törvényjavaslat 2020. március
10-én elfogadásra kerüljön.
Megjegyzés:
A kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita
nélkül határoz!
Elrendeléséhez a HHSZ 62. § (1) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők több mint felének ’”igen”
szavazata szükséges.
A képviselők legalább egyötödének kezdeményezése!
Az Országgyűlés a kezdeményzést nem fogadta el.
Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
a)

B/8894/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a
magyar tudomány általános helyzetéről 2017-2018”
címmel benyújtott beszámoló esetén a kijelölt Kulturális
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Magyar Tudományos Akadémia)

b)

B/9468/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezetek 2018. évi működéséről, az állami vagyon
állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való
gazdálkodás folyamatairól” címmel benyújtott beszámoló
esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a beszámolóról történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli miniszter)

c)

B/9470/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„Az agrárgazdaság 2018. évi helyzetéről” címmel
benyújtott beszámoló esetén a kijelölt Mezőgazdasági bizottságot
a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: kormány- agrárminiszter)

Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdése alapján a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés - a 84. § (1) a) pontjában
felsoroltak által benyújtott beszámoló kivételével - a beszámolóról történő
határozathozatalra a beszámolót tárgyaló bizottságot felkérheti.
Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
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1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
S/9566.

2.
B./2.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Mentelmi ügy:
H/9564.

Kocsis Máté (Fidesz)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.

3.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1430-kb. 1630 óráig

A határozathozatalokat követően:
4.

B./4.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1630-kb. 1730 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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kb. 1730 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitái:
5.

T/9280.

B./5.

Az
emberkereskedelem
áldozatainak
kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges
egyes törvények módosításáról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

6.

T/9283.

B./6.

Közérdekű
cél
megvalósítását
szolgáló
beruházásokkal összefüggésben egyes törvények
módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

7.

B./7.

T/9284.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény módosításáról
(Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai
István (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁRCIUS 10. KEDD
Üléskezdés: 900 óra

Napirend előtt:
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
napirend előtti felszólalása
"Az ukrán-magyar kapcsolatok jelenlegi helyzete"
Megjegyzés:
A HHSZ. 18. § (3) bekezdése alapján a miniszter napirend előtt
legfeljebb ötperces felszólalásra jogosult, amelyre észrevétel
céljából a képviselőcsoport vezetője vagy a képviselőcsoport
általa felkért tagja kétperces hozzászólásra kérhet szót.
Napirend előtti felszólalások
kb. 1030 órától
Az általános viták a lezárásig: 1
1.
B./8.

T/9473.

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
(Gyopáros Alpár (Fidesz), Kocsis Máté (Fidesz), Tasó László
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

2.
B./9.

T/9471.

A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között
a
szociális
biztonságról
szóló
Egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

A napirend előtti felszólalások elhangzása után az általános viták tárgyalására kerül sor.
1400 órakor a döntésekre, határozathozatalokra kerül sor, az akkor folyamatban lévő általános vita a
határozathozatalok után folytatódik és zárul le.
A határozathozatalokat követően a Ház a még tárgyalásra váró általános vitákkal folytatja munkáját.
1
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Az együttes általános vita lezárásig:
3.
a)
B./10. T/9467.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről
a
Koreai
Köztársaság
közötti
keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány –igazságügyi miniszter)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

b)
T/9469.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről
Izrael
Állam
közötti
társulás
létrehozásáról
szóló
euromediterrán
megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele
céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány –igazságügyi miniszter)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az a)-b) pontok
lezárásig.

együttes

általános

vitája

a

Az általános viták a lezárásig:
4.
T/9475.
B./11.

A
győri
Káptalandomb
nemzeti
emlékhellyé
nyilvánításáról
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

5.
T/9474.
B./12.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott
oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia részére történő
ingyenes vagyonjuttatásról
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1400 órától határozatképesség szükséges!

6.
T/9272.
B./13.

Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya
közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak
a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása
figyelembevétele céljából történő módosításáról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

7.
T/9273.
B./14.

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság
Kormánya
között
a
nemzetközi
közúti
személyszállításról
és
árufuvarozásról
szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

8.
T/9274.
B./15.

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között a közös államhatárt keresztező
földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével,
fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavarelhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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9.
T/9276.
B./16.

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek
Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek
Terrorizmus
Ellenes
Hivatala
regionális
programtámogató irodájának Budapesten történő
felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány – külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

10.

B./5.

T/9280.

Az
emberkereskedelem
áldozatainak
kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges
egyes törvények módosításáról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

11.

B./6.

T/9283.

Közérdekű
cél
megvalósítását
szolgáló
beruházásokkal összefüggésben egyes törvények
módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

10

12.

B./7.

