AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁJUS 18-19-20-I
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDAI)
ÉS MÁJUS 25-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE
2020. május 19-én 1630 órai állapot szerint
AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁJUS 18. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
MÁJUS 19. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1400 órától
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
MÁJUS 20. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁJUS 25. 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

Üléskezdés:

1300

MÁJUS 18. HÉTFŐ

óra

Napirend előtt:
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
napirend előtti felszólalása
" "Külpolitikai aktualitások"
Megjegyzés:
A H/10344. számú határozat házszabályi rendelkezésektől való
eltérés alapján a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet
fennállása alatt 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
Farkas Félix
roma nemzetiségi szószóló felszólalása (5 perc)
"Megemlékezés a roma ellenállásról a Roma Bátorság
és Ifjúság Napján"
Megjegyzés:
A nemzetiségi szószóló napirend előtti felszólalását a házelnök
engedélyezte.
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/10305/2. Az Országgyűlés felkéri:
„A Gazdasági Versenyhivatal 2019. évi tevékenységéről
és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a
verseny
tisztaságának
és
szabadságának
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról” címmel
benyújtott beszámoló (B/10305.) esetén a kijelölt Gazdasági
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Gazdasági Versenyhivatal)
B/10504/2. Az Országgyűlés felkéri:
„A Közbeszerzési Hatóság 2019. január 1. és december
31. közötti időszakban végzett tevékenységéről” címmel
benyújtott beszámoló (B/10504.) esetén a kijelölt Gazdasági
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Közbeszerzési Hatóság)
Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdése alapján a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés - a 84. § (1) bek. a)
pontjában felsoroltak által benyújtott beszámoló kivételével - a beszámolóról történő
határozathozatalra a beszámolót tárgyaló bizottságot felkérheti.
Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

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

A határozathozatalokat követően:
2.
B./2.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1515-kb. 1715 óráig

3.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1715-kb. 1915 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
4.
B./4.

T/10093.

A Schengeni Információs Rendszer keretében történő
információcserével összefüggő egyes törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány-belügyminiszter)
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.

5.
B./5.

T/10309.

Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
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.

6.
B./6.

T/9933.

Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások
terén betöltött szerepének megerősítéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
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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7.
B./7.

T/9934.

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról,
valamint ingyenes vagyonjuttatásról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

8.
B./8.

T/10046.

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási
programjának és a Maecenas Universitatis Corvini
Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

9.
B./9.

T/10307.

Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható
támogatásról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Vejkey Imre
(KDNP), Harrach Péter (KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (3) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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10.
T/9920.
B./10.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

11.
B./11.

T/9921.

A Marek József Alapítványról, a Marek József
Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

12.
T/9922.
B./12.

Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az
Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

7

13.
T/9923.
B./13.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

14.
T/9924.
B./14.

A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a
Neumann János Egyetemért Alapítvány és a
Neumann
János
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

15.
T/9925.
B./15.

A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni
Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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16.
T/9926.
B./16.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a
Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a
Széchenyi
István
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

17.
T/9932.
B./17.

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló
földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes
földügyi tárgyú törvények módosításáról
(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.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 19. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
1.
B./18.

T/10098.

A
kulturális
intézményekben
foglalkoztatottak
közalkalmazotti
jogviszonyának
átalakulásáról,
valamint
egyes
kulturális
tárgyú
törvények
módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

2.
B./19.

T/9927.

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás
magyarországi
szakaszának
fejlesztéséről,
kivitelezéséről és finanszírozásáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

3.
T/10096.
B./20.

Egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő
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.
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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1400 órától határozatképesség szükséges!
4.
B./21.

H/7915.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
önkormányzati
normakontroll
körében
címmel
benyújtott beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

5.
H/8006.
B./22.

6.
H/7916.
B./23.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi
beszámolója elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Az ügyészség 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

7.
B./18.

T/10098.

A
kulturális
intézményekben
foglalkoztatottak
közalkalmazotti
jogviszonyának
átalakulásáról,
valamint
egyes
kulturális
tárgyú
törvények
módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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8.
B./19.

T/9927.

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás
magyarországi
szakaszának
fejlesztéséről,
kivitelezéséről és finanszírozásáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javalatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

9.
B./20.

T/10096.

Egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő
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.

10.
T/9918.
B./24.

A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

11.
B./4.

T/10093.

A Schengeni Információs Rendszer keretében történő
információcserével összefüggő egyes törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány-belügyminiszter)
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.
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12.
B./5.

T/10309.

Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

13.
B./17.

T/9932.

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló
földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes
földügyi tárgyú törvények módosításáról
(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.

