AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. JÚNIUS 16-I (KEDDI)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJÉRE
Megjegyzés:
A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre vonatkozó kezdeményezés(ek)re figyelemmel
módosulhat!

2020. június 12-én 1100 órai állapot szerint

JÚNIUS 16. (KEDD)
üléskezdés: 1000 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1115 órától
ülés befejezése: kb. 1500 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚNIUS 16. (KEDD)
Üléskezdés: 1000 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés:
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
[Az 59/2002. (IX. 20.) OGY határozat alapján]
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1115 órától határozatképesség szükséges!
Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
1.
B./1.

T/10515.

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 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
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

2.
B./2.

T/10524.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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3.
B./3.

T/10724.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Novák Katalin (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
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.

4.

B./4.

T/10735.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (3) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Költségvetési bizottság - előrehozott eljárásában - az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

5.
B./5.

P/10760.

A nemzeti önazonosság védelméről
(Kövér László (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Potápi Árpád
János (Fidesz), Pánczél Károly (Fidesz), Harrach Péter (KDNP),
Kocsis Máté (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Németh
Zsolt (Fidesz) képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre
(külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 82.§ (2) bekezdése
alapján nem kerülhet sor.
A politikai nyilatkozat elfogadásához az országgyűlési
képviselők több mint felének „igen” szavazata szükséges.
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6.
B./6.

T/10303.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

7.
B./7.

T/10516.

Egyes
törvényeknek
az
örökbefogadások
elősegítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

8.
B./8.

T/10521.

Az Erzsébet-táborokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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9.
B./9.

T/10527.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

10.
B./10.

T/10747.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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.

11.
B./11.

T/10748.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és az egészségügyi készenlétről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, 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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12.
T/10755.
B./12.

Egyes törvények Csongrád megye névváltozásával
összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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.

13.

Személyi javaslatok

B./13.

S/….

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

A határozathozatalokat követően:
Az általános vita a lezárásig:
14.

B./14.

T/10954.

A
Közép-európai
Épített
Örökség
Megőrző
Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség
Megőrző
Alapítvány
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

T/10515.

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 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
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10515/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10515/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10515/4.
Összegző módosító javaslat: T/10515/6.
Összegző jelentés: T/10515/7.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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2.

T/10524.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10524/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10524/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10524/4.
Összegző módosító javaslat: T/10524/5.
Összegző jelentés: T/10524/6.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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3.

T/10724.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Novák Katalin (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.02.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10724/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
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.
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4.

T/10735.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10735/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10735/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/10735/2.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10735/5.
Összegző módosító javaslat: T/10735/6.
Összegző jelentés: T/10735/7.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (3) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Költségvetési bizottság - előrehozott eljárásában - az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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5.

P/10760.

A nemzeti önazonosság védelméről
(Kövér László (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Potápi Árpád
János (Fidesz), Pánczél Károly (Fidesz), Harrach Péter (KDNP),
Kocsis Máté (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Németh
Zsolt (Fidesz) képviselők)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.28.
Kijelölt bizottság: Törvényalkotási bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
az ülés napirendjének elfogadását követő három órán belül:
2020.06.02. 17:16 óra
Képviselői módosító javaslatok: Összegző módosító javaslat: Összegző jelentés: P/10760/3.
Várható felszólalók:
– előterjesztői viszonválasz (a vita elején és a vita közben
elhangzott felszólalásával együtt összesen: 20 perc)
(amennyiben még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre
(külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 82.§ (2) bekezdése
alapján nem kerülhet sor.
A politikai nyilatkozat elfogadásához az országgyűlési
képviselők több mint felének „igen” szavazata szükséges.
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6.

T/10303.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10303/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10303/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.11.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10303/4.
Összegző módosító javaslat: T/10303/5.
Összegző jelentés: T/10303/6.
Egységes javaslat: T/10303/7.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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7.

T/10516.

Egyes
törvényeknek
az
örökbefogadások
elősegítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 6 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10516/8.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10516/9.
A részletes vita lezárása: 2020.05.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10516/10.
Összegző módosító javaslat: T/10516/11.
Összegző jelentés: T/10516/12.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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8.

T/10521.

Az Erzsébet-táborokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10521/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10521/6.
A részletes vita lezárása: 2020.05.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10521/7.
Összegző módosító javaslat: T/10521/8.
Összegző jelentés: T/10521/9.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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9.

T/10527.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10527/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.27.
TAB eljárás kezdeményezése: T/10527/4.
Összegző módosító javaslat: T/10527/5.
Összegző jelentés: T/10527/6.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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10.

T/10747.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27.Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10747/3.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/10747/2.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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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11.

T/10748.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és az egészségügyi készenlétről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27.Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.06.02. Népjóléti bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 6 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10748/11.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10748/10.
T/10748/12.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/10748/9.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10748/13.
Összegző módosító javaslat: T/10748/14.
Összegző jelentés: T/10748/15.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, 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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12.

T/10755.

Egyes törvények Csongrád megye névváltozásával
összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.27.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.28. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10755/2.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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.

13.

Személyi javaslatok
S/…..

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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14.

T/10954.

A
Közép-európai
Épített
Örökség
Megőrző
Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség
Megőrző
Alapítvány
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.09. Nemzeti összetartozás bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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 egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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