AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2016. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
JÚNIUS 6-7-8.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA)
ÉS JÚNIUS 13-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2016. június 6-án 1545 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
JÚNIUS 6. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok,
interpellációk)
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 7. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
és
legkorábban: 1330 órától
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 8. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
JÚNIUS 13. HÉTFŐ
üléskezdés: 1000 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1050 órától
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚNIUS 6. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!

Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
a)
H/10986.

Az Országgyűlés a 2016. június 13-i (hétfő) ülésnapján úgy
térjen el a HHSZ rendelkezéseitől, hogy
-

Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló az
ülésnap napirendi pontjainak tárgyalása előtt, a Szlovén
Köztársaság függetlensége kikiáltásának 25. évfordulója
alkalmából ötperces időtartamban felszólalhasson azzal,
hogy
o további hozzászólásra ne legyen lehetőség.

Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65 §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Az Országgyűlés elfogadta a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslatot.
b)
T/11005/1.

Az Országgyűlés „az 1956. évi forradalom és
szabadságharc
utáni
leszámolással
összefüggő
elítélések semmisségének megállapításáról szóló
2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása
iránti eljárás hatékonyabb működése érdekében
szükséges módosításáról” szóló T/11005. számú
törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el
a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
– a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
– a törvényjavaslat külön döntés nélkül kerüljön az
Országgyűlés tárgysorozatára;
– képviselő módosító javaslatot 2016. június 6-án (hétfőn)
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre
vonatkozó javaslat elfogadását követő egy órán belül
nyújthasson be;
3

– a törvényjavaslat részletes vitáját a Törvényalkotási
bizottság folytassa le a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4)
bekezdése, valamint a HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése
alkalmazásával és azzal, hogy
- a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
- ha túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtására
irányuló szándékot is megfogalmaz, illetve ilyen
módosító javaslatot támogat vagy fenntart, akkor
azt az összegző módosító javaslattól elkülönítve,
azzal azonos időpontban nyújtja be;
- a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ
44.
§
(1)
és
(3)
bekezdése
szerinti
megállapításairól
összegző
jelentésben
ad
tájékoztatást;
– az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén adjon
tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;
– a HHSZ 46. § (1) és (1o)-(12) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni;
– a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási
kérésre ne kerülhessen sor,
– az általános vitára, valamint az összegző jelentés és az
összegző módosító javaslat vitájára együttesen,
összevont vitában 2016. június 6-án (hétfőn) kerüljön
sor azzal, hogy
- a vita során
 a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására
összesen 20 perc áll rendelkezésre,
 a nyitóbeszédet követően a Kormány
képviselője szólal fel 5 perces időtartamban,
 a Kormány képviselőjének felszólalását
követően a Törvényalkotási bizottság által
kijelölt előadó, majd – ha a Törvényalkotási
bizottságban van kisebbségi vélemény – a
kisebbségi vélemény előadója szólal fel; e
felszólalásokra összesen 6 perc áll
rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben
van kisebbségi vélemény, 3 percet annak
kifejtésére kell biztosítani,
 ezt
követően
a
képviselőcsoportok
álláspontjukat 10-10 percben fejthetik ki,
 majd a független képviselők összesen 3
percben szólalhatnak fel;
 vita közben a kétperces hozzászólásokat bele
kell számítani az időtartamba;
- ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő
módosító javaslatot is benyújtott, a vita arra is
terjedjen ki, hogy ez a módosító javaslat
valamely szabályszerű módosító javaslat
tartalmával való összefüggése miatt vagy a
HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott
szempontok érvényesítése miatt nyilvánvalóan
szükséges-e;
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– az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a
törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2016.
június 7-én (kedden) kerüljön sor;
– ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító
javaslatot is benyújtott, az Országgyűlés az összegző
módosító javaslatról történő határozathozatalt követően
döntsön
a
túlterjeszkedő
módosító
javaslat
szabályszerűségéről és elfogadásáról, elfogadása esetén a
zárószavazást a törvényjavaslatnak a szabályszerű
túlterjeszkedő módosító javaslattal és – annak
elfogadása esetén – az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről kelljen megtartani;
– a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási
bizottság ülésére ne kelljen alkalmazni.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65 §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Az Országgyűlés elfogadta a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslatot.
c)
H/10931./1.

