
 
 

 

AZ ORSZÁGGYŰLÉS 

2020. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA 

MÁRCIUS 30-I (HÉTFŐI) 

ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 

 
 

2020. március 30-án 1300 órai állapot szerint  
 
 
 
 

MÁRCIUS 30. HÉTFŐ 

üléskezdés: 1100 óra 

határozathozatalok: legkorábban: 1215 órától 
(napirend elfogadása) 
és 
legkorábban: 1445 órától 
 

ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi 
pontok megtárgyalása 

szünet: szükség szerint 
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A) 

A napirendi pontok tárgyalásának időrendje 

 
MÁRCIUS 30. HÉTFŐ 

Üléskezdés: 1100 óra 
 

Napirend előtt:  

 
 

 Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter 
napirend előtti felszólalása 
 

"A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről” 
 
Megjegyzés: 
A HHSZ. 18. § (3) bekezdése alapján a miniszter napirend előtt 
legfeljebb ötperces felszólalásra jogosult, amelyre észrevétel 
céljából a képviselőcsoport vezetője vagy a képviselőcsoport 
általa felkért tagja kétperces hozzászólásra kérhet szót. 

 
 
Napirend előtti felszólalások 
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Döntések, határozathozatalok: 

Legkorábban: 1215 órától határozatképesség szükséges! 

 
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről 
 

H/9842. Az Országgyűlés úgy térjen el a határozati házszabályi 
rendelkezésektől, hogy a határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés elfogadása napján folyamatban 
lévő vagy azt követően induló tárgysorozatba vételi 
eljárásokban 

– a HHSZ 58. § (2) bekezdése, az (5) és (6) bekezdése 
szerinti határidő az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében 2020. március 11-én 
kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) megszűnését követő napon – ha ez a nap 
rendes ülésszakok közötti időtartamra esik, akkor az ezt 
követő rendes ülésszak első napján – kezdődjön újra 
azzal, hogy 

– a veszélyhelyzet fennállása alatt az önálló indítvány 
előterjesztőjének a tárgysorozatba vételre kijelölt 
bizottság elnökéhez intézett írásbeli kezdeményezése 
alapján a tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság, a 
HHSZ 58. § (5) és (8) bekezdése szerinti jogosultnak a 
tárgysorozatba-vételi kérelem benyújtását követően a 
Törvényalkotási bizottság elnökéhez intézett írásbeli 
kezdeményezése alapján a Törvényalkotási bizottság a 
kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül 
határoz az önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. 

 
Megjegyzés: 
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen 
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen 
szavazata szükséges. 
 
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta. 
 

 

Az ülés napirendjének elfogadása 

 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9842
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje: 

 

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái  

 
1. 
B./1. 
 
 

T/9474. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott 
oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia részére történő 
ingyenes vagyonjuttatásról 
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter) 
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. 
 
Megjegyzés: 
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó 
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért 
elfogadásához 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. 
 

2. 
B./2. 
 
 
 
 

T/9790. A koronavírus elleni védekezésről 
(Kormány- igazságügyi miniszter) 
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. 
 
Megjegyzés: 
Sürgős tárgyalásban! 
 
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. 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9474
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9790
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Döntések, határozathozatalok: 

Legkorábban: 1445 órától határozatképesség szükséges! 

 
3. 
B./1. 
 
 

T/9474. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott 
oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia részére történő 
ingyenes vagyonjuttatásról 
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter) 
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás. 
 
Megjegyzés: 
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó 
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért 
elfogadásához 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. 
 

4. 
B./2. 
 
 
 
 

T/9790. A koronavírus elleni védekezésről 
(Kormány- igazságügyi miniszter) 
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás. 
 
Megjegyzés: 
Sürgős tárgyalásban! 
 
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. 
B./3. 

Személyi javaslat(ok) 
 

 S/9885. 
 

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása 
 
 

 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9474
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9790
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9885
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A határozathozatalokat követően: 

 

6. 
B./4. 

Azonnali kérdések és válaszok órája 
Kb. 1500-kb. 1700 óráig 
 

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

 

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái  

 
7. 
B./5. 
 
 
 

T/9473. A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról 
(Gyopáros Alpár (Fidesz), Kocsis Máté (Fidesz), Tasó László 
(Fidesz), Nagy Csaba (Fidesz), Vigh László (Fidesz) 
képviselők) 
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. 
 
Megjegyzés: 
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 
összegző jelentését benyújtotta. 
 

8. 
B./6. 
 
 
 

T/9467. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, 
másrészről a Koreai Köztársaság közötti 
keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai 
Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült 
jegyzőkönyv kihirdetéséről 
(Kormány –igazságügyi miniszter) 
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. 
 