T/9284.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény módosításáról
(Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai
István (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

13.
Személyi javaslat(ok)
B./17.
S/…...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
A határozathozatalokat követően: 2

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

2

A határozathozatalokat követően a Ház a még tárgyalásra váró általános vitákkal folytatja munkáját.
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MÁRCIUS 16. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Megemlékezés:
A magyar zászló és címer napja.
[A 45/2014. (XII. 17.) OGY határozat alapján)

Napirend előtti felszólalások
1.

Kérdések
Kb. 1215-kb. 1345 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1345-kb. 1445 óráig

B./18.

B./19.

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/9566.

2.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Mentelmi ügy:
H/9564.

Kocsis Máté (Fidesz)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
Dr. Hargitai János, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Kocsis Máté (Fidesz) érintett képviselő (5 perc)
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.

3.

Interpellációk

4.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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5.

T/9280.

Az
emberkereskedelem
áldozatainak
kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges
egyes törvények módosításáról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2020.02.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.02.19. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.02.24. Népjóléti bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.02.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.03.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9280/7.
T/9280/8.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9280/6.
A részletes vita lezárása: 2020.03.03.
TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/9280/10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9280/9.
Összegző módosító javaslat: T/9280/11.
Összegző jelentés: T/9280/12.
Egységes javaslat: T/9280/15.
Várható felszólalók:
– Ovádi Péter, 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)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
27
perc
KDNP
13
perc
kormánypártok összesen
40
perc
Jobbik
10
perc
MSZP
9
perc
DK
7
perc
LMP
6
perc
PM
5
perc
függetlenek
3
perc
ellenzék összesen
40
perc
mindösszesen
80
perc
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– 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.
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 47. § (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós
kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai
parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35. § (2) bekezdése
szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján
jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási
idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít
bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó
felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
6.

T/9283.

Közérdekű
cél
megvalósítását
szolgáló
beruházásokkal összefüggésben egyes törvények
módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.02.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.02.19. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.02.24.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.02.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.03.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9283/4.
A részletes vita lezárása: 2020.03.03.
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TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/9283/3.
TAB eljárásának kezdeményezése: T/9283/5.
Összegző módosító javaslat: T/9283/6.
Összegző jelentés: T/9283/7.
Egységes javaslat: T/9283/9.
Várható felszólalók:
– Ovádi Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– Kormány képviselője (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

– Kormány képviselőjének felszólalása (a vita elején és
közben elmondható felszólalásával együtt: 15 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)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő, valamint a Kormány képviselője 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.
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A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

7.

T/9284.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény módosításáról
(Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai
István (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.02.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.02.19. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.02.20.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.02.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.03.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9284/4.
A részletes vita lezárása: 2020.03.03.
TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/9284/3.
TAB eljárásnak kezdeményezése: T/9284/5.
Összegző módosító javaslat: T/9284/6.
Összegző jelentés: T/9284/7.
Egységes javaslat: T/9284/8.
Várható felszólalók:
– Ovádi Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– Kormány képviselője (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

– Kormány képviselőjének felszólalása (a vita elején és
közben elmondható felszólalásával együtt: 15 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)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő, valamint a Kormány képviselője 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
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
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8.

T/9473.

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
(Gyopáros Alpár (Fidesz), Kocsis Máté (Fidesz), Tasó László
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.03.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.03.04. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.03.09.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.12. 16:00 óra
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)

9.

T/9471.

Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a
szociális
biztonságról
szóló
Egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.03.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.03.03. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.12. 16:00 óra
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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10.

a)
T/9467.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről
a
Koreai
Köztársaság
közötti
keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány –igazságügyi miniszter)
Benyújtva: 2020.03.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.03.03. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

b)
T/9469.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről
Izrael
Állam
közötti
társulás
létrehozásáról
szóló
euromediterrán
megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele
céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány –igazságügyi miniszter)
Benyújtva: 2020.03.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.03.03. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az a)- b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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11.

T/9475.

A
győri
Káptalandomb
nemzeti
emlékhellyé
nyilvánításáról
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.03.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.03.04. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.12. 16:00 óra
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)

12.

T/9474.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott
oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia részére történő
ingyenes vagyonjuttatásról
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.03.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.03.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.12. 16:00 óra
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
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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13.

T/9272.

Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya
közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak
a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása
figyelembevétele céljából történő módosításáról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.02.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.02.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

14.

T/9273.

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság
Kormánya
között
a
nemzetközi
közúti
személyszállításról
és
árufuvarozásról
szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.02.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.02.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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15.

T/9274.

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között a közös államhatárt keresztező
földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével,
fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavarelhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.02.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.02.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

16.

T/9276.

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek
Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek
Terrorizmus
Ellenes
Hivatala
regionális
programtámogató irodájának Budapesten történő
felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány – külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.02.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.02.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

17.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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18.

Kérdések

19.

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