AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁRCIUS 23-24. (HÉTFŐ-KEDD)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2020. március 23-án 1630 órai állapot szerint

MÁRCIUS 23. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁRCIUS 24. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1230 órától
(vita nélküli határozathozatalok,
interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
MÁRCIUS 23. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőkről:
Petrenkó János (MSZP, független)
Szabadi Béla (FKgP, független)
Megemlékezés:
A Magyar-Lengyel Barátság Napja.
[A 17/2007. (III. 14.) OGY határozat alapján]
"Tájékoztató a veszélyhelyzetről"
Miniszterelnök napirend előtti felszólalása.
Megjegyzés:
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásának időtartama
meghaladta a 20 percet, erre figyelemmel a frakciók 8-8
percben reagálhattak az elhangzottakra.
Napirend előtti felszólalások
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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/9825.

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 megszűnésének napjáig – ha az
Országgyűlés a veszélyhelyzet fennállása alatt a jelen lévő
országgyűlési képviselők több mint a felének szavazatával a
határozati házszabálytól való eltérés hatályát nem szünteti meg
– úgy térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
– az azonnali kérdések bejelentésére azon az ülésnapon,
amelynek napirendjén vagy tervezett napirendjén az
azonnali kérdések órája szerepel,
o az ülés első hetében legkésőbb az ülésnap
megnyitása előtt három órával,
o az ülés második hetében legkésőbb az ülésnap
megnyitása előtt két órával
legyen lehetőség;
– a fenti határidőben a független képviselő is kérhesse,
hogy az azonnali kérdések órájának keretében kérdést
tehessen fel azzal, hogy az ülésnapra csak egy ilyen
szándékot jelenthet be;
– az azonnali kérdések órájában a független képviselők
ülésenként összesen egy kérdést tehessenek fel azzal,
hogy a kérdéseik sorrendjét – a bejelentés időpontját is
figyelembe véve – úgy kell megállapítani, hogy az
azonnali kérdést bejelentő független képviselők közül
mindig más képviselő kerüljön sorra, előnyben
részesítve azt a képviselőt, akinek a veszélyhelyzet
fennállása alatt még nem hangzott el azonnali kérdése;
– a független képviselő az azonnali kérdését akkor tehesse
fel, ha valamennyi képviselőcsoportból egy felszólaló
lehetőséget kapott azonnali kérdés elmondására;
– a HHSZ 126. § (2) bekezdését azzal kelljen alkalmazni,
hogy az a)-c) pont szerinti esetekben el nem hangzott
kérdést visszavontnak kell tekinteni és az ülést vezető
elnök a szót a soron következő, kérdést feltenni kívánó
független képviselőnek adja meg.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.
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Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
T/9790/3.

Az Országgyűlés az „a koronavírus elleni védekezésről”
szóló T/9790. számú törvényjavaslat tárgyalása és
döntéshozatala során úgy térjen el a határozati házszabályi
rendelkezésektől, hogy
– a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
– képviselő módosító javaslatot 2020. március 23-án
(hétfőn) a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltérésre vonatkozó javaslat elfogadását követő egy órán
belül nyújthasson be;
– a törvényjavaslat részletes vitáját a Törvényalkotási
bizottság folytassa le a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4)
bekezdése, valamint a HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése
alkalmazásával és azzal, hogy
- a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
- ha túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtására
irányuló szándékot is megfogalmaz, illetve ilyen
módosító javaslatot támogat vagy fenntart, akkor
azt az összegző módosító javaslattól elkülönítve,
azzal azonos időpontban nyújtja be;
- a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ
44.
§
(1)
és
(3)
bekezdése
szerinti
megállapításairól
összegző
jelentésben
ad
tájékoztatást;
– az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén adjon
tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;
– a HHSZ 46. § (1) és (1o)-(12) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni azzal, hogy ha a
zárószavazás elhalasztására kerül sor, az előterjesztő a
döntést
követően
haladéktalanul
megküldi
a
Törvényalkotási bizottság elnökének az egységes
javaslattervezetet, aki az egységes javaslatot a 46. § (11)
bekezdésének alkalmazásával haladéktalanul benyújtja;
– a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási
kérésre ne kerülhessen sor,
– az általános vitára, valamint az összegző jelentés és
benyújtása esetén az összegző módosító javaslat vitájára
együttesen, összevont vitában 2020. március 23-án
(hétfőn) kerüljön sor azzal, hogy a vita során
 elsőként az előterjesztő szólalhat fel;
 ezt követően a Törvényalkotási bizottság
által kijelölt előadó, majd – ha a
Törvényalkotási bizottságban van kisebbségi
vélemény – a kisebbségi vélemény előadója
szólal fel; e felszólalásokra összesen 15 perc
áll rendelkezésre oly módon, hogy
amennyiben van kisebbségi vélemény, 7
percet annak kifejtésére kell biztosítani;
 ezt
követően
a
képviselőcsoportok
álláspontjukat 10-10 percben fejthetik ki;
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a vita közben az előterjesztő bármikor
felszólalhat;
 az előterjesztőnek a határozathozatal előtt
viszonválaszra van joga;
 az előterjesztő az összevont vitában
álláspontját
összesen
20
perces
időtartamban fejtheti ki;
 vita közben a kétperces hozzászólásokat bele
kell számítani az időtartamba.
- ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő
módosító javaslatot is benyújtott, a vita arra is
terjedjen ki, hogy ez a módosító javaslat valamely
szabályszerű módosító javaslat tartalmával való
összefüggése miatt vagy a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében
meghatározott
szempontok
érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges-e;
– a zárószavazásra, vagy benyújtása esetén az összegző
módosító
javaslatról
történő
döntésre
és
a
törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2020.
március 24-én (kedden) kerüljön sor;
– ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító
javaslatot is benyújtott, az Országgyűlés az összegző
módosító javaslatról történő határozathozatalt követően
döntsön
a
túlterjeszkedő
módosító
javaslat
szabályszerűségéről és elfogadásáról, elfogadása esetén a
zárószavazást a törvényjavaslatnak a szabályszerű
túlterjeszkedő módosító javaslattal és – annak
elfogadása esetén – az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről kelljen megtartani;
– a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási
bizottság ülésére ne kelljen alkalmazni.


Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.
Az Országgyűlés a javaslatot nem fogadta el.
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Döntés sürgős tárgyalásba vételről
T/9790/1.

A koronavírus elleni védekezésről
(Kormány – igazságügyi miniszter)
 a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az
Országgyűlés 2020. március 24-i (kedd) ülésnapján
kerüljön sor, a szavazásokat követő első napirendi
pontként;
 módosító javaslat benyújtására 2020. március 24-én
(kedd) az általános vita lezárásáig legyen lehetőség;
 a részletesvita-szakasz a törvényjavaslat általános
vitájának lezárásával nyíljon meg;
 a törvényalkotási bizottság a HHSZ 46. § (1) bekezdése
szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. (2)
bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat.
A fentiekre tekintettel a HHSZ. 15. § (4) bekezdése alapján
kezdeményezem az Országgyűlés 2020. március 23-24-i ülése
napirendi javaslatának kiegészítését a jelzett törvényjavaslat
általános vitájával, arra az esetre, ha a törvényjavaslat
házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalását
az Országgyűlés nem szavazza meg.
Megjegyzés:
A sürgős tárgyalás elrendeléséről az Országgyűlés vita nélkül
dönt!
Elrendeléséhez a HHSZ 60. § (7) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának ’”igen”
szavazata szükséges.
A Kormány kezdeményezése!
Amennyiben az Országgyűlés az előterjesztés határozati
házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalását
nem fogadja el!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.
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Döntés időkeretben történő tárgyalásról
T/9790.

A koronavírus elleni védekezésről
(Kormány – igazságügyi miniszter)
A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 5 órás időkeretben kerüljön sor.
Az LMP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedik.
Független képviselők kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) b) pontja
alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén) a függetlenek
rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére emelkedik.
Amennyiben az Országgyűlés az előterjesztés határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalását nem fogadja el!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
T/9823/1.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
- módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő
döntés meghozatalát követő három órán belül legyen
lehetőség,
- az összevont vitára 2020. március 24-én – 1. napirendi
pontként – kerüljön sor,
- az összegző módosító javaslatról való döntésre 2020. március
24-én kerüljön sor,
- a zárószavazásra 2020. március 24-én kerüljön sor.
A fentiekre tekintettel a HHSZ. 15. § (4) bekezdése alapján
kezdeményezem az Országgyűlés 2020. március 23-24-i ülése
napirendi javaslatának kiegészítését a jelzett törvényjavaslat
összevont vitájával és zárószavazásával.
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 Kormány kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.
Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
S/9817.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

A határozathozatalokat követően:
2.
B./2.

Interpellációk
(Elhangzási sorrend bejelentésére nem került sor.)

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1630-kb. 1830 óráig

B./3.

4.

B./4.

Kérdések
(Elhangzási sorrend bejelentésére nem került sor.)
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

A bizottsági jelentés vitája
5.

B./5.

T/9475.

A
győri
Káptalandomb
nemzeti
emlékhellyé
nyilvánításáról
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter)
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) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁRCIUS 24. KEDD
Üléskezdés: 900 óra

Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
1.

B./6.

T/9823.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1230 órától határozatképesség szükséges!
2.

B./7.

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)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!

3.