Az
Országgyűlés
az
„egy
harmadik
országbeli
állampolgár vagy egy hontalan személy által a
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az
indokolt
vélemény
elfogadása
feltételeinek
fennállásáról” szóló B/10929. számú jelentés és az „egy
harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan
személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek
és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai
parlamenti
és
tanácsi
rendelettervezet
vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása
feltételeinek
fennállásáról
szóló
jelentés
elfogadásáról” szóló H/10931. számú határozati javaslat
tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a határozati
házszabályi rendelkezésektől, hogy
– a határozati javaslathoz képviselő módosító javaslatot
2016. június 6-án (hétfőn) a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre vonatkozó javaslat
elfogadását követő egy órán belül nyújthasson be;
– a határozati javaslat részletes vitáját a Törvényalkotási
bizottság folytassa le a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4)
bekezdése, valamint a HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése
alkalmazásával és azzal, hogy
- a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
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–
–
–
–

–

–

- a határozati javaslathoz a HHSZ 42. § a) és b)
pontja szerinti módosító javaslat nem nyújtható
be;
- a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ
44.
§
(1)
és
(3)
bekezdése
szerinti
megállapításairól
összegző
jelentésben
ad
tájékoztatást;
az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén adjon
tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;
a HHSZ 46. § (1) és (1o)-(12) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni;
a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási
kérésre ne kerülhessen sor,
a jelentés és a határozati javaslat általános vitájára,
valamint az összegző jelentés és az összegző módosító
javaslat vitájára együttesen, összevont vitában 2016.
június 7-én (kedden) kerüljön sor azzal, hogy
- a vita során
 elsőként az előterjesztő, majd a Kormány
képviselője szólal fel tizenöt-tizenöt perces
időtartamban.
 Ezt követően a Törvényalkotási bizottság
által kijelölt előadó, majd - ha a
Törvényalkotási bizottságban van kisebbségi
vélemény - a kisebbségi vélemény előadója
szólal fel. A bizottsági felszólalásokra
összesen tizenöt perc áll rendelkezésre oly
módon, hogy amennyiben van kisebbségi
vélemény, hét percet annak kifejtésére kell
biztosítani;
 a képviselőcsoportok álláspontjukat tizenöttizenöt perces időtartamban fejthetik ki;
 a független képviselők összesen hétperces
időtartamban szólalhatnak fel;
 vita közben a kétperces hozzászólalásokat
bele kell számítani az időtartamba;
 az előterjesztőnek a határozathozatal előtt
tízperces viszonválaszra van joga,
az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a
határozati javaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2016.
június 13-án (hétfőn) kerüljön sor;
a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási
bizottság ülésére ne kelljen alkalmazni.

Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65 §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Az Országgyűlés elfogadta a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslatot.
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d)
T/10934/2.

