AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
JÚNIUS 2-3-4-I
(KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖKI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE
2020. június 2-án 1430 órai állapot szerint

JÚNIUS 2. KEDD
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 3. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 4. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 1030 óra

Az Országgyűlés

1030-1130 óra

emlékülése:

ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚNIUS 2. KEDD

Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:

Megemlékezés:
Magyar Siketsport Napja
[30/2017. (XII. 13.) OGY határozat alapján]
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Döntés a napirend módosításáról
P/10760.

A 2020. június 4-i (csütörtöki) ülésnap 1. napirendi pontjaként
feltüntetett, „A nemzeti önazonosság védelméről” szóló
P/10760. számú politikai nyilatkozat összevont vitájának
megkezdése során, az előterjesztői felszólalást követően a
képviselőcsoportok vezérszónokainak felszólalására is
kerüljön sor (képviselőcsoportonként legfeljebb 15 perc
terjedelemben).
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot
nem fogadta el.

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/8959/2.

Az Országgyűlés felkéri:
Az „Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és
Hírközlési
Hatóság
elektronikus
hírközléssel
összefüggő tevékenységéről 2019” címmel benyújtott
beszámoló (B/8959.) esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a
beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

B/9165/2.

Az Országgyűlés felkéri:
Az „Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019. évi
tevékenységéről” címmel benyújtott beszámoló (B/9165.)
esetén a kijelölt Kulturális bizottságot a beszámolóról történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: Médiatanács)

B/9742/2.

Az Országgyűlés felkéri:
a ”Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Országgyűlési beszámoló 2019” címmel benyújtott
beszámoló (B/9742.) esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a
beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)

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!

2.
B./2.

Interpellációk
(Elhangzási sorrend bejelentésére nem került sor.)
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A határozathozatalokat követően:
3.
B./3.

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

4.

Kérdések
(Elhangzási sorrend bejelentésére nem került sor.)

B./4.

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
5.

B./5.

T/10217.

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról
és
a
Magyar
Exporthitel
Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény,
valamint
a
külképviseletekről
és
a
tartós
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./6.

T/10310.

Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és
tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós
jogi
szabályozás
módosításával
összefüggő
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

7.

B./7.

T/10303.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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8.

B./8.

T/10316.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

9.

B./9.

T/10313.

Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység
ösztönzésével összefüggő módosításáról
(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.

10.

B./10.

T/10311.

Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi
kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek,
azonban az összegző módosító javaslat elfogadásával a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban jelen
lévő képviselők több, mint felének „igen” szavazat szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

11.

B./11.

T/10314.

Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírusjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

12.

B./12.

T/10315.

A kiskereskedelmi adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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13.

B./13.

T/10308.

Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási
rendszer működéséhez szükséges egyes törvények
módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 3. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!
1.

B./14.

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)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

2.

B./15.

T/10099.

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

3.

B./16.

T/7021.

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

8

4.

B./17.

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)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

5.

B./5.

T/10217.

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról
és
a
Magyar
Exporthitel
Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény,
valamint
a
külképviseletekről
és
a
tartós
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
ATörvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./6.

T/10310.

Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és
tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós
jogi
szabályozás
módosításával
összefüggő
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
ATörvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

7.

B./8.

T/10316.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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8.

B./9.

T/10313.

Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység
ösztönzésével összefüggő módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

9.

B./10.

T/10311.

Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi
kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek,
azonban az összegző módosító javaslat elfogadásával a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban jelen
lévő képviselők több, mint felének „igen” szavazat szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

10.

B./11.

T/10314.

Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírusjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

11.

B./12.

T/10315.

A kiskereskedelmi adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

12.

B./13.

T/10308.

Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási
rendszer működéséhez szükséges egyes törvények
módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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13.
B./18.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

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

A határozathozatalokat követően:
Az általános viták a lezárásig:
14.
T/10744.
B./19.

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

15.
T/10724.
B./20.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Novák Katalin (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

16.
T/10735.
B./21.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (3) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
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Az együttes általános vita a lezárásig:
17.
a)
B./22. T/10747.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

b)
T/10748.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és az egészségügyi készenlétről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése 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:
18.
T/10736.
B./23.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció
fejlesztésével
összefüggő
állami
feladatokról,
valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá
egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú
Európai
Bizottsági
határozattal
összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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19.
T/10755.
B./24.