Megjegyzés: 
Uniós napirendi pont! 
 
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 
összegző jelentését benyújtotta. 

 
9. 
B./7. 

Interpellációk 
Kb. 1800-kb. 1900 óráig  
 

10. 
B./8. 

Kérdések 
Kb. 1900-kb. 1930 óráig 
 

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

 

Napirend után:  

 
Napirend utáni felszólalások 
 

Bejelentés az Országgyűlés  
következő ülésének várható időpontjáról. 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9473
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9467
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B) 

A napirendi pontok részletes adatai: 

 
1. 
 

T/9474. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott 
oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia részére történő 
ingyenes vagyonjuttatásról 
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter) 
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája, 
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás. 
 
Benyújtva: 2020.03.03. 
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: 
2020.03.04. Gazdasági bizottság 
Vitához kapcsolódó bizottság: - 
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje: 
2020.03.12. 16:00 óra 
Képviselői módosító javaslatok: - 
 
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.03.16. 
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: - 
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9474/2. 
A részletes vita lezárása: 2020.03.17. 
 
TAB eljárás kezdeményezése: T/9474/3. 
Összegző módosító javaslat: T/9474/4. 
Összegző jelentés: T/9474/5. 
Egységes javaslat: T/9474/6. 
 
Várható felszólalók: 
– Nagy Csaba, a Törvényalkotási bizottság kijelölt 

előadója (15 perc) 
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc) 

– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható 
felszólalásával együtt: 15 perc) 

– a kijelölt bizottság előadója (6 perc) 
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc) 

– Képviselői felszólalások  
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet 
biztosítva: 

 
Fidesz 27 perc 
KDNP 13 perc 
kormánypártok összesen 40 perc 
Jobbik  10 perc 
MSZP 9 perc 
DK 7 perc 
LMP 6 perc 
PM 5 perc 
függetlenek 3 perc 
ellenzék összesen 40 perc 
mindösszesen 80 perc 

 
 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9474
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9474%26p_alsz%3D2
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9474%26p_alsz%3D3
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9474%26p_alsz%3D4
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9474%26p_alsz%3D5
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9474%26p_alsz%3D6
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– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben 

elmondható felszólalásával együtt: 15 perc) 
 

Szavazás előtt várható felszólalók: 
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc) 

(amennyiben a zárszó még nem hangzott el) 
 
Megjegyzés: 
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat. 
 
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal 
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők 
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban 
szólalhatnak fel. 
 
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó 
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért 
elfogadásához 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. 
 

2. 
 
 
 

T/9790. A koronavírus elleni védekezésről 
(Kormány- igazságügyi miniszter) 
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája, 
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás. 
 

Benyújtva: 2020.03.20. 
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: 
2020.03.23. Igazságügyi bizottság 
Vitához kapcsolódó bizottság: - 
Sürgősségi javaslat: T/9790/1. 
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje: 
2020.03.24. az általános vita lezárásáig 
Képviselői módosító javaslatok: 9 db. 
 
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.03.24. 
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: - 
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9790/13. 
A részletes vita lezárása: 2020.03.25. 
 
TAB eljárás kezdeményezése: T/9790/14. 
Összegző módosító javaslat: T/9790/15. 
Összegző jelentés: T/9790/16. 
Egységes javaslat: T/9790/21. 
 
Várható felszólalók: 
– Nagy Csaba, a Törvényalkotási bizottság kijelölt 

előadója (15 perc) 
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc) 

– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható 
felszólalásával együtt: 15 perc) 
 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9790
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9790%26p_alsz%3D1
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9790%26p_alsz%3D13
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9790%26p_alsz%3D14
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9790%26p_alsz%3D15
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9790%26p_alsz%3D16
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9790%26p_alsz%3D21
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– a kijelölt bizottság előadója (6 perc) 
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc) 

– Képviselői felszólalások  
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet 
biztosítva: 

 
Fidesz 27 perc 
KDNP 13 perc 
kormánypártok összesen 40 perc 
Jobbik  10 perc 
MSZP 9 perc 
DK 7 perc 
LMP 6 perc 
PM 5 perc 
függetlenek 3 perc 
ellenzék összesen 40 perc 
mindösszesen 80 perc 

 
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben 

elmondható felszólalásával együtt: 15 perc) 
 

Szavazás előtt várható felszólalók: 
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc) 

(amennyiben a zárszó még nem hangzott el) 
 

Megjegyzés: 
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat. 
 
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal 
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők 
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban 
szólalhatnak fel. 
 
Sürgős tárgyalásban! 
 
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. 