14.
B./9.

T/10307.

Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható
támogatásról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Vejkey Imre
(KDNP), Harrach Péter (KDNP) képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (3) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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15.
B./6.

T/9933.

Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások
terén betöltött szerepének megerősítéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

16.
B./15.

T/9925.

A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni
Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

17.
B./7.

T/9934.

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról,
valamint ingyenes vagyonjuttatásról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

18.
B./8.

T/10046.

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási
programjának és a Maecenas Universitatis Corvini
Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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19.
B./11.

T/9921.

A Marek József Alapítványról, a Marek József
Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

20.
B./12.

T/9922.

Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az
Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

21.
B./13.

T/9923.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

22.
B./14.

T/9924.

A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a
Neumann János Egyetemért Alapítvány és a
Neumann
János
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
23.
B./16.

T/9926.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a
Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a
Széchenyi
István
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

24.
T/9920.
B./10.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

25.
Személyi javaslat(ok)
B./25.
S/…...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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A határozathozatalokat követően:
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
26.
B./26.

T/10097.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi
Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói
tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII.
törvény módosításáról
(Kormány-agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

27.
B./27.

T/10099.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
(Kormány - agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

28.
B./28.

T/7021.

A klímavészhelyzet kihirdetéséről
(Tordai Bence (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Szabó
Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), KocsisCake Olivio (Párbeszéd) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

29.
B./29.

H/7380.

Az
éghajlatváltozási
veszélyhelyzetből
fakadó,
halasztást nem tűrő feladatokról
(Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr.
Hadházy Ákos (független), Dr. Szél Bernadett (független), Dr.
Vadai Ágnes (DK), Nunkovics Tibor (Jobbik), Szabó Timea
(Párbeszéd), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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Az általános viták a lezárásig:
30.
T/10516.
B./30.

Egyes
törvényeknek
az
örökbefogadások
elősegítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások 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.

31.
B./31.

T/10521.

Az Erzsébet-táborokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

32.
T/10528.
B./32.

A
büntetések,
az
intézkedések,
egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a
börtönzsúfoltsági
kártalanításokkal
kapcsolatos
visszaélések megszüntetése érdekében szükséges
haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV.
törvény módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 20. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az általános viták a lezárásig:
1.
B./33.

T/10527.

A különleges gazdasági övezetről és a
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

hozzá

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
2.
T/10515.
B./34.

A Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzőkönyv szerinti szövegének 2009. évi és 2018.
évi módosításai kihirdetéséről és a Bernben, 1980.
május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló 2006. évi LXXVII. törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.
T/10523.
B./35.

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

4.
T/10524.
B./36.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
módosítása
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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5.
T/10525.
B./37.

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

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

20

MÁJUS 25. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
1.

Azonnali kérdések és válaszok órája
B./38. Kb. 1215-kb. 1415 óráig
2.

Kérdések

B./39. 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.
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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.

Azonnali kérdések és válaszok órája

3.

Interpellációk
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

4.

T/10093.

A Schengeni Információs Rendszer keretében történő
információcserével összefüggő egyes törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány-belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.15. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10093/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10093/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.29.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10093/4.
Összegző módosító javaslat: T/10093/5.
Összegző jelentés: T/10093/6.
Egységes javaslat: T/10093/7.
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
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

5

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 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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5.

T/10309.

Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020. 04.29. Honvédelmi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: 2020.05.04. Igazságügyi bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10309/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10309/4.
T/10309/7.
A részletes vita lezárása:
TAB előrehozott eljárás kezdeményezése: T/10309/5.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10309/8.
Összegző módosító javaslat: T/10309/9.
Összegző jelentés: T/10309/10.
Egységes javaslat: T/10309/12.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc) (ebből
kisebbségi vélemény: 3 perc
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
6.

T/9933.

Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások
terén betöltött szerepének megerősítéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9933/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9933/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.14.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9933/4.
Összegző módosító javaslat: T/9933/5.
Összegző jelentés: T/9933/6.
Egységes javaslat: T/9933/7.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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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
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
7.

T/9934.

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról,
valamint ingyenes vagyonjuttatásról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9934/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9934/6.
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A részletes vita lezárása: 2020.04.14.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9934/7.
Összegző módosító javaslat: T/9934/9.
Összegző jelentés: T/9934/10.
Egységes javaslat: T/9934/11.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Arató Gergely: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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8.

T/10046.

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási
programjának és a Maecenas Universitatis Corvini
Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.15. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10046/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10046/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.28.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10046/4.
Összegző módosító javaslat: T/10046/5.
Összegző jelentés: T/10046/6.
Egységes javaslat: T/10046/7.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
9.

