AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. JÚLIUS 1-2-3-I
(SZERDA-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEKI)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJÉRE
Megjegyzés:
A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre vonatkozó kezdeményezés(ek)re figyelemmel
módosulhat!
2020. június 26-án 1000 órai állapot szerint
JÚLIUS 1. SZERDA
üléskezdés: 1100 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1215 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
JÚLIUS 2. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint
JÚLIUS 3. PÉNTEK
üléskezdés: 1100 óra
határozathozatalok: 1100 órától
ülés befejezése: kb. 1300 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚLIUS 1. SZERDA
Üléskezdés: 1100 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés:
Semmelweis-nap.
[2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. § alapján]
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1215 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.

B./1.

Személyi javaslat
S/…...

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

A határozathozatalokat követően:
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái:
2.

B./2.

T/10743.

Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról
(Kormánynemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter)
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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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3.

B./3.

T/10312.

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon
felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok
jogosultjai
adatainak
ingatlan-nyilvántartási
rendezéséről
(Kormány- agrárminiszter)
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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

4.

B./4.

T/10744.

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

5.

B./5.

T/10860.

A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj
megtérítése
iránt
indított
gyorsított
perről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./6.

T/10990.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Sürgős tárgyalásban!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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7.

B./7.

T/10523.

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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.

8.

B./8.

T/10745.

A
Színházés
Filmművészeti
Egyetemért
Alapítványról,
a
Színházés
Filmművészeti
Egyetemért
Alapítvány
és
a
Színházés
Filmművészeti
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

9.
B./9.

T/10861.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény
módosításáról,
valamint
az
egyes
felsőoktatási
intézmények
fenntartóváltásához
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technologiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése 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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10.

B./10.

T/10525.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési
Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének
kötelezettségével összefüggő módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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.

11.

B./11.

T/10859.

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Böröcz László (Fidesz) képviselők)
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.

12.

B./12.

T/10864.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Böröcz László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

13.

B./13.

T/10862.

Egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba
hozatalának betiltásáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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14.

B./14.

T/10858.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz), Nyitrai Zsolt
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

15.

B./15.

T/10993.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz) képviselő)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Sürgős tárgyalásban!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

16.

B./16.

T/10095.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az
uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII.
törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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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JÚLIUS 2. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
kb. 1015 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái:
1.

B./17.

T/10954.

A
Közép-európai
Épített
Örökség
Megőrző
Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség
Megőrző
Alapítvány
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Sürgős tárgyalásban!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

2.

B./18.

T/10746.

A
rozsdaövezeti akcióterületek
létrehozásához
szükséges intézkedésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
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.

3.

B./19.

T/10736.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció
fejlesztésével
összefüggő
állami
feladatokról,
valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá
egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú
Európai
Bizottsági
határozattal
összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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4.

B./20.

T/10734.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

5.

B./21.

T/10741.

Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj
visszaépítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./22.

T/10742.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

7.

B./23.

T/10863.

Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése
érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése 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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Az együttes általános vita a lezárásig:
8.
B./24.

a)
B/10466.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére
(Állami Számvevőszék)

b)
H/10624.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚLIUS 3. PÉNTEK
Üléskezdés: 1100 óra
Döntések, határozathozatalok:
1100 órától határozatképesség szükséges!
1.

B./11.

T/10859.

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Böröcz László (Fidesz) 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.

2.

B./13.

T/10862.

Egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba
hozatalának betiltásáról
(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.

3.
B./16.

T/10095.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az
uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII.
törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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.

B./12.

T/10864.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Böröcz László (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

5.

B./15.

T/10993.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Sürgős tárgyalásban!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./18.

T/10746.

A
rozsdaövezeti
akcióterületek
létrehozásához
szükséges intézkedésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
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.

7.
B./19.

T/10736.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció
fejlesztésével
összefüggő
állami
feladatokról,
valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá
egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú
Európai
Bizottsági
határozattal
összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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8.

B./25.

T/10710.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A zárószavazás.
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.

9.

B./26.

T/10856.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
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.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

10.

B./7.

T/10523.

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
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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11.

B./10.

T/10525.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési
Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének
kötelezettségével összefüggő módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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.

12.

B./8.

T/10745.

A
Színházés
Filmművészeti
Egyetemért
Alapítványról,
a
Színházés
Filmművészeti
Egyetemért
Alapítvány
és
a
Színházés
Filmművészeti
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős 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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

13.

B./9.

T/10861.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény
módosításáról,
valamint
az
egyes
felsőoktatási
intézmények
fenntartóváltásához
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technologiáért felelős 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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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14.

B./17.

T/10954.

A
Közép-európai
Épített
Örökség
Megőrző
Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség
Megőrző
Alapítvány
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
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.
Sürgős tárgyalásban!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

15.

B./2.

T/10743.

Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról
(Kormánynemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

16.

B./3.

T/10312.