 
3. Személyi javaslat(ok) 

 

 S/9885. 
 

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása 
 
 

 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9885
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4. 
 

Azonnali kérdések és válaszok órája 
 

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

 

 

 

5. 
 
 
 

T/9473. A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról 
(Gyopáros Alpár (Fidesz), Kocsis Máté (Fidesz), Tasó László 
(Fidesz), Nagy Csaba (Fidesz), Vigh László (Fidesz) 
képviselők) 
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. 
 
Benyújtva: 2020.03.03. 
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: 
2020.03.04. Igazságügyi bizottság 
Tárgysorozatba vétel: 2020.03.09. 
Vitához kapcsolódó bizottság: - 
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje: 
2020.03.12. 16:00 óra 
Képviselői módosító javaslatok: - 
 
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.03.16. 
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/9473/3. 
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9473/4. 
A részletes vita lezárása: 2020.03.17. 
 
Előterjesztői nyilatkozat: T/9473/5. 
Összegző módosító javaslat: T/9473/6. 
Összegző jelentés: T/9473/7. 
Egységes javaslat: T/9473/8. 
 
Várható felszólalók: 
– Nagy Csaba, a Törvényalkotási bizottság kijelölt 

előadója (15 perc) 
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc) 

– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható 
felszólalásával együtt: 15 perc) 

– Kormány képviselője  
(a vita közben és végén elmondható felszólalásával 
együtt: 15 perc) 

– a kijelölt bizottság előadója (6 perc) 
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9473
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9473%26p_alsz%3D3
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9473%26p_alsz%3D4
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9473%26p_alsz%3D5
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9473%26p_alsz%3D6
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9473%26p_alsz%3D7
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9473%26p_alsz%3D8
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– Képviselői felszólalások  

képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet 
biztosítva: 

 
Fidesz 27 perc 
KDNP 13 perc 
kormánypártok összesen 40 perc 
Jobbik  10 perc 
MSZP 9 perc 
DK 7 perc 
LMP 6 perc 
PM 5 perc 
függetlenek 3 perc 
ellenzék összesen 40 perc 
mindösszesen 80 perc 

 
 
– Kormány képviselőjének felszólalása  

(a vita elején és közben elmondható felszólalásával 
együtt: 15 perc) 

 
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben 

elmondható felszólalásával együtt: 15 perc) 
 
Megjegyzés: 
Az előterjesztő, valamint a Kormány képviselője a vitában 
bármikor felszólalhat. 
 
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal 
rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők 
kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban 
szólalhatnak fel. 
 
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 
összegző jelentését benyújtotta. 
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6. 
 
 
 

T/9467. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, 
másrészről a Koreai Köztársaság közötti 
keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai 
Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült 
jegyzőkönyv kihirdetéséről 
(Kormány –igazságügyi miniszter) 
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. 
 
Benyújtva: 2020.03.03. 
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: Külügyi bizottság 
Vitához kapcsolódó bizottság: - 
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje: 
2020.03.12. 16:00 óra 
Képviselői módosító javaslatok: - 
 
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.03.17. 
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/9467/2. 
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9467/3. 
A részletes vita lezárása: 2020.03.17. 
 
Előterjesztői nyilatkozat: T/9467/4. 
Összegző módosító javaslat: T/9467/5. 
Összegző jelentés: T/9467/6. 
Egységes javaslat: T/9467/7. 
 
Várható felszólalók: 
– Nagy Csaba, a Törvényalkotási bizottság kijelölt 

előadója (15 perc) 
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc) 

– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható 
felszólalásával együtt: 15 perc) 

– a kijelölt bizottság előadója (6 perc) 
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc) 

– Képviselői, EP képviselői felszólalások  
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet 
biztosítva: 
 

Fidesz 27 perc 
KDNP 13 perc 
kormánypártok összesen 40 perc 
Jobbik  10 perc 
MSZP 9 perc 
DK 7 perc 
LMP 6 perc 
PM 5 perc 
függetlenek 3 perc 
ellenzék összesen 40 perc 
mindösszesen 80 perc 

 
 
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben 

elmondható felszólalásával együtt: 15 perc) 
 
 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9467
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9467%26p_alsz%3D2
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9467%26p_alsz%3D3
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9467%26p_alsz%3D4
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9467%26p_alsz%3D5
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9467%26p_alsz%3D6
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=d9kOsCfp&p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_madat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9467%26p_alsz%3D7
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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. 

 

 

7. 
 

Interpellációk 
 

8. 
 

Kérdések 
 

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

 

 

Bejelentés az Országgyűlés  
következő ülésének várható időpontjáról.   

 

 

 
 

 
 
 


