AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. JÚNIUS 29-I (HÉTFŐI)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJÉRE
Megjegyzés:
A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre vonatkozó kezdeményezés(ek)re figyelemmel
módosulhat!
2020. június 26-án 1000 órai állapot szerint
JÚNIUS 29. HÉTFŐ
üléskezdés: 1200 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1315 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és
legkorábban: 1745 órától
(határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚNIUS 29. HÉTFŐ

Üléskezdés: 1200 óra
Napirend előtt:

Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Dr. Bálint György (SZDSZ)
Megemlékezés:
A kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdák emléknapja.
[A 23/2012. (III. 28.) OGY határozat alapján]
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1315 órától határozatképesség szükséges!
Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
1.
B./1.

Interpellációk
Kb. 1315-kb. 1415 óráig

A határozathozatalokat követően:
2.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1415-kb. 1615 óráig

3.

Kérdések
Kb. 1615-kb. 1645 óráig

B./2.

B./3.

Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
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A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája:
4.
B./4.

T/10710.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a költségvetési
törvényjavaslat tárgyalása során a törvényalkotási bizottság
feladatait a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság látja el.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a költségvetési
törvényjavaslat részletes vitáját – a Mentelmi bizottság
kivételével – valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket
képviselő bizottság is lefolytatja. A költségvetési törvényjavaslat
tárgyalása során a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és a
nemzetiségeket képviselő bizottság – a költségvetési
törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége vonatkozásában
– vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban:1745 órától határozatképesség szükséges!
5.
B./4.

T/10710.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a költségvetési
törvényjavaslat tárgyalása során a törvényalkotási bizottság
feladatait a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság látja el.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a költségvetési
törvényjavaslat részletes vitáját – a Mentelmi bizottság
kivételével – valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket
képviselő bizottság is lefolytatja. A költségvetési törvényjavaslat
tárgyalása során a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és a
nemzetiségeket képviselő bizottság – a költségvetési
törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége vonatkozásában
– vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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6.

B./5.

Személyi javaslat(ok)
a)
S/….

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés alelnökének megválasztása.
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés alelnökét az Országgyűlés nyílt szavazással
választja meg. [Ogytv. 6. § (1) bekezdés]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani.
Az alelnök személyéről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
[Ogytv. 6. § (4) bekezdés]
Benyújtástól függően!

b)
S/…..

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés jegyzőjének választása.
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés jegyzőjét az Országgyűlés nyílt szavazással
választja meg. [Ogytv. 6. § (1) bekezdés]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A jegyző
személyéről az Országgyűlés vita nélkül határoz. [Ogytv. 6. § (4)
bekezdés]
Benyújtástól függően!

c)
S/…..

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés jegyzőjének választása.
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés jegyzőjét az Országgyűlés nyílt szavazással
választja meg. [Ogytv. 6. § (1) bekezdés]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A jegyző
személyéről az Országgyűlés vita nélkül határoz. [Ogytv. 6. § (4)
bekezdés]
Benyújtástól függően!
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d)
S/…..

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés jegyzőjének választása.
Dr. Aradszki András (KDNP)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés jegyzőjét az Országgyűlés nyílt szavazással
választja meg. [Ogytv. 6. § (1) bekezdés]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A jegyző
személyéről az Országgyűlés vita nélkül határoz. [Ogytv. 6. § (4)
bekezdés]
Benyújtástól függően!

e)
S/…...

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

7.
B./6.

Mentelmi ügy:
H/...

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
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.
Benyújtástól függően!
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A határozathozatalokat követően:
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája:
8.

B./7.

T/10856.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

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

Interpellációk

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

3.

Kérdések
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar

4.

T/10710.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Költségvetési bizottság
Költségvetési Tanács véleménye:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 808 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10710/827. és T/10710/829.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: 14 db.
A részletes vita lezárása: 2020.06.18.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10710/833.
Összegző módosító javaslat: T/10710/834.
Összegző jelentés: T/10710/835.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Dr. Szűcs Lajos,
a Költségvetési bizottság kijelölt előadója (60 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:
Varju László, Hohn Krisztina, Potocskáné Kőrösi Anita,
Bősz Anett, Mesterházy Attila:
egymás között megosztva: összesen 30 perc)
[HHSZ 94. § (1) bek. a) pont]
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 30 perc)
[HHSZ 94. § (1) bek. b) pont]
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– Képviselői,
EP
képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Nemzetiségi képviselő és nemzetiségi
(időkereten felül: Ritter Imre: 5 perc)

szószólók

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben elmondható
felszólalásával együtt: 30 perc)
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.
Nemzetiségi napirendi pont!
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.
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a költségvetési
törvényjavaslat tárgyalása során a törvényalkotási bizottság
feladatait a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság látja el.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a költségvetési
törvényjavaslat részletes vitáját – a Mentelmi bizottság
kivételével – valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket
képviselő bizottság is lefolytatja.
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A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a többi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság – a
költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége
vonatkozásában – vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
5.

Személyi javaslat(ok)

a)
S/….

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés alelnökének megválasztása.
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés alelnökét az Országgyűlés nyílt szavazással
választja meg. [Ogytv. 6. § (1) bekezdés]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani.
Az alelnök személyéről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
[Ogytv. 6. § (4) bekezdés]
Benyújtástól függően!

b)
S/…..

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés jegyzőjének választása.
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés jegyzőjét az Országgyűlés nyílt szavazással
választja meg. [Ogytv. 6. § (1) bekezdés]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A jegyző
személyéről az Országgyűlés vita nélkül határoz. [Ogytv. 6. § (4)
bekezdés]
Benyújtástól függően!
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c)
S/…..

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés jegyzőjének választása.
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés jegyzőjét az Országgyűlés nyílt szavazással
választja meg. [Ogytv. 6. § (1) bekezdés]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A jegyző
személyéről az Országgyűlés vita nélkül határoz. [Ogytv. 6. § (4)
bekezdés]
Benyújtástól függően!

d)
S/…..

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés jegyzőjének választása.
Dr. Aradszki András (KDNP)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés jegyzőjét az Országgyűlés nyílt szavazással
választja meg. [Ogytv. 6. § (1) bekezdés]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A jegyző
személyéről az Országgyűlés vita nélkül határoz. [Ogytv. 6. § (4)
bekezdés]
Benyújtástól függően!

e)
S/…...

6.

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

Mentelmi ügy:
H/...

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
…, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)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.
Benyújtástól függően!
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7.

T/10856.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.06.08. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
2020.06.08. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 7 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10856/11.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10856/12., T/10856/13., T/10856/14.
A részletes vita lezárása: 2020.06.18.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10856/15.
Összegző módosító javaslat: T/10856/17.
Összegző jelentés: T/10856/18.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Nagy Csaba, 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: Varju László: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó 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
– Nemzetiségi képviselő és
(időkereten felül: 5 perc)
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27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

nemzetiségi

szószólók

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)

közben

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.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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