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon
felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok
jogosultjai
adatainak
ingatlan-nyilvántartási
rendezéséről
(Kormány- agrárminiszter)
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.
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17.

B./23.

T/10863.

Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése
érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
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 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.

18.

B./4.

T/10744.

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi 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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

19.

B./14.

T/10858.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz), Nyitrai Zsolt
(Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

20.

B./20.

T/10734.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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21.

B./21.

T/10741.

Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj
visszaépítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

22.

B./22.

T/10742.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

23.

B./5.

T/10860.

A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj
megtérítése
iránt
indított
gyorsított
perről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

24.

B./6.

T/10990.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Sürgős tárgyalásban!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

25.

B./27.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

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
S/…...

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

2.

T/10743.

Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Gazdasági 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/10743/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10743/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10743/5.
Összegző módosító javaslat: T/10743/6.
Összegző jelentés: T/10743/7.
Egységes javaslat: T/10743/8.
Várható felszólalók:
– Ágh 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)
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– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
27
perc
KDNP
13
perc
kormánypártok összesen
40
perc
Jobbik
9
perc
MSZP
9
perc
DK
7
perc
LMP
6
perc
PM
5
perc
függetlenek
4
perc
ellenzék összesen
40
perc
mindösszesen
80
perc
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben
elmondható felszólalásával együtt: 15 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.
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.
3.

T/10312.

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon
felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok
jogosultjai
adatainak
ingatlan-nyilvántartási
rendezéséről
(Kormány- agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020. 04.29. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 44 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10312/46.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10312/47.
A részletes vita lezárása: 2020.05.11.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/10312/48.
Összegző módosító javaslat: T/10312/50.
Összegző jelentés: T/10312/51.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Ágh Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– Font Sándor, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Magyar Zoltán: 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
9
9
7
6
5
4
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.
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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4.

T/10744.

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és 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:
T/10744/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10744/3.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10744/4.
Összegző módosító javaslat: T/10744/5.
Összegző jelentés: T/10744/6.
Egységes javaslat: T/10744/7.
Várható felszólalók:
– Héjj Dávid Ádám, 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)
– 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

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
5.

T/10860.

A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj
megtérítése
iránt
indított
gyorsított
perről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10860/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10860/3.
A részletes vita lezárása: 2020.06.17.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10860/4.
Összegző módosító javaslat: T/10860/5.
Összegző jelentés: T/10860/6.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Ágh 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)
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– 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

– 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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
6.

T/10990.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.15. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.16. 15:31 óráig
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.16.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10990/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10990/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.22.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10990/5.
Összegző módosító javaslat: T/10990/6.
Összegző jelentés: T/10990/7.
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– Ágh 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)
– 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

– 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.
Sürgős tárgyalásban!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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7.

T/10523.

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
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/10523/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10523/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10523/4.
Összegző módosító javaslat: T/10523/5.
Összegző jelentés: T/10523/6.
Egységes javaslat: T/10523/7.
Várható felszólalók:
– Héjj Dávid Ádám, 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)
– 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

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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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 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.
8.

T/10745.

A
Színházés
Filmművészeti
Egyetemért
Alapítványról,
a
Színházés
Filmművészeti
Egyetemért
Alapítvány
és
a
Színházés
Filmművészeti
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10745/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10745/7.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10745/8.
Összegző módosító javaslat: T/10745/9.
Összegző jelentés: T/10745/10.
Egységes javaslat: T/10745/11.
Várható felszólalók:
– Ágh Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Arató Gergely: 7 perc)
– előterjesztő (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
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

– 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.
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.
9.

T/10861.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény
módosításáról,
valamint
az
egyes
felsőoktatási
intézmények
fenntartóváltásához
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technologiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: -
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10861/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10861/3.
A részletes vita lezárása: 2020.06.16.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10861/4.
Összegző módosító javaslat: T/10861/5.
Összegző jelentés: T/10861/6.
Egységes javaslat:
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)
– 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

– 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.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése 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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10.

T/10525.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési
Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének
kötelezettségével összefüggő módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
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/10525/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10525/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10525/4.
Összegző módosító javaslat: T/10525/5.
Összegző jelentés: T/10525/6.
Egységes javaslat: T/10525/7.
Várható felszólalók:
– Héjj Dávid Ádám, 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)
– 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

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
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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.
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.
11.

T/10859.

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Böröcz László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.08.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10859/3.
A részletes vita lezárása: 2020.06.17.
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Várható felszólalók:
– 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
9
9
7
6
5
4
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

Megjegyzés:
Az előterjesztő, valamint – ha nem a Kormány az előterjesztő
–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.
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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12.

T/10864.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Böröcz László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.08.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10864/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10864/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.17.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10864/5.
Összegző módosító javaslat: T/10864/6.
Összegző jelentés: T/10864/7.
Egységes javaslat:
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
9
9
7
6
5
4
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 közben
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
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Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő, valamint – ha nem a Kormány az előterjesztő
–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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
13.

T/10862.

Egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba
hozatalának betiltásáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10862/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10862/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.18.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10862/5.
Összegző módosító javaslat: T/10862/6.
Összegző jelentés: T/10862/7.
Egységes javaslat:
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)
– Bencsik János, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Schmuck Erzsébet:3 perc)
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– 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

– 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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
14.

T/10858.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz), Nyitrai Zsolt
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Kulturális bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.08.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10858/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10858/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.16.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10858/5.
Összegző módosító javaslat: T/10858/6.
Összegző jelentés: T/10858/7.
Egységes javaslat:
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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
9
9
7
6
5
4
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 közben
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő, valamint – ha nem a Kormány az előterjesztő
–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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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15.

T/10993.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz) képviselő)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.16. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.16. 14:47 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.16.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10993/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10993/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10993/5.
Összegző módosító javaslat: T/10993/6.
Összegző jelentés: T/10993/7.
Egységes javaslat:
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
9
9
7
6
5
4
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 közben
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
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Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő, valamint – ha nem a Kormány az előterjesztő
–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.
Sürgős tárgyalásban!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
16.

T/10095.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az
uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII.
törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.15. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10095/2.
A részletes vita lezárása: 2020.04.28.
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,
EP
képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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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

– 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.
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.
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.
17.

T/10954.

A
Közép-európai
Épített
Örökség
Megőrző
Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség
Megőrző
Alapítvány
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.10. Nemzeti összetartozás bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.16. 13:39 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10954/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10954/5.
A részletes vita lezárása: 2020.06.23.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10954/6.
Összegző módosító javaslat: T/10954/7.
Összegző jelentés: T/10954/8.
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– Mátrai Márta, 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)
– 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

– 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.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Sürgős tárgyalásban!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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18.

T/10746.

A
rozsdaövezeti akcióterületek
létrehozásához
szükséges intézkedésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.06.02. Fenntartható fejlődés bizottsága
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/10746/4.
T/10746/5.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
TAB eljárás kezdeményezése: T/10746/6.
Összegző módosító javaslat: T/10746/7.
Összegző jelentés: T/10746/8.
Egységes javaslat: T/10746/9.
Várható felszólalók:
– Ágh 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)
– Böröcz László, a kapcsolódó bizottság előadója (6
perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Schmuck Erzsébet 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
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
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.
19.

T/10736.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció
fejlesztésével
összefüggő
állami
feladatokról,
valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá
egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú
Európai
Bizottsági
határozattal
összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Kulturális 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/10736/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10736/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10736/5.
Összegző módosító javaslat: T/10736/6.
Összegző jelentés: T/10736/7.
Egységes javaslat: T/10736/8.
Várható felszólalók:
– Ágh 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)
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– 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

– 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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
20.

T/10734.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Népjóléti 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:
T/10734/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10734/5.
A részletes vita lezárása: 2020.06.08.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/10734/6.
Összegző módosító javaslat: T/10734/7.
Összegző jelentés: T/10734/8.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Dr. Tapolczai Gergely, 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,
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

– Kormány képviselőjének felszólalása (a vita elején és
közben elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő, valamint – ha nem a Kormány az előterjesztő
– 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.
Uniós napirendi pont!
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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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
21.

T/10741.

Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj
visszaépítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10741/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10741/7.
A részletes vita lezárása: 2020.06.08.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10741/8.
Összegző módosító javaslat: T/10741/9.
Összegző jelentés: T/10741/10.
Egységes javaslat: T/10741/12.
Várható felszólalók:
– Ágh Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Bangóné Borbély Ildikó: 7
perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– Nacsa Lőrinc, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Varga Zoltán 3 perc)
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– 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

– 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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
22.

T/10742.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.06.02. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
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/10742/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10742/4.
T/10742/6.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/10742/7.
Összegző módosító javaslat: T/10742/8.
Összegző jelentés: T/10742/9.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Horváth László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Arató Gergely: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Kissné Köles Erika, 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

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 szószólók (5
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.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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23.

T/10863.

Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése
érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10863/2.
A részletes vita lezárása: 2020.06.17.
TAB eljárás kezdeményezése: T/10863/3.
Összegző módosító javaslat: T/10863/4.
Összegző jelentés: T/10863/5.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Horváth László, 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)
– 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

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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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
rendelkezése 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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24.

a)
B/10466.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére
(Állami Számvevőszék)
Benyújtva: 2020.05.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: -

b)
H/10624.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Benyújtva: 2020.05.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
-A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
a Gazdasági bizottság előadója (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő (15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi
szószóló
(15
perc)
(amennyiben
nemzetiségi képviselő felszólalására még nem került
sor)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15-15 perc)
– Előterjesztői zárszó:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
a Gazdasági bizottság előadója (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
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25.

T/10710.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A zárószavazás.
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:
A zárószavazást megelőzően felszólalók:
– Dr. Kovács Árpád,
a Költségvetési Tanács elnöke (10 perc)
– előterjesztői nyilatkozat (10 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós 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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26.

T/10856.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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:
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.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

27.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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