AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
NOVEMBER 16-17-18-19-20.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK)
ÉS NOVEMBER 23-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE
2020. november 16-án 1515 órai állapot szerint
AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
NOVEMBER 16. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok és
interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
NOVEMBER 17. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
(határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
NOVEMBER 18. SZERDA
üléskezdés: 830 óra
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 19. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 830 óra
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
NOVEMBER 20. PÉNTEK
üléskezdés: 830 óra
ülés befejezése: kb. 22 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
NOVEMBER 23. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
NOVEMBER 16. HÉTFŐ
Üléskezdés:

1300

óra

Napirend előtt:
Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter
napirend előtti felszólalása
"A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztatás”
Megjegyzés:
A H/12957. számú országgyűlés határozat alapján a 2021. évi
rendes ülésszak kezdetéig a miniszter 10 percben szólalhat fel
napirenden kívül, amely felszólalásra a képviselőcsoport
vezetője vagy a képviselőcsoport általa felkért tagja 5 percben
tehet észrevételt, és a minisztert 5 perces viszonválasz illeti meg.
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Döntés a napirend módosításáról
T/13679.
T/13647.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem,
hogy az Országgyűlés 2020. november 16-17-18-19-20. és
november 23-i ülésének napirendi javaslata az alábbiak szerint
módosuljon:
A november 18-i (szerdai) ülésnap
- 8. napirendi pontjaként feltüntetett, az egyes
választási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/13679. számú törvényjavaslat, és
- 9. napirendi pontjaként feltüntetett, Magyarország
Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló
T/13647. számú javaslat
általános vitájára ne kerüljön sor.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
nem fogadta el.
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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.

Mentelmi ügy:
H/13820.

Szabó Timea (Párbeszéd)
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.

3.
B./3.

Mentelmi ügy:
H/13821.

Simonka György (Fidesz)
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.

4.
B./4.

Interpellációk
(120 perc)

A határozathozatalokat követően:

5.
B./5.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1530-kb. 1730 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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kb. 1730 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
6.
B./6.

T/13260.

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes
tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
(Kormány – nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

7.
B./7.

T/13262.

Egyes
törvényeknek
nyilvántartásokkal
és
elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

8.
B./8.

T/13257.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

9.
B./9.

T/13261.

A családi gazdaságokról
(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.
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10.
T/13108.
B./10.

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(Kormány – innovációért és technológiáért 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.
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

11.
B./11.

T/13263.

Egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról
(Kormány – innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

12.
T/13476.
B./12.

Az
Eötvös
Loránd
Kutatási
Hálózatnál
foglalkoztatottak
jogállásváltozásához
szükséges
egyes törvények módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

13.
T/13478.
B./13.

Az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése
érdekében egyes törvények módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
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14.
T/13098.
B./14.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló
2018.
évi L.
törvény végrehajtásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a
törvényjavaslat részletes vitáját – a Mentelmi bizottság
kivételével – valamennyi állandó bizottság és a
nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
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) bek. a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

15.
T/13258.
B./15.

Egyes adótörvények módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 17. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!
1.
T/13468.
B./16.

A Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a
jövedelemadók
területén
a
kettős
adóztatás
elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés
megakadályozásáról
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

2.
B./7.

T/13262.

Egyes
törvényeknek
nyilvántartásokkal
és
elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

3.
B./8.

T/13257.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta

4.
B./6.

T/13260.

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes
tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
(Kormány – nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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5.
B./9.

T/13261.

A családi gazdaságokról
(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.

6.
B./10.

T/13108.

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(Kormány – innovációért és technológiáért 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.
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

7.
B./11.

T/13263.

Egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról
(Kormány – innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

8.
T/13476.
B./12.

Az
Eötvös
Loránd
Kutatási
Hálózatnál
foglalkoztatottak
jogállásváltozásához
szükséges
egyes törvények módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
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9.
T/13478.
B./13.

Az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése
érdekében egyes törvények módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

10.
B./14.

T/13098.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a
törvényjavaslat részletes vitáját – a Mentelmi bizottság
kivételével – valamennyi állandó bizottság és a
nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
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) bek. a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

11.
T/13258.
B./15.

Egyes adótörvények módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

12.
B./17.

Személyi javaslat(ok)
S/...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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A határozathozatalokat követően:
Az együttes általános vita a lezárásig
13.
B./18.

a)
T/13672.

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről,
valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)

b)
T/13673.