B./8.

T/9471.

A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között
a
szociális
biztonságról
szóló
Egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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4.

B./5.

T/9475.

A
győri
Káptalandomb
nemzeti
emlékhellyé
nyilvánításáról
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter)
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) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

5.

B./6.

T/9823.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

6.
B./9.

Interpellációk
Megjegyzés:
A napirendi pont keretében interpelláció nem hangzik el, csak a hétfői
ülésnapon elhangzó interpellációkat érintő szavazásokra kerül sor!

7.
Személyi javaslat(ok)
B./10.
S/…...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!

8.
Személyi javaslatok
B./11.
S/9717.
Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról
(dr. Juhász Miklós)
(Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait az országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja
[Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 24. cikk (8) bekezdés]
Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagját titkos szavazással
választja meg.[Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]
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Titkos szavazás 30 perc (Kb. 1230-1300 óráig)
kb. 1320 órától

Az Alkotmánybíróság új tagja választásának
eredményhirdetése
Eredményes választás esetén:
Az Alkotmánybíróság új tagjának eskütétele
Megjegyzés:
Az Alkotmánybíróság tagja hivatalba lépését megelőzően az
Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 9. §]
[Eskütv. 1. § (1) bekezdés a) pont]

A határozathozatalokat követően:
Az általános viták a lezárásig:
9.

B./12.

T/9790.

A koronavírus elleni védekezésről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Sürgős tárgyalásban!
Időkeretes tárgyalásban!
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

10.
T/9677.
B./13.

Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről
és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.
évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő,
valamint jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány –igazságügyi 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.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
11

B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

Személyi javaslat(ok)
S/9817.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

2.

Interpellációk

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája

4.

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

5.

T/9475.

A
győri
Káptalandomb
nemzeti
emlékhellyé
nyilvánításáról
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.03.16.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9475/2.
A részletes vita lezárása: 2020.03.17.
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
12

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.
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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6.

T/9823.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az összevont vita,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Kivételes eljárás kezdeményezése: T/9823/1.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a kivételes eljárást elrendelő döntést követő három órán
belül: 2020.03.23. 19:28 óráig
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Várható felszólalók:
– előterjesztői felszólalás
(a vita közbeni felszólalásával és a viszonválasszal
együtt összesen: 25 perc)
– a Törvényalkotási bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 7 perc)
– vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 30
perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(legfeljebb 8 perc)
– felszólalni kívánó képviselők:
(képviselőcsoportonként 30-30 perc, a vezérszónoki
felszólalások idejét is figyelembe véve)
– független képviselők (összesen: 8 perc, az elsőként
szólásra jelentkező független képviselő felszólalásának
idejét is figyelembe véve)
– előterjesztői viszonválasz
(a vita elején és a vita közben elhangzott felszólalásával
együtt összesen: 25 perc)
Megjegyzés:
A vita közben az előterjesztő bármikor felszólalhat.
Kivételes eljárásban!
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7.

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)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.12. 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!

8.

T/9471.

A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között
a
szociális
biztonságról
szóló
Egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

9.

Interpellációk
Megjegyzés:
A napirendi pont keretében interpelláció nem hangzik el, csak a hétfői
ülésnapon elhangzó interpellációkat érintő szavazásokra kerül sor!

10.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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11.

Személyi javaslatok
S/9717.

Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról
(dr. Juhász Miklós)
(Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait az országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja
[Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 24. cikk (8) bekezdés]
Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagját titkos szavazással
választja meg.[Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]

12.

T/9790.

A koronavírus elleni védekezésről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.03.20.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.03.23. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.24. az általános vita lezárásáig
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Felszólalni kívánó képviselők időkeretben:
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként: 20 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő)
– további felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi
képviselő
a rendelkezésre álló időkeret:
5 óra (300 perc) +22 perc+12 perc

Felszólalók

vezérszónoki
felszólalások

Fidesz
KDNP
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
mindösszesen
összesen

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
20 perc
83 perc
20 perc
27 perc
Ellenzéki frakciók
20 perc
18 perc
20 perc
12 perc
20 perc
5 perc
20 perc
2+22 perc
20 perc
1 perc
12+12 perc
140 perc

–

160+22+12 perc

előterjesztői zárszó (30 perc)
16

mindösszesen

103 perc
47 perc
38 perc
32 perc
25 perc
22+22=44 perc
21 perc
12+12=24 perc
300+22+12 perc

Megjegyzés:
Sürgős tárgyalásban!
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó
javaslatot elfogadta.
Az LMP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4)
a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadása miatt) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
Független képviselők kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) b)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadása miatt) a
függetlenek rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
13.

T/9677.

Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről
és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.
évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő,
valamint jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány –igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.03.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.03.19. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.03.26. 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
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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