AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
JÚNIUS 8-9-10-11-12-I
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE
2020. június 8-án 1430 órai állapot szerint

JÚNIUS 8. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása)
és
legkorábban: 1530 órától
(vita nélküli határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 9. KEDD
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 10. SZERDA
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 11. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 12. PÉNTEK
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚNIUS 8. HÉTFŐ

Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Döntés időkeretben történő tárgyalásról
T/10710.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.

Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
1.

B./1.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1530 órától határozatképesség szükséges!
2.

B./2.

T/10733.

Az
Egészségügyi
Világszervezet
Dohányzásellenőrzési
Keretegyezménye
dohánytermékek
illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló
Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.

B./1.

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

4.

Személyi javaslat

B./3.

S/10929.

5.
B./4.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Interpellációk
(Elhangzási sorrend bejelentésére nem került sor.)

A határozathozatalokat követően:
6.
B./5.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1540-kb. 1740 óráig

7.

Kérdések
(Elhangzási sorrend bejelentésére nem került sor.)

B./6.

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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Az összevont vita folytatása és lezárása
8.

B./7.

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 folytatása és lezárása.
Megjegyzés:
Az összevont vita megkezdése során az előterjesztői nyitóbeszéd
már elhangzott.
A vita közben az előterjesztő, valamint – ha nem a Kormány az
előterjesztő – a Kormány képviselője bármikor felszólalhat.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

5

JÚNIUS 9. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Az általános viták a lezárásig:
1.

B./8.

T/10854.

Az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú
beruházási megállapodások megszűnéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

2.

T/10855.

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának,
felhalmozásának
és
használatának
tilalmáról,
valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993.
január
13-án
aláírt
egyezmény
Melléklete
módosításának kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.

T/10860.

A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj
megtérítése iránt indított gyorsított perről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

4.

T/10858.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

5.

T/10863.

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

B./9.

B./10.

B./11.

B./12.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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6.

T/10859.

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

7.

T/10864.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

8.

T/10861.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény
módosításáról,
valamint
az
egyes
felsőoktatási
intézmények
fenntartóváltásához
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technologiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./13.

B./14.

B./15.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
9.

B./16.

T/10862.

Egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba
hozatalának betiltásáról
(Kormány- innovációért és technologiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 10. SZERDA
Üléskezdés:

800

óra

Megemlékezés:
Ügyészség Napja
[2011. évi CLXIV. törvény 80. §-a alapján]
Megemlékezés:
A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapja
[28/2016. (XI.14.) OGY határozat alapján]
Az általános vita megkezdése:
1.
T/10710.
B./17.
T/10710/1.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita megkezdése.
Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Költségvetési bizottság jár el Törvényalkotási
bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A
költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a többi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság – a
költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége
vonatkozásában – vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
Az általános vita a 40 perces előterjesztői nyitóbeszéd
elmondásával kezdődik, amelyet az Állami Számvevőszék
elnökének 30 perces, majd a Költségvetési Tanács elnökének 30
perces felszólalása követ.
A képviselői felszólalások a vezérszónokok 30-30 perces
felszólalásával kezdődnek, melyeket az elsőként szólásra
jelentkező független képviselő felszólalása követ.
További képviselői felszólalásokra ezt követően lesz lehetőség.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 11. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 800 óra
Az általános vita folytatása:
1.
T/10710.
B./17.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita folytatása.

T/10710/1. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Költségvetési bizottság jár el Törvényalkotási
bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A
költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a többi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság – a
költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége
vonatkozásában – vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 12. PÉNTEK
Üléskezdés: 800 óra
Az általános vita folytatása és lezárása:
1.
T/10710.
B./17.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita folytatása és lezárása.

T/10710/1. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Költségvetési bizottság jár el Törvényalkotási
bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A
költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a többi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság – a
költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége
vonatkozásában – vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
Az általános vita a lezárásig:
2.

B./18.

T/10856.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!

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

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.05.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.05.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.05.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10528/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10528/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10528/4.
Összegző módosító javaslat: T/10528/5.
Összegző jelentés: T/10528/6.
Egységes javaslat: T/10528/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Budai Gyula, 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.
2.

T/10733.

Az
Egészségügyi
Világszervezet
Dohányzásellenőrzési
Keretegyezménye
dohánytermékek
illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló
Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás
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: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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3.

Személyi javaslat
S/10929.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

4.

Interpellációk

5.

Azonnali kérdések és válaszok órája

6.

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

7.

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 folytatása és lezárása.
Benyújtva: 2020.05.28.
Kijelölt bizottság: Törvényalkotási bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
az ülés napirendjének elfogadását követő három órán belül:
2020.06.02. 17:16 óra
Képviselői módosító javaslatok: Összegző módosító javaslat: Összegző jelentés: T/10760/3.
Várható felszólalók:
– Kormány képviselője (a vita közben elhangzott
felszólalásával együtt összesen: 10 perc)
– a Törvényalkotási bizottság kijelölt előadója (5 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 2 perc)
– képviselői felszólalások (képviselőcsoportonként 10 perc)
– független képviselők (nemzetiségi képviselő) (összesen:
2 perc)
– előterjesztői viszonválasz (a vita elején és a vita közben
elhangzott felszólalásával együtt összesen: 20 perc)
Megjegyzés:
Az összevont vita megkezdése során az előterjesztői nyitóbeszéd
már elhangzott. A vita közben az előterjesztő, valamint a
Kormány képviselője bármikor felszólalhat.
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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8.