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről,
valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az a)-b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Az általános viták a lezárásig:

14.
H/13655.
B./19.

A 2022. és 2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé
nyilvánításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), L. Simon
László (Fidesz), Lezsák Sándor (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

15.
T/13658.
B./20.

A rákosmezei Királydomb nemzeti emlékhellyé
nyilvánításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

16.
B./21.

Egyes
törvényeknek
az
egyenlő
bánásmód
követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító
módosításáról
(Igazságügyi bizottság)
Az általános vita a lezárásig.

T/13631.

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

11

17.
T/13648.
B./22.

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

18.
T/13657.
B./23.

A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

19.
T/13665.
B./24.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvénynek a csecsemőgondozási díj
emelésével összefüggő módosításáról
(Kormány- családokért felelős tárca nélküli miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

20.
T/13659.
B./25.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

21.
T/13650.
B./26.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.
évi CII. törvény módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 18. SZERDA
Üléskezdés: 830 óra
Az általános viták a lezárásig:
1.
B./27.

T/13641.

A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai
Királyság
Kormánya
közötti
légiközlekedési
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.
T/13645.
B./28.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló
1979. évi 19. törvényerejű rendelet hatályon kívül
helyezéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.
T/13666.
B./29.

A
pilóta
nélküli
légijárművek
üzemelésével
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

4.
T/13638.
B./30.

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság
Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről
szóló
Megállapodás
módosításáról
szóló
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

5.
B./31.

A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság
Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös
védelméről
szóló
megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/13639.
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6.
T/13640.
B./32.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást
létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

7.
T/13663.
B./33.

Egyes
törvényeknek
a
mozgóképipar
versenyképességének
növelésével
összefüggő
módosításáról
(Kormány- a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.

8.
T/13679.
B./34.

Egyes választási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!

9.
T/13647.
B./35.

Magyarország
Alaptörvényének
módosítása
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

kilencedik

Megjegyzés:
A javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése
alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 19. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 830 óra
Az általános viták a lezárásig:

1.
T/13661.
B./36.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló
2016. évi LXXIII. törvény módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.
B./37.

T/13652.

Nagy-Britannia
és
Észak-Írország
Egyesült
Királysága Európai Unióból történő kilépésére
tekintettel az Egyesült Királyság állampolgárai
valamint családtagjaik tartózkodási jogáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.
T/13660.
B./38.

A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Középeurópai
Oktatási
Alapítvány
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges

4.
T/13646.
B./39.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

5.
H/13642.
B./40.

A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék
kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V.
4.) OGY határozat módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

6.
B./41.

Egyes
energiahatékonysági
tárgyú
törvények
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős)
Az általános vita a lezárásig.

T/13667.

15

7.
T/13678.
B./42.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

8.
T/13676.
B./43.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért
Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrárés Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez
szükséges feltételek és forrás biztosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

9.
T/13677.
B./44.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő
átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú
törvények módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

10.
T/13675.
B./45.

A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon
Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 20. PÉNTEK
Üléskezdés: 830 óra
Az általános viták a lezárásig:
1.
T/13653.
B./46.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

2.
B./47.

T/13644.

Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

3.
B./48.

T/13662.

A
megváltozott
munkaképességű
személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó,
a
Gazdaságvédelmi
Akciótervvel
összhangban
megvalósuló módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

4.
B./49.

T/13668.

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével
összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023
programsorozat
sikeres
megrendezéséhez
és
megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!

5.
B./50.

T/13674.

Az ügyfelek számára adminisztratív
tartalmazó egyes törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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terheket

6.
B./51.

T/13669.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

7.
T/13671.
B./52.

Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer
működéséhez
szükséges
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

8.
T/13670.
B./53.

Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és
elektronizálásáról,
valamint
egyes
kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

9.
T/13664.
B./54.

Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról
szóló 2000. évi XIII. törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 23. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
1.
Azonnali kérdések és válaszok órája
B./55. Kb. 1215-kb. 1415 óráig
2.
Kérdések
B./56. Kb. 1415-kb. 1545 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.

19

B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

Személyi javaslat(ok)
S/...

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

2.

Mentelmi ügy:
H/13820.

Szabó Timea (Párbeszéd)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
Dr. Hargitai János, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Szabó Timea (Párbeszéd) 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.

3.

Mentelmi ügy:
H/13821.

Simonka György (Fidesz)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
Dr. Hargitai János, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Simonka György (Fidesz) 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.

4.

Interpellációk

5.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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6.

T/13260.

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes
tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 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: 2020.10.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.10.14. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.10.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.10.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13260/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/13260/3.
A részletes vita lezárása: 2020.10.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/13260/4.
Összegző módosító javaslat: T/13260/5.
Összegző jelentés: T/13260/6.
Egységes javaslat: T/13260/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Fazekas Sándor, 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)
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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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
7.