T/10307.

Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható
támogatásról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Vejkey Imre
(KDNP), Harrach Péter (KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020. 04.29. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.05.04.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10307/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.11.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
27
perc
KDNP
13
perc
kormánypártok összesen
40
perc
Jobbik
10
perc
MSZP
9
perc
DK
7
perc
LMP
6
perc
PM
5
perc
függetlenek
3
perc
ellenzék összesen
40
perc
mindösszesen
80
perc
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– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)

közben

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (3) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
10.

T/9920.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény, valamint egyes kapcsolódó 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: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9920/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9920/6.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9920/7.
Összegző módosító javaslat: T/9920/8.
Összegző jelentés: T/9920/9.
Egységes javaslat: T/9920/10.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
27
perc
KDNP
13
perc
kormánypártok összesen
40
perc
Jobbik
10
perc
MSZP
9
perc
DK
7
perc
LMP
6
perc
PM
5
perc
függetlenek
3
perc
ellenzék összesen
40
perc
mindösszesen
80
perc
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
11.

T/9921.

A Marek József Alapítványról, a Marek József
Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9921/3.
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A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9921/4.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9921/5.
Összegző módosító javaslat: T/9921/6.
Összegző jelentés: T/9921/7.
Egységes javaslat: T/9921/8.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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12.

T/9922.

Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az
Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9922/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9922/4.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9922/5.
Összegző módosító javaslat: T/9922/6.
Összegző jelentés: T/9922/7.
Egységes javaslat: T/9922/8.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
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)
33

közben

Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
13.

T/9923.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9923/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9923/4.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9923/5.
Összegző módosító javaslat: T/9923/6.
Összegző jelentés: T/9923/7.
Egységes javaslat: T/9923/8.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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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
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
14.

T/9924.

A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a
Neumann János Egyetemért Alapítvány és a
Neumann
János
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9924/4.
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A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9924/5.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9924/6.
Összegző módosító javaslat: T/9924/7.
Összegző jelentés: T/9924/8.
Egységes javaslat: T/9924/9.
Várható felszólalók:
– Dr. Salacz László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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15.

T/9925.

A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni
Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9925/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9925/4.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9925/5.
Összegző módosító javaslat: T/9925/6.
Összegző jelentés: T/9925/7.
Egységes javaslat: T/9925/8.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
16.

T/9926.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a
Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a
Széchenyi
István
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9926/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9926/4.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9926/5.
Összegző módosító javaslat: T/9926/6.
Összegző jelentés: T/9926/7.
Egységes javaslat: T/9926/8.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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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
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
17.

T/9932.

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló
földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes
földügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 33 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9932/35.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9932/36.
A részletes vita lezárása: 2020.04.14.
39

Előterjesztői nyilatkozat: T/9932/37.
Összegző módosító javaslat: T/9932/38.
Összegző jelentés: T/9932/39.
Egységes javaslat: T/9932/40.
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
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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18.

T/10098.

A
kulturális
intézményekben
foglalkoztatottak
közalkalmazotti
jogviszonyának
átalakulásáról,
valamint
egyes
kulturális
tárgyú
törvények
módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.15. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.04.20. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10098/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10098/6.
T/10098/8.
A részletes vita lezárása: 2020.04.28.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10098/9.
Összegző módosító javaslat: T/10098/10.
Összegző jelentés: T/10098/11.
Egységes javaslat: T/10098/12.
Várható felszólalók:
– Nagy Csaba, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc
– Kissné Köles Erika, a kapcsolodó 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
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27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (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:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
19.

T/9927.

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás
magyarországi
szakaszának
fejlesztéséről,
kivitelezéséről és finanszírozásáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9927/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9927/5.
A részletes vita lezárása: 2020.04.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9927/6.
Összegző módosító javaslat: T/9927/7.
Összegző jelentés: T/9927/8.
Egységes javaslat: T/9927/9.
Várható felszólalók:
– Dr. Fazekas Sándor, a Törvényalkotási bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:
Dr. Keresztes László Lóránt: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
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– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
biztosítva:
Fidesz
27
KDNP
13
kormánypártok összesen
40
Jobbik
10
MSZP
9
DK
7
LMP
6
PM
5
függetlenek
3
ellenzék összesen
40
mindösszesen
80

5

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 a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
20.

T/10096.

Egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő
módosításáról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.15. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10096/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10096/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.28.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10096/4.
Összegző módosító javaslat: T/10096/5.
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Összegző jelentés: T/10096/6.
Egységes javaslat: T/10096/7.
Várható felszólalók:
– Nagy Csaba, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 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
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási
joggal rendelkező személyek – az európai parlamenti
képviselők kivételével – soron kívül, három-háromperces
időtartamban szólalhatnak fel.
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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21.