Egyes törvények Csongrád megye névváltozásával
összefüggő 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.

20.
T/10746.
B./25.

A
rozsdaövezeti akcióterületek
létrehozásához
szükséges intézkedésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 4. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 1030 órától

Az Országgyűlés

1030-1130 óra

emlékülése:

Az emlékülés programja:
Történelmi zászlók bevonulása, fanfár.
Az összevont vita megkezdése:
1.
P/10760.
B./26.

A nemzeti önazonosság védelméről
(Kövér László (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Potápi Árpád
János (Fidesz), Pánczél Károly (Fidesz), Harrach Péter (KDNP),
Kocsis Máté (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Németh
Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az összevont vita megkezdése.
Megjegyzés:
Az összevont vita megkezdése során az előterjesztői nyitóbeszéd
elhangzására kerül sor.

Áder János köztársasági elnök megemlékező felszólalása.
Himnusz
Történelmi zászlók kivonulása, fanfár.

Az emlékülés programját követően:
Szünet (15 perc)
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Az általános viták a lezárásig:
2.
B./27.

T/10737.

Egyes törvényeknek az állatok fokozott kímélete
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Budai Gyula (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr.
Simicskó István (KDNP), Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
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.

3.
T/10743.
B./28.

Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
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.

4.
T/10734.
B./29.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

5.
T/10741.
B./30.

Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj
visszaépítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

6.
B./31.

Az
Egészségügyi
Világszervezet
Dohányzásellenőrzési
Keretegyezménye
dohánytermékek
illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló
Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

T/10733.
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7.
T/10742.
B./32.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

8.
T/10745.
B./33.

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

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

Személyi javaslat(ok)
S/…...

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

2.

Interpellációk

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája

4.

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

5.

T/10217.

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról
és
a
Magyar
Exporthitel
Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény,
valamint
a
külképviseletekről
és
a
tartós
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.22. Gazdasági bizottság
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:
T/10217/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10217/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10217/4.
Összegző módosító javaslat: T/10217/5.
Összegző jelentés: T/10217/6.
Egységes javaslat: T/10217/7.
Várható felszólalók:
– Törő Gábor, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: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 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban
szólalhatnak fel.
ATörvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
6.

T/10310.

Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és
tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós
jogi
szabályozás
módosításával
összefüggő
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020. 04.29. Honvédelmi bizottság
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:
T/10310/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10310/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.13.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/10310/4.
Összegző módosító javaslat: T/10310/5.
Összegző jelentés: T/10310/6.
Egységes javaslat: T/10310/7.
Várható felszólalók:
– Törő Gábor, 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)

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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7.

T/10303.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
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:
T/10303/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10303/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.11.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10303/4.
Összegző módosító javaslat: T/10303/5.
Összegző jelentés: T/10303/6.
Egységes javaslat: T/10303/7.
Várható felszólalók:
– Héjj Dávid Ádám, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
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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.
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
8.

T/10316.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020. 04.29. Igazságügyi bizottság
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:
T/10316/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10316/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.11.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10316/4.
Összegző módosító javaslat: T/10316/5.
Összegző jelentés: T/10316/6.
Egységes javaslat: T/10316/7.
Várható felszólalók:
– Törő Gábor, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási
joggal rendelkező személyek – az európai parlamenti
képviselők kivételével – soron kívül, három-háromperces
időtartamban szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
9.

T/10313.

Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység
ösztönzésével 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: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.29. Kulturális bizottság
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:
T/10313/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10313/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10313/4.
Összegző módosító javaslat: T/10313/5.
Összegző jelentés: T/10313/6.
Egységes javaslat: T/10313/7.
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Várható felszólalók:
– Ovádi Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási
joggal rendelkező személyek – az európai parlamenti
képviselők kivételével – soron kívül, három-háromperces
időtartamban szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
10.

T/10311.

Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi
kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
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: 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:
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T/10311/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10311/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.13.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10311/4.
Összegző módosító javaslat: T/10311/5.
Összegző jelentés: T/10311/6.
Egységes javaslat: T/10311/7.
Várható felszólalók:
– Ovádi Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási
joggal rendelkező személyek – az európai parlamenti
képviselők kivételével – soron kívül, három-háromperces
időtartamban szólalhatnak fel.
A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek,
azonban az összegző módosító javaslat elfogadásával a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban jelen
lévő képviselők több, mint felének „igen” szavazat szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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11.

T/10314.

Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírusjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
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. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó 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/10314/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10314/4.
A részletes vita lezárása: 2020.05.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10314/5.
Összegző módosító javaslat: T/10314/6.
Összegző jelentés: T/10314/7.
Egységes javaslat: T/10314/9.
Várható felszólalók:
– Ovádi Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita elején és
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
12.

T/10315.

A kiskereskedelmi adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
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. Gazdasági bizottság
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:
T/10315/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10315/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10315/4.
Összegző módosító javaslat: T/10315/5.
Összegző jelentés: T/10315/6.
Egységes javaslat: T/10315/7.
Várható felszólalók:
– Ovádi Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
27
perc
KDNP
13
perc
kormánypártok összesen
40
perc
Jobbik
9
perc
MSZP
9
perc
DK
7
perc
LMP
6
perc
PM
5
perc
függetlenek
4
perc
ellenzék összesen
40
perc
mindösszesen
80
perc
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– 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.
13.

T/10308.

Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási
rendszer működéséhez szükséges egyes törvények
módosításáról
(Kormány- agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
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:
T/10308/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10308/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.11.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10308/4.
Összegző módosító javaslat: T/10308/5.
Összegző jelentés: T/10308/6.
Egységes javaslat: T/10308/7.
Várható felszólalók:
– Ovádi Péter, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
9
9
7
6
5
4
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

közben

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási
joggal rendelkező személyek – az európai parlamenti
képviselők kivételével – soron kívül, három-háromperces
időtartamban szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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14.

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)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

29

15.

T/10099.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
(Kormány - agrárminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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16.

T/7021.

A klímavészhelyzet kihirdetéséről
(Tordai Bence (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Szabó
Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), KocsisCake Olivio (Párbeszéd) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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17.

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)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

18.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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19.

T/10744.

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

20.

T/10724.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Novák Katalin (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.02.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 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)

33

21.

T/10735.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 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 HHSZ 91. § (3) és 100. § (3) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
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22.

a)
T/10747.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

b)
T/10748.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és az egészségügyi készenlétről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.06.02. Népjóléti bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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)
Az a)-b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
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23.

T/10736.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció
fejlesztésével
összefüggő
állami
feladatokról,
valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá
egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú
Európai
Bizottsági
határozattal
összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)

24.

T/10755.

Egyes törvények Csongrád megye névváltozásával
összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.27.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.28. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 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.
25.

T/10746.

A
rozsdaövezeti akcióterületek
létrehozásához
szükséges intézkedésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.06.02. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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.

P/10760.

A nemzeti önazonosság védelméről
(Kövér László (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Potápi Árpád
János (Fidesz), Pánczél Károly (Fidesz), Harrach Péter (KDNP),
Kocsis Máté (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Németh
Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az összevont vita megkezdése.
Benyújtva: 2020.05.28.
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.02.
Kijelölt bizottság: Törvényalkotási bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
az ülés napirendjének elfogadását követő három órán belül:
2020.06.02. 17:16 óráig
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Várható felszólalók:
– előterjesztői felszólalás (a vita közbeni felszólalásával és
a viszonválasszal együtt összesen: 20 perc)
Megjegyzés:
Az összevont vita megkezdése során az előterjesztői nyitóbeszéd
elhangzására kerül sor.
A további felszólalásokra az összevont vita folytatásában
kerülhet sor.
A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre
(külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 82.§ (2) bekezdése
alapján nem kerülhet sor.
A politikai nyilatkozat elfogadásához az országgyűlési
képviselők több mint felének „igen” szavazata szükséges.
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27.

T/10737.

Egyes törvényeknek az állatok fokozott kímélete
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Budai Gyula (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr.
Simicskó István (KDNP), Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.02.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje
2020.06.05. 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)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

28.

T/10743.

Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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.
29.

T/10734.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Népjóléti bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.02.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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, EP
képviselők
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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30.

T/10741.

Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj
visszaépítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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/10733.

Az
Egészségügyi
Világszervezet
Dohányzásellenőrzési
Keretegyezménye
dohánytermékek
illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló
Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 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/10742.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.06.02. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)
– 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!

33.

T/10745.

A
Színházés
Filmművészeti
Egyetemért
Alapítványról,
a
Színházés
Filmművészeti
Egyetemért
Alapítvány
és
a
Színházés
Filmművészeti
Egyetem
részére
történő
vagyonjuttatásról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.27. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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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
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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