T/13262.

Egyes
törvényeknek
nyilvántartásokkal
és
elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.10.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.10.14. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.10.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.10.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13262/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/13262/3.
T/13262/5.
A részletes vita lezárása: 2020.10.28.
Előterjesztői nyilatkozat: T/13262/6.
Összegző módosító javaslat: T/13262/7.
Összegző jelentés: T/13262/8.
Egységes javaslat: T/13262/9.
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)
– Paulik Antal, a kapcsolódó 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

– 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, 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.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
8.

T/13257.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.10.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.10.14. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.10.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.10.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13257/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/13257/5.
A részletes vita lezárása: 2020.10.28.
23

Előterjesztői nyilatkozat: T/13257/6.
Összegző módosító javaslat: T/13257/7.
Összegző jelentés: T/13257/8.
Egységes javaslat: T/13257/10.
Várható felszólalók:
– Dr. Fazekas Sándor, 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, 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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9.

T/13261.

A családi gazdaságokról
(Kormány – agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.10.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.10.14. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.10.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 10 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.10.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13261/12.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/13261/13.
A részletes vita lezárása: 2020.10.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/13261/14.
Összegző módosító javaslat: T/13261/15.
Összegző jelentés: T/13261/16.
Egységes javaslat: T/13261/18.
Várható felszólalók:
– Dr. Fazekas Sándor, 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)

25

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.
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.
10.

T/13108.

Egyes energetikai 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: 2020.09.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.09.30. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.10.08. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.10.12.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13108/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/13108/3.
A részletes vita lezárása: 2020.10.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/13108/4.
Összegző módosító javaslat: T/13108/5.
Összegző jelentés: T/13108/6.
Egységes javaslat: T/13108/7.
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)
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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

– 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.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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11.

T/13263.

Egyes klímapolitikai 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: 2020.10.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.10.14. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.10.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.10.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13263/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/13263/4.
A részletes vita lezárása: 2020.10.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/13263/5.
Összegző módosító javaslat: T/13263/6.
Összegző jelentés: T/13263/7.
Egységes javaslat: T/13263/9.
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)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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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.
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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
12.

T/13476.

Az
Eötvös
Loránd
Kutatási
Hálózatnál
foglalkoztatottak
jogállásváltozásához
szükséges
egyes 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: 2020.10.27.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.10.28. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.11.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13476/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/13476/5.
A részletes vita lezárása: 2020.11.11.
TAB eljárás kezdeményezése: T/13476/3.
Előterjesztői tájékoztató: T/13476/6.
Összegző módosító javaslat: T/13476/7.
Összegző jelentés: T/13476/8.
Egységes javaslat: T/13476/9.
Várható felszólalók:
– Törő Gábor, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
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– 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, 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.
Az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
13.

T/13478.

Az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése
érdekében egyes 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: 2020.10.27.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.10.28. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.11.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13478/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/13478/5.
A részletes vita lezárása: 2020.11.10.
TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/13478/6.
Előterjesztői nyilatkozat: T/13478/7.
Összegző módosító javaslat: T/13478/8.
Összegző jelentés: T/13478/9.
Egységes javaslat: T/13478/12.
Várható felszólalók:
– Törő Gábor, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Hiszékeny Dezső: 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, 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.
Az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
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14.

T/13098.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló
2018.
évi
L.
törvény
végrehajtásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.09.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
- valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő
bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.10.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.10.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/13098/2-15.
A részletes vita lezárása: 2020.10.29.
Várható felszólalók:
– Dr. Szűcs Lajos, a Költségvetési bizottság előadójának
felszólalása (60 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Bősz Anett, Potocskáné
Kőrösi Anita, Hohn Krisztina, Varjú László: összesen: 30
perc)
(HHSZ 94. § (1) bek. és 99. §-a alapján)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt) (30 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

– Alexov Lyubomir, a nemzetiségeket képviselő bizottság
által felkért nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben elmondható
felszólalásával együtt) (30 perc)
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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.
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.
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) bek. a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
15.

T/13258.

Egyes adótörvények módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.10.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.10.14. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.10.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.10.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13258/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/13258/6.
A részletes vita lezárása: 2020.10.29.
Előterjesztői nyilatkozat: T/13258/7.
Összegző módosító javaslat: T/13258/8.
Összegző jelentés: T/13258/9.
Egységes javaslat: T/13258/12.
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Várható felszólalók:
– Törő Gábor, 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)
– 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)

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.
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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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16.

T/13468.

A Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a
jövedelemadók
területén
a
kettős
adóztatás
elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés
megakadályozásáról
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2020.10.27.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

17.