H/7915.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
önkormányzati
normakontroll
körében
címmel
benyújtott beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A határozathozatal.
Benyújtva: 2019.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

22.

H/8006.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi
beszámolója elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A határozathozatal.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

23.

H/7916.

Az ügyészség 2018. évi
beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A határozathozatal.

tevékenységéről

szóló

Benyújtva: 2019.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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24.

T/9918.

A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.03.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.01. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.14.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9918/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9918/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.14
Előterjesztői nyilatkozat: T/9918/4.
Összegző módosító javaslat: T/9918/5.
Összegző jelentés: T/9918/6.
Egységes javaslat: T/9918/7.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

25.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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26.

T/10097.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi
Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói
tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII.
törvény módosításáról
(Kormány-agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2020.04.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.15. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10097/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10097/5.
A részletes vita lezárása: 2020.04.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10097/6.
Összegző módosító javaslat: T/10097/7.
Összegző jelentés: T/10097/8.
Egységes javaslat: T/10097/9.
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
10
9
7
6
5
3
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

Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási
joggal rendelkező személyek – az európai parlamenti
képviselők kivételével – soron kívül, három-háromperces
időtartamban szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
27.

T/10099.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
(Kormány - agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2020.04.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.15. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10099/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10099/3.
A részletes vita lezárása: 2020.04.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10099/4.
Összegző módosító javaslat: T/10099/5.
Összegző jelentés: T/10099/6.
Egységes javaslat: T/10099/7.
Várható felszólalók:
– Herczeg Tamás, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– Koncz Ferenc, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
27
perc
KDNP
13
perc
kormánypártok összesen
40
perc
Jobbik
10
perc
MSZP
9
perc
DK
7
perc
LMP
6
perc
PM
5
perc
függetlenek
3
perc
ellenzék összesen
40
perc
mindösszesen
80
perc
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– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)

közben

Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
28.

T/7021.

A klímavészhelyzet kihirdetéséről
(Tordai Bence (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Szabó
Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), KocsisCake Olivio (Párbeszéd) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2019.08.01.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Tárgysorozatba vétel: 2019.12.03.
2019.09.20. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7021/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7021/7.
A részletes vita lezárása: 2020.04.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7021/8.
Összegző módosító javaslat: T/7021/9.
Összegző jelentés: T/7021/10.
Egységes javaslat: T/7021/11.
Várható felszólalók:
– Herczeg Tamás, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– Bencsik János, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Schmuck Erzsébet: 3 perc
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Megjegyzés:
Az előterjesztő, valamint 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.
29.

H/7380.

Az
éghajlatváltozási
veszélyhelyzetből
fakadó,
halasztást nem tűrő feladatokról
(Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr.
Hadházy Ákos (független), Dr. Szél Bernadett (független), Dr.
Vadai Ágnes (DK), Nunkovics Tibor (Jobbik), Szabó Timea
(Párbeszéd), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2019.09.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.09.20. Fenntartható fejlődés bizottsága
Tárgysorozatba vétel: 2019.12.03.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
H/7380/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/7380/6.
A részletes vita lezárása: 2020.04.27.
Előterjesztői nyilatkozat: H/7380/7.
Összegző módosító javaslat: H/7380/8.
Összegző jelentés: H/7380/9.
Egységes javaslat: H/7380/11.
Várható felszólalók:
– Herczeg Tamás, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Keresztes László
Lóránt: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– Bemcsik János, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
7
6
5
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Megjegyzés:
Az előterjesztő, valamint 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.

51

30.

T/10516.

Egyes
törvényeknek
az
örökbefogadások
elősegítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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.

31.

T/10521.

Az Erzsébet-táborokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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32.

T/10528.

A
büntetések,
az
intézkedések,
egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a
börtönzsúfoltsági
kártalanításokkal
kapcsolatos
visszaélések megszüntetése érdekében szükséges
haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV.
törvény módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 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)

33.

T/10527.

A különleges gazdasági övezetről és a
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

hozzá

Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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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34.

T/10515.

A Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzőkönyv szerinti szövegének 2009. évi és 2018.
évi módosításai kihirdetéséről és a Bernben, 1980.
május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló 2006. évi LXXVII. törvény módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)

35.

T/10523.

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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36.

T/10524.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
módosítása
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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/10525.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési
Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének
kötelezettségével összefüggő módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
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38.

Azonnali kérdések és válaszok órája

39.

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