Az Országgyűlés „a Montenegrónak az Észak-atlanti
Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről” szóló T/10934. számú törvényjavaslat
tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a határozati
házszabályi rendelkezésektől, hogy
– képviselő módosító javaslatot 2016. június 6-án (hétfőn)
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre
vonatkozó javaslat elfogadását követő egy órán belül
nyújthasson be;
– módosító javaslat benyújtása esetén a törvényjavaslat
részletes vitáját a Törvényalkotási bizottság folytassa le a
HHSZ 44. § (1) és (3)-(4) bekezdése, valamint a HHSZ
45. § (1)-(3) bekezdése alkalmazásával és azzal, hogy
- a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
- ha túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtására
irányuló szándékot is megfogalmaz, illetve ilyen
módosító javaslatot támogat vagy fenntart, akkor
azt az összegző módosító javaslattól elkülönítve,
azzal azonos időpontban nyújtja be;
- a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ
44.
§
(1)
és
(3)
bekezdése
szerinti
megállapításairól
összegző
jelentésben
ad
tájékoztatást;
– az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén adjon
tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;
– a HHSZ 46. § (1) és (1o)-(12) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni;
– a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási
kérésre ne kerülhessen sor,
– az általános vitára, vagy módosító javaslat benyújtása
esetén az összegző jelentés és az összegző módosító
javaslat vitájára együttesen, összevont vitában 2016.
június 8-án (szerdán) kerüljön sor azzal, hogy
- a vita során
 a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására
összesen húsz perc áll rendelkezésre,
 a nyitóbeszéd elhangzását követően, ha a
törvényjavaslat
részletes
vitáját
a
Törvényalkotási bizottság lefolytatta a
Törvényalkotási bizottság által kijelölt
előadó, majd - ha a Törvényalkotási
bizottságban van kisebbségi vélemény - a
kisebbségi vélemény előadója szólal fel. A
bizottsági felszólalásokra összesen hat perc
áll rendelkezésre oly módon, hogy
amennyiben van kisebbségi vélemény,
három percet annak kifejtésére kell
biztosítani;
 a képviselőcsoportok álláspontjukat húszhúszperces időtartamban fejthetik ki;
 a független képviselők összesen háromperces
időtartamban szólalhatnak fel;
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vita közben a kétperces hozzászólalásokat
bele kell számítani az időtartamba;
- ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő
módosító javaslatot is benyújtott, a vita arra is
terjedjen ki, hogy ez a módosító javaslat
valamely szabályszerű módosító javaslat
tartalmával való összefüggése miatt vagy a
HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott
szempontok érvényesítése miatt nyilvánvalóan
szükséges-e;
– a zárószavazásra, vagy benyújtása esetén az összegző
módosító
javaslatról
történő
döntésre
és
a
törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2016.
június 13-án (hétfőn) kerüljön sor;
– ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító
javaslatot is benyújtott, az Országgyűlés az összegző
módosító javaslatról történő határozathozatalt követően
döntsön
a
túlterjeszkedő
módosító
javaslat
szabályszerűségéről és elfogadásáról, elfogadása esetén a
zárószavazást a törvényjavaslatnak a szabályszerű
túlterjeszkedő módosító javaslattal és – annak
elfogadása esetén – az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről kelljen megtartani;
– a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási
bizottság ülésére ne kelljen alkalmazni.


Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65 §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Az Országgyűlés elfogadta a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslatot.
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e)
T/11001/1.