T/10854.

Az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú
beruházási megállapodások megszűnéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

9.

T/10855.

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának,
felhalmozásának
és
használatának
tilalmáról,
valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993.
január
13-án
aláírt
egyezmény
Melléklete
módosításának kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 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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10.

T/10860.

A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj
megtérítése iránt indított gyorsított perről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)

11.

T/10858.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Kulturális bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.08.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)
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12.

T/10863.

Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése
érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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.

13.

T/10859.

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.08.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)

16

14.

T/10864.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2020.06.08.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)

15.

T/10861.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény
módosításáról,
valamint
az
egyes
felsőoktatási
intézmények
fenntartóváltásához
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technologiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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.
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16.

T/10862.

Egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba
hozatalának betiltásáról
(Kormány- innovációért és technologiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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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17.

T/10710.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/10710/1. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről
Benyújtva: 2020.05.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Költségvetési bizottság
Költségvetési Tanács véleménye:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Varga Mihály pénzügyminiszter
Előterjesztői nyitóbeszéd (40 perc)
– Domokos László,
az Állami Számvevőszék elnöke (30 perc)
– Dr. Kovács Árpád,
a Költségvetési Tanács elnöke (30 perc)
– Képviselői felszólalások
(a rendelkezésre álló időkeretben)
– Vezérszónoki felszólalások (30-30 perc)
– További képviselői, EP képviselői felszólalások.
– a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló felszólalása,
valamint a további nemzetiségi képviselői és szószólói
felszólalások [(szerdán, csütörtökön és pénteken)
időkereten felül: 20-20 perc, összesen 60 perc]
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Költségvetési bizottság jár el Törvényalkotási
bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja.
A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a többi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság – a
költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége
vonatkozásában – vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
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18.

T/10856.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2020.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.06.03. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.06.08. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
2020.06.08. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.06.11. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 20 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő (15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15
perc)
– Varga Szimeon, a nemzetiségeket képviselő bizottság
által felkért nemzetiségi szószóló (15 perc)
(amennyiben nemzetiségi képviselő felszólalására még
nem került sor)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő,
nemzetiségi szószóló (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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Függelék
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10710.)
általános vitájának során
az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkeret felosztása
perc

k

Felszólaló

június 10-én
SZERDÁN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló időkeret:
1100 óra (660 perc)
1100 óra
(kb. 940–kb. 2040 óráig)
vezértovábbi
szónoki
képviselői
összesen
felszólalások

Fidesz
KDNP

30
30

196
74

226
104

Jobbik
MSZP
DK
LMP
Párbeszéd
független*

30
30
30
30
30
-

46
41
26
18
16
33

210

450

összesen

június 11-én
CSÜTÖRTÖKÖN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló
időkeret:
13 óra (780 perc)
1300 óra
2100óráig)

(800-kb.

június 12-én
PÉNTEKEN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló
időkeret:
600 óra (360perc)

mindösszesen

600 óra
1400óráig)

30 óra
(1800 perc)

(800-kb.

kormánypárti frakciók
268

123

617

57

283

76
71
56
48
46
33

122
ellenzéki frakciók
90
84
66
57
54
39

42
39
30
26
25
18

208
194
152
131
125
90

660

780

360

1800

Figyelemmel arra, hogy a szerdai napon a vezérszónoki felszólalások időtartama frakciólétszámtól független, a HHSZ 37. §
(2) bekezdés a) és d) pontja szerint meghatározott időkeretet a szerdai, a csütörtöki és a pénteki ülésnap felszólalási
időkeretei együttesen adják meg.
A HHSZ 37. § (2) bekezdés j) pontja alapján a rendelkezésre álló időkeretet ülésnaponként kell meghatározni, és a korábbi
ülésnapon fel nem használt időkeret nem adódik hozzá a későbbi ülésnapon felhasználható időkerethez.
* 13 független képviselővel számolva. A nemzetiségi képviselő időkereten felül szólalhat fel.
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Megjegyzés:
Június 10-én (szerdán) 800 órától az előterjesztői nyitóbeszéd [40 perc] hangzik el, melyet kb. 8 40 órától az Állami Számvevőszék
elnökének felszólalása [30 perc], majd kb. 910 órától a Költségvetési Tanács elnökének felszólalása [30 perc] követ, amelyek a 30
órás időkeretbe nem számítanak be.
A képviselői felszólalások ugyancsak június 10-én (szerdán) kb. 940 órától a 30-30 perces vezérszónoki felszólalásokkal kezdődnek.
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek felszólalási lehetősége az általános vitában HHSZ. 37. § (2) bekezdés h) pontja
alapján:
a) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett felszólalásra: a képviselőcsoportot megillető időkeret terhére,
b) amennyiben közvetlenül jelentkezett: a 30 órás időkereten felül, egy független képviselőt megillető – 7 perces - időkeretben.
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért nemzetiségi képviselő vagy szószóló felszólalására, valamint a további nemzetiségi
képviselői és szószólói felszólalásokra a HHSZ. 37. § (2) bekezdés g) pontja alapján: szerdán, csütörtökön és pénteken 20-20 percben,
összesen 60 percben kerülhet sor, amely felszólalások az időkeretbe nem számítanak bele.
Az általános vita lezáráskor az előterjesztői zárszóra 30 percben kerül sor, amely a 30 órás időkeretbe ugyancsak nem számít bele.
***
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