AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
OKTÓBER 26-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE
2020. október 22-én 1200 órai állapot szerint
OKTÓBER 26. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1215 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok és
interpellációk)
és
legkorábban: 1300 órától
(határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
OKTÓBER 26. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1215 órától határozatképesség szükséges!
Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

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

2.
B./2.

Interpellációk
(60 perc)
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

A határozathozatalokat követően:
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája
3.
B./3.

T/13308.

A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes
szabályok
megállapításáról
és
a
járványügyi
intézkedésekkel
kapcsolatos
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Sürgős tárgyalásban!
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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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1300 órától határozatképesség szükséges!
4.
B./3.

T/13308.

A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes
szabályok
megállapításáról
és
a
járványügyi
intézkedésekkel
kapcsolatos
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Sürgős tárgyalásban!
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.

A határozathozatalokat követően:
5.
B./4.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1300-kb. 1500 óráig

6.

Kérdések
(30 perc)

B./5.

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

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

2.

Interpellációk

3.

T/13308.

A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes
szabályok
megállapításáról
és
a
járványügyi
intézkedésekkel
kapcsolatos
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.10.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.10.19. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Sürgősségi javaslat: T/13308/2.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020. október 19. 22:20
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.10.19.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/13308/6.
A részletes vita lezárása: 2020.10.20.
TAB eljárás kezdeményezése: T/13308/7.
Összegző módosító javaslat: T/13308/8.
Összegző jelentés: T/13308/9.
Egységes javaslat:
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)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80
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percet

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, 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!
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.
4.

Azonnali kérdések és válaszok órája

5.

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