Az Országgyűlés „A tőkepiac stabilitásának erősítése
érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről
szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról” szóló
T/11001. számú törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala
során úgy térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől,
hogy
– a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
– a törvényjavaslat külön döntés nélkül kerüljön az
Országgyűlés tárgysorozatára;
– képviselő módosító javaslatot 2016. június 6-án (hétfőn)
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre
vonatkozó javaslat elfogadását követő egy órán belül
nyújthasson be;
– a törvényjavaslat részletes vitáját a Törvényalkotási
bizottság folytassa le a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4)
bekezdése, valamint a HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése
alkalmazásával és azzal, hogy
- a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
- ha túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtására
irányuló szándékot is megfogalmaz, illetve ilyen
módosító javaslatot támogat vagy fenntart, akkor
azt az összegző módosító javaslattól elkülönítve,
azzal azonos időpontban nyújtja be;
- a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ
44.
§
(1)
és
(3)
bekezdése
szerinti
megállapításairól
összegző
jelentésben
ad
tájékoztatást;
– az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén adjon
tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;
– a HHSZ 46. § (1) és (1o)-(12) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni;
– a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási
kérésre ne kerülhessen sor,
– az általános vitára, valamint az összegző jelentés és az
összegző módosító javaslat vitájára együttesen,
összevont vitában 2016. június 8-án (szerdán) kerüljön
sor azzal, hogy
- a vita során
 a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására
összesen 20 perc áll rendelkezésre,
 a nyitóbeszédet követően a Kormány
képviselője szólal fel 5 perces időtartamban,
 a Kormány képviselőjének felszólalását
követően a Törvényalkotási bizottság által
kijelölt előadó, majd – ha a Törvényalkotási
bizottságban van kisebbségi vélemény – a
kisebbségi vélemény előadója szólal fel; e
felszólalásokra összesen 6 perc áll
rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben
van kisebbségi vélemény, 3 percet annak
kifejtésére kell biztosítani,
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ezt
követően
a
képviselőcsoportok
álláspontjukat 10-10 percben fejthetik ki,
 majd a független képviselők összesen 3
percben szólalhatnak fel;
 vita közben a kétperces hozzászólásokat bele
kell számítani az időtartamba;
- ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő
módosító javaslatot is benyújtott, a vita arra is
terjedjen ki, hogy ez a módosító javaslat
valamely szabályszerű módosító javaslat
tartalmával való összefüggése miatt vagy a
HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott
szempontok érvényesítése miatt nyilvánvalóan
szükséges-e;
– az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a
törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2016.
június 13-án (hétfőn) kerüljön sor;
– ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító
javaslatot is benyújtott, az Országgyűlés az összegző
módosító javaslatról történő határozathozatalt követően
döntsön
a
túlterjeszkedő
módosító
javaslat
szabályszerűségéről és elfogadásáról, elfogadása esetén a
zárószavazást a törvényjavaslatnak a szabályszerű
túlterjeszkedő módosító javaslattal és – annak
elfogadása esetén – az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről kelljen megtartani;
– a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási
bizottság ülésére ne kelljen alkalmazni.


Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65 §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Az Országgyűlés elfogadta a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslatot.
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Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
T/11014/1.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat 61. § (1) bekezdése alapján indítványozom az
egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek
integrációjával összefüggő módosításáról szóló T/11014.
számú törvényjavaslat kivételes eljárásban történő tárgyalását az
alábbiak szerint:
- módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő
döntés meghozatalát követő három órán belül legyen
lehetőség,
- az összevont vitára 2016. június 7-én (kedden) – a
határozathozatalokat követően – kerüljön sor,
- az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra
2016. június 7-én (kedden) kerüljön sor,
- a zárószavazásra 2016. június 7-én (kedden) kerüljön sor.
A fentiekre tekintettel a HHSZ. 15.§ (4) bekezdése alapján
kezdeményezem az ülés napirendi javaslatának kiegészítését.
Megjegyzés:
A kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita
nélkül határoz!
Elrendeléséhez a HHSZ 62. § (1) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők több mint felének ’”igen”
szavazata szükséges.
A Kormány kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a kivételes eljárásban történő
tárgyalásról szóló javaslatot.

Döntés napirend kiegészítéséről, módosításáról
a)
T/11005.

Amennyiben az Országgyűlés az 1956. évi forradalom és
szabadságharc
utáni
leszámolással
összefüggő
elítélések semmisségének megállapításáról szóló
2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása
iránti eljárás hatékonyabb működése érdekében
szükséges
módosításáról
szóló
T/11005.
számú
törvényjavaslat tekintetében a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárul, javaslom, hogy a
törvényjavaslat összevont vitájára a 2016. június 6-i (hétfő)
ülésnapon a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló T/10307. számú törvényjavaslat
bizottsági jelentésének és összegző módosító javaslatának
vitáját követően kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a javaslatot.
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b)
T/11014.

Amennyiben az Országgyűlés az egyes törvényeknek a
szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő
módosításáról szóló T/11014. számú törvényjavaslat
tekintetében a kivételes eljárásban történő tárgyaláshoz
hozzájárul, javaslom, hogy a törvényjavaslat összevont vitájára a
2016. június 7-i (keddi) ülésnapon a határozathozatalokat
követően, az összegző módosító javaslatról való döntésre és a
zárószavazásra az összevont vita lezárását követően, de
legkorábban 13:30 órakor kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a javaslatot.

c)
B/10929.
H/10931.