Személyi javaslat(ok)
S/...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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18.

a)
T/13672.

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről,
valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:

b)
T/13673.

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről,
valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az a)-b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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19.

H/13655.

A 2022. és 2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé
nyilvánításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), L. Simon
László (Fidesz), Lezsák Sándor (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Kulturális bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.11.16.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

20.

T/13658.

A rákosmezei Királydomb nemzeti emlékhellyé
nyilvánításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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21.

T/13631.

Egyes
törvényeknek
az
egyenlő
bánásmód
követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító
módosításáról
(Igazságügyi bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (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)
– Kissné Köles Erika, a nemzetiségeket képviselő bizottság
által felkért nemzetiségi szószóló (15 perc) (amennyiben
nemzetiségi képviselő felszólalására még nem került sor)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő,
nemzetiségi szószóló (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
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22.

T/13648.

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

23.

T/13657.

A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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24.

T/13665.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvénynek a csecsemőgondozási díj
emelésével összefüggő módosításáról
(Kormány- családokért felelős tárca nélküli miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

25.

T/13659.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.11.16. Fenntartható Fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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26.

T/13650.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.
évi CII. törvény módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

27.

T/13641.

A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai
Királyság
Kormánya
közötti
légiközlekedési
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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28.

T/13645.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló
1979. évi 19. törvényerejű rendelet hatályon kívül
helyezéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.12. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

29.

T/13666.

A
pilóta
nélküli
légijárművek
üzemelésével
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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30.

T/13638.

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság
Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről
szóló
Megállapodás
módosításáról
szóló
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

31.

T/13639.

A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság
Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös
védelméről
szóló
megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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32.

T/13640.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást
létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont

33.

T/13663.

Egyes
törvényeknek
a
mozgóképipar
versenyképességének
növelésével
összefüggő
módosításáról
(Kormány- a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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34.

T/13679.

Egyes választási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– Ritter Imre, 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,
nemzetiségi szószóló (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
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35.

T/13647.

Magyarország
Alaptörvényének
módosítása
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

kilencedik

Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő (15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15 perc)
– Szuperák Brigitta, a nemzetiségeket képviselő bizottság
által felkért nemzetiségi szószóló (15 perc) (amennyiben
nemzetiségi képviselő felszólalására még nem került sor)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő,
nemzetiségi szószóló (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése
alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
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36.

T/13661.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló
2016. évi LXXIII. törvény módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

37.

T/13652.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Európai Unióból történő kilépésére tekintettel az
Egyesült
Királyság
állampolgárai
valamint
családtagjaik tartózkodási jogáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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38.

T/13660.

A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Középeurópai
Oktatási
Alapítvány
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges

39.

T/13646.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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40.

H/13642.

A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék
kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V.
4.) OGY határozat módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.11.16. Fenntartható Fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

41.

T/13667.

Egyes
energiahatékonysági
tárgyú
törvények
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.11.16. Fenntartható Fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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42.

T/13678.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

43.

T/13676.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért
Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrárés Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez
szükséges feltételek és forrás biztosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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44.

T/13677.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő
átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú
törvények módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

45.

T/13675.

A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon
Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
46.

T/13653.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.11.16.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

47.

T/13644.

Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határidej
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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48.

T/13662.

A
megváltozott
munkaképességű
személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó,
a
Gazdaságvédelmi
Akciótervvel
összhangban
megvalósuló módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.12. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

49.

T/13668.

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével
összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023
programsorozat
sikeres
megrendezéséhez
és
megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő (15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15 perc)
– Kissné Köles Erika, a nemzetiségeket képviselő bizottság
által felkért nemzetiségi szószóló (15 perc) (amennyiben
nemzetiségi képviselő felszólalására még nem került sor)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő,
nemzetiségi szószóló (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
50.

T/13674.

Az ügyfelek számára adminisztratív
tartalmazó egyes törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

terheket

Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
51.

T/13669.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
52.

T/13671.

Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer
működéséhez
szükséges
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

53.

T/13670.

Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és
elektronizálásáról,
valamint
egyes
kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő (15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15 perc)
– Alexov Lyubomir, a nemzetiségeket képviselő bizottság
által felkért nemzetiségi szószóló (15 perc) (amennyiben
nemzetiségi képviselő felszólalására még nem került sor)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő,
nemzetiségi szószóló (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
54.

T/13664.

Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról
szóló 2000. évi XIII. törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.11.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.11.12. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje
2020.11.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

55.

Azonnali kérdések és válaszok órája

56.

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