AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2020. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
JÚNIUS 15-I
(HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE
2020. június 12-én 1100 órai állapot szerint

JÚNIUS 15. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása
és vita nélküli határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚNIUS 15. HÉTFŐ

Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/…….

Az Országgyűlés az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március
11-énkihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napját követően
az Országgyűlés 2020 őszi rendes ülésszakának kezdetéig úgy
térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
– az azonnali kérdések bejelentésére azon az ülésnapon,
amelynek napirendjén vagy tervezett napirendjén az
azonnali kérdések órája szerepel,
o az ülés első hetében legkésőbb az ülésnap
megnyitása előtt három órával,
o az ülés második hetében legkésőbb az ülésnap
megnyitása előtt két órával
legyen lehetőség;
– a fenti határidőben a független képviselő is kérhesse,
hogy az azonnali kérdések órájának keretében kérdést
tehessen fel azzal, hogy az ülésnapra csak egy ilyen
szándékot jelenthet be;
– az azonnali kérdések órájában a független képviselők
ülésenként összesen egy kérdést tehessenek fel azzal,
hogy a kérdéseik sorrendjét – a bejelentés időpontját is
figyelembe véve – úgy kell megállapítani, hogy az
azonnali kérdést bejelentő független képviselők közül
mindig más képviselő kerüljön sorra, előnyben
részesítve azt a képviselőt, akinek a veszélyhelyzet
elrendelése óta még nem hangzott el azonnali kérdése;
– a független képviselő az azonnali kérdését akkor tehesse
fel, ha valamennyi képviselőcsoportból egy felszólaló
lehetőséget kapott azonnali kérdés elmondására;
– a HHSZ 126. § (2) bekezdését azzal kelljen alkalmazni,
hogy az a)-c) pont szerinti esetekben el nem hangzott
kérdést visszavontnak kell tekinteni és az ülést vezető
elnök a szót a soron következő, kérdést feltenni kívánó
független képviselőnek adja meg,
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Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.
Benyújtástól függően!

Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
1.
B./1.

T/10854.

Az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú
beruházási megállapodások megszűnéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

2.
B./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)
Lehetőség szerint a zárószavazás
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.
B./3.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

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

4.
B./4.

Interpellációk
Kb. 1420-kb. 1520 óráig
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A határozathozatalokat követően:
5.
B./5.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1520-kb. 1720 óráig

6.

Kérdések
Kb. 1720-kb. 1750 óráig

B./6.

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
7.
B./7.

T/10516.

Egyes
törvényeknek
az
örökbefogadások
elősegítésével összefüggő módosításáról
(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.

8.
B./8.

T/10521.

Az Erzsébet-táborokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
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.

9.
B./9.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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10.
T/10524.
B./10.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
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.

11.
B./11.

T/10747.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
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.

12.
T/10748.
B./12.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és az egészségügyi készenlétről
(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.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.

13.
T/10527.
B./13.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(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.
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
5

14.
T/10755.
B./14.

Egyes törvények Csongrád megye névváltozásával
összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
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.

15.
T/10724.
B./15.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Novák Katalin (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
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.

16.
T/10735.
B./16.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (3) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Költségvetési bizottság - előrehozott eljárásában - az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Napirend után:

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

T/10854.

Az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú
beruházási megállapodások megszűnéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás
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: Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

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)
Lehetőség szerint a zárószavazás
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: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.

Személyi javaslat
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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4.

Interpellációk

5.

Azonnali kérdések és válaszok órája

6.

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

7.

T/10516.

Egyes
törvényeknek
az
örökbefogadások
elősegítésével összefüggő módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: 6 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10516/8.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10516/9.
A részletes vita lezárása: 2020.05.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10516/10.
Összegző módosító javaslat: T/10516/11.
Összegző jelentés: T/10516/12.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Bóna Zoltán, 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
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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

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.
8.

T/10521.

Az Erzsébet-táborokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: 3 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10521/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10521/6.
A részletes vita lezárása: 2020.05.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10521/7.
Összegző módosító javaslat: T/10521/8.
Összegző jelentés: T/10521/9.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Bóna Zoltán, 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

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.
9.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
10

T/10515/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10515/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10515/4.
Összegző módosító javaslat: T/10515/6.
Összegző jelentés: T/10515/7.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Héjj Dávid Ádám, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc) (ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– 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

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/10524.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: 11

Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10524/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10524/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10524/4.
Összegző módosító javaslat: T/10524/5.
Összegző jelentés: T/10524/6.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Héjj Dávid Ádám, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– 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

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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11.

T/10747.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10747/3.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/10747/2.
Várható felszólalók:
– 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

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.
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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.
12.

T/10748.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és az egészségügyi készenlétről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: 6 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10748/11.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10748/10.
T/10748/12.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/10748/9.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10748/13.
Összegző módosító javaslat: T/10748/14.
Összegző jelentés: T/10748/15.
Egységes javaslat:
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)
– a kapcsolódó 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
9
perc
MSZP
9
perc
DK
7
perc
LMP
6
perc
PM
5
perc
függetlenek
4
perc
ellenzék összesen
40
perc
mindösszesen
80
perc
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben
elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
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.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését
benyújtotta.
13.

T/10527.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.05.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10527/3.
A részletes vita lezárása: 2020.05.27.
TAB eljárás kezdeményezése: T/10527/4.
Összegző módosító javaslat: T/10527/5.
Összegző jelentés: T/10527/6.
Egységes javaslat:
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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
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

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 előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
14.

T/10755.

Egyes törvények Csongrád megye névváltozásával
összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
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: 16

Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10755/2.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
Várható felszólalók:
– 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

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.
15.

T/10724.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Novák Katalin (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
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: 1 db
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10724/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
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
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

Megjegyzés:
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.
16.

T/10735.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.06.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10735/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10735/4.
A részletes vita lezárása: 2020.06.09.
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TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése: T/10735/2.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10735/5.
Összegző módosító javaslat: T/10735/6.
Összegző jelentés: T/10735/7.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Barcza Attila, a Költségvetési bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:
Potocskáné Kőrösi Anita: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható
felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Varju László: 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

Megjegyzés:
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (3) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme
alapján a Költségvetési bizottság - előrehozott eljárásában - az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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