Amennyiben az Országgyűlés az egy harmadik országbeli
állampolgár vagy egy hontalan személy által a
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az
indokolt
vélemény
elfogadása
feltételeinek
fennállásáról szóló B/10929. számú beszámoló és az egy
harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan
személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek
és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai
parlamenti
és
tanácsi
rendelettervezet
vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
szóló H/10931. számú határozati javaslat tekintetében a
határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez
hozzájárul, javaslom, hogy az összevont vitára a 2016. június 7-i
(kedd) ülésnapon az országgyűlési képviselők választásának
demokratikusabbá
tételéről
szóló
T/10347.
számú
törvényjavaslat tárgysorozatba vételi vitáját megelőzően
kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a javaslatot.
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d)
T/10934.

Amennyiben az Országgyűlés a Montenegrónak az Északatlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/10934. számú
törvényjavaslat tekintetében a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárul, javaslom, hogy a
törvényjavaslat összevont vitájára a 2016. június 8-i (szerda)
ülésnapon a Magyarország Kormánya és a Ghánai
Köztársaság Kormánya között a diplomata és
szolgálati
útlevéllel
rendelkező
állampolgáraik
vízummentességéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről szóló T/10933. számú törvényjavaslat
általános vitáját megelőzően kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a javaslatot.

e)
T/10001.

Amennyiben az Országgyűlés a tőkepiac stabilitásának
erősítése
érdekében
tett
egyes
kárrendezési
intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény
módosításáról szóló T/11001. számú törvényjavaslat
tekintetében a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltéréshez hozzájárul, javaslom, hogy a törvényjavaslat
összevont vitájára a 2016. június 8-i (szerda) ülésnapon a
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság
Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló T/10933. számú
törvényjavaslat általános vitáját követően kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a javaslatot.

f)
T/10533.

Javaslom, hogy a polgármesterek illetményének
megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
módosításáról szóló T/10533. számú törvényjavaslat
általános vitájára a lezárásig ezen az ülésen ne kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a javaslatot.

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/8719/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus
hírközléssel összefüggő 2015. évi tevékenységéről”
címmel benyújtott beszámoló (B/8719.) esetén a kijelölt
Gazdasági
bizottságot
a
beszámolóról
történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

B/9674/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A
Nemzeti
Médiaés
Hírközlési
Hatóság
Médiatanácsának 2015. évi tevékenységéről” címmel
benyújtott beszámoló (B/9674.) esetén a kijelölt Kulturális
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Médiatanács)

B/10190/2. Az Országgyűlés felkéri:
a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Országgyűlési beszámoló 2015” címmel benyújtott
beszámoló (B/10190.) esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a
beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)
Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ
85. §-ának (1) bekezdése alapján a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés - a 84. § (1)
bekezdés a) pontjában felsoroltak által benyújtott beszámoló kivételével - a
beszámolóról történő határozathozatalra a beszámolót tárgyaló bizottságot felkérheti.
Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

./…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1405-kb. 1605 óráig

A határozathozatalokat követően:

3.

B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1605-kb. 1705 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

kb. 1705 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái:
4.

T/10723.

B./4.

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

5.
B./5.

T/10632.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról
(Lázár János, Dr. Mengyi Roland (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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6.

B./6.

T/10727.

Az
egyes
kárpótlással
összefüggő
törvények
módosításáról
(Lázár János, Pócs János, Dr. Völner Pál (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) 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.

7.

B./7.

T/10416.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Vas
Imre (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához
az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) 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.

8.
B./8.

T/10417.

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel
kapcsolatos módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Vas
Imre (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához 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. § (4) 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.
9.

T/10307.

B./9.

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Az összevont vita:
10.

T/11005.

B./10.

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni
leszámolással összefüggő elítélések semmisségének
megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a
semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb
működése érdekében szükséges módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Tóbiás
József (MSZP), Dr. Schiffer András (LMP), Vona Gábor
(Jobbik) képviselők)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái:
11.
B./11.

T/10537.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.
évi CXXII. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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12.

B./12.

T/10539.

A jövedéki adóról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A benyújtott törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény
vonatkozó szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság által benyújtott összegző módosító
javaslat elfogadása esetén azonban a törvényjavaslat
elfogadásához a határozatképes számban jelen lévő
országgyűlési képviselők több, mint felének „igen”
szavazat szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

B./13.

T/10534.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (1) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Költségvetési bizottság 2016. május 26-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

14.
B./14.

T/10536.

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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15.

B./15.

T/10377.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
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 törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság kapcsolódó bizottságnak
minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést a május 30-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

16.
B./16.

T/10523.

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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17.

B./17.

T/10718.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

18.

T/10535.

B./18.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről
szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Bánki Erik, Hadházy Sándor (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

19.
B./19.

T/10726.

A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári
paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről
(Dr. Gulyás Gergely, Bánki Erik, Dr. Vas Imre (Fidesz),
Hollik István (KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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20.

B./20.

T/10518.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény és a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

21.
B./21.

T/10399.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
(Jakab István, Győrffy Balázs (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
A törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslat
elfogadása esetén a törvényjavaslat egyes szakaszai az
Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz
a
jelen
lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
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JÚNIUS 7. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!
1.

T/10725.

B./22.

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi
Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet
Budapesti
Központjának
létrehozásáról
szóló
megállapodás 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!

2.

B./5.

T/10632.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról
(Lázár János, Dr. Mengyi Roland (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

3.
B./6.

T/10727.

Az
egyes
kárpótlással
összefüggő
törvények
módosításáról
(Lázár János, Pócs János, Dr. Völner Pál (Fidesz)
képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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4.

T/10518.

B./20.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény és a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

5.

B./21.

T/10399.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
(Jakab István, Győrffy Balázs (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
A törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslat
elfogadása esetén a törvényjavaslat egyes szakaszai az
Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz
a
jelen
lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.

6.
B./4.

T/10723.

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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7.

T/10307.

B./9.

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

8.

T/10416.

B./7.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Vas
Imre (Fidesz) képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához
az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) 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.

9.

B./8.

T/10417.

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel
kapcsolatos módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Vas
Imre (Fidesz) képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához 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.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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10.

T/10523.

B./16.

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

11.

T/10718.

B./17.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

12.

Személyi javaslat(ok)

B./23.

S/11018.

A Független Rendészeti Panasztestület tagjainak
megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY
határozat módosításáról
Megjegyzés:
A Testület tagját az Országgyűlés a jelen lévő képviselők
kétharmadának szavazatával választja meg.
[A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 6/A.§ (2),
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61/A. § (2)
bekezdés m) pont].
Eredményes választás esetén:
A Független Rendészeti Panasztestület
új tagjának eskütétele.
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Megjegyzés:
A testület tagja megválasztását követően az Országgyűlés előtt
esküt tesz.
[Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdés a) pont)].

13.

T/10537.

B./11

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.
évi CXXII. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

14.

B./12.

T/10539.

A jövedéki adóról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A benyújtott törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény
vonatkozó szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság által benyújtott összegző módosító
javaslat elfogadása esetén azonban a törvényjavaslat
elfogadásához a határozatképes számban jelen lévő
országgyűlési képviselők több, mint felének „igen”
szavazat szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

15.
B./13.

T/10534.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról.
Megjegyzés:
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (1) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási
bizottság feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Költségvetési bizottság 2016. május 26- i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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16.

T/10536.

B./14.

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

17.

T/10377.

B./15.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
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 törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést a május 30-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

18.

B./18.

T/10535.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről
szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Bánki Erik, Hadházy Sándor (Fidesz)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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19.

T/10726.

B./19.

A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári
paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről
(Dr. Gulyás Gergely, Bánki Erik, Dr. Vas Imre (Fidesz),
Hollik István (KDNP) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

20.

T/11005.

B./10.

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni
leszámolással összefüggő elítélések semmisségének
megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a
semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb
működése érdekében szükséges módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Tóbiás
József (MSZP), Dr. Schiffer András (LMP), Vona Gábor
(Jobbik) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

A határozathozatalokat követően:
kb. 1100 órától
Az összevont vita:
21.

B./24.

T/11014.

Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek
integrációjával összefüggő módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1330 órától határozatképesség szükséges!

22.
B./24.

T/11014.

Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek
integrációjával összefüggő módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!
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kb. 1335 órától
Az összevont vita:
23.

B./25.

a)
B/10929.

Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan
személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek
és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában
az
indokolt
vélemény
elfogadása
feltételeinek
fennállásáról
(Európai ügyek bizottsága)

b)
H/10931.

Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan
személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek
és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában
az
indokolt
vélemény
elfogadása
feltételeinek
fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
(Európai ügyek bizottsága)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás.):
24.

T/10347/3. Az
országgyűlési
képviselők
demokratikusabbá
tételéről
B./26.
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő)
A tárgyalás.

választásának

Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!
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25.

H/10286/3. Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról
(Szelényi Zsuzsanna (független), Dr. Szél Bernadett (LMP)
B./27.
képviselő)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!

T/9648/3. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.
törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé
B./28.
szorításához szükséges módosításáról
(Schmuck Erzsébet (LMP) képviselő)
A tárgyalás.
26.

Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

26.

T/9328/3. Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint
az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága
B./29.
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből
való
kizárása
érdekében
szükséges
törvénymódosításokról
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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26. H/10516/3. A versenysportban és különösen a sportvezetésben
uralkodó morális deficit miatt a fiatalok lelki és testi
B./30.
fejlődését durván sértő cselekményeket vizsgáló
bizottságról
(Varju László (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Kónya
Péter (független), Szabó Szabolcs (független), Gőgös Zoltán
(MSZP), Dr. Oláh Lajos (független), Tóth Csaba (MSZP), Gúr
Nándor (MSZP), Teleki László (MSZP), Szabó Sándor (MSZP),
Korózs Lajos (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Hiszékeny
Dezső (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Dr. Bárándy Gergely
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr.
Hiller István (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Dr. Szakács
László (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Heringes Anita
(MSZP), Szelényi Zsuzsanna (független), Fodor Gábor
(független), Dr. Schiffer András (LMP), Ikotity István (LMP),
Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Lukács
Zoltán (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás
(MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP),
Tukacs István (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Kiss
László (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Velez Árpád (MSZP),
Szabó Timea (független), Gyurcsány Ferenc (független)
képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!

27.

T/10285/3. A vasárnapi munkavégzés fokozottabb elismerése
érdekében a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
B./31.
törvény, valamint az egyes adótörvények és azzal
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLVI. törvény módosításáról
(Tóbiás József, Lukács Zoltán, Gúr Nándor, Bangóné Borbély
Ildikó, Heringes Anita, Demeter Márta, Szabó Sándor, Korózs
Lajos, Velez Árpád, Kiss László, Mesterházy Attila (MSZP)
képviselő)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái:
28.

B./32.

T/10526.

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles
körben való alkalmazhatóságának megvalósításához
szükséges törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) 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.

29.

T/10095.

B./33.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

30.

B./34.

T/10529.

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett
személyszállító
szolgáltatáshoz
kapcsolódó
jogkövetkezményekről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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31.

B./35.

T/10538.

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek. c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

32.

T/10724.

B./36.

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi
XXVI. törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

33.

B./37.

T/10735.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
módosításáról
(Manninger Jenő, Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) 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.

34.
B./38.

T/10720.

Egyes
foglalkoztatási
tárgyú
törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ.46. § (4)
bek. szerinti kezdeményezése alapján a Törvényalkotási
bizottság az előterjesztést a június 2-i ülésen megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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35.

T/10729.

B./39.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 3-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

36.

B./40.

T/9784.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

37.

B./41.

H/9798.

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött
kereskedelmi és beruházási megállapodásaival
kapcsolatos követelményekről
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

38.

B./42.

T/10527.

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok
közös kezeléséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 26-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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39.

B./43.

T/10528.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

40.

T/10530.

B./44.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

41.
B./45.

T/10688.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Font Sándor, Nyitrai Zsolt (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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42.

T/10524.

B./46.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

43.

T/10525.

B./47.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

44.

T/10531.

B./48.

Egyes területrendezési tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

45.
B./49.

T/10728.

A településkép védelméről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

36

46.

B./50.

T/10730.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

47.
B./51.

T/10721.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
(Harrach Péter, Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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JÚNIUS 8. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az együttes általános vita a lezárásig:
1.

a)

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére
(Állami Számvevőszék)

b)
H/10915.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)

B./52. B/10303.

Az a) – b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az összevont vita:
2.

T/10934.

B./53.

A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való
csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

Az általános vita a lezárásig:
3.

B./54.

T/10933.

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság
Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
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Az összevont vita:
4.

B./55.

T/11001.

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett
egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi
CCXIV. törvény módosításáról
(Dr. Völner Pál (Fidesz) képviselő)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

A tárgyalás:

5.
B./56.

Ü/11016.

Kérelem az Igazságügyi bizottság 7/2014-2018. IUB
számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(Jobbik képviselőcsoportja)
Tárgyalás.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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JÚNIUS 13. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1000 órától
Napirend előtt:

Felszólalás
Kissné Köles Erika
szlovén nemzetiségi szószóló felszólalása (5 perc)
„A Szlovén Köztársaság függetlensége kikiáltásának 25.
évfordulója alkalmából”
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2016. február 15-i ülésnapján elfogadott, H/8863. irományszámú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1050 órától határozatképesség szükséges!

1.

B./13.

T/10534.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (1) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási
bizottság feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Költségvetési bizottság 2016. május 26- i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
Amennyiben a Költségvetési Tanács véleménye megérkezik,
vagy a vélemény adására nyitva álló határidő eredménytelenül
eltelik
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2.

T/10377.

B./15.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
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 törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést a május 30-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
Amennyiben a Költségvetési Tanács véleménye megérkezik,
vagy a vélemény adására nyitva álló határidő eredménytelenül
eltelik.

3.
B./25.

a)
B/10929.

Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy
hontalan személy által a tagállamok egyikében
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására
vonatkozó
feltételek
és
eljárási
szabályok
megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendelettervezet
vonatkozásában
az
indokolt
vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról
(Európai ügyek bizottsága)

b)
H/10931.

Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy
hontalan személy által a tagállamok egyikében
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására
vonatkozó
feltételek
és
eljárási
szabályok
megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendelettervezet
vonatkozásában
az
indokolt
vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló
jelentés elfogadásáról
(Európai ügyek bizottsága)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

4.

B./53.

T/10934.

A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való
csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

5.

T/10933.

B./54.

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság
Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
Megállapodás 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!

6.

B./32.

T/10526.

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles
körben való alkalmazhatóságának megvalósításához
szükséges törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) 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.

7.
B./38.

T/10720.

Egyes
foglalkoztatási
tárgyú
törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ.46. § (4)
bek. szerinti kezdeményezése alapján a Törvényalkotási
bizottság az előterjesztést a június 2-i ülésen megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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8.

T/10729.

B./39.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 3-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

9.

T/9784.

B./40.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

10.

H/9798.

B./41.

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött
kereskedelmi és beruházási megállapodásaival
kapcsolatos követelményekről
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

11.
B./42.

T/10527.

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok
közös kezeléséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 26-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

43

12.

B./43.

T/10528.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

B./55.

T/11001.

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett
egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi
CCXIV. törvény módosításáról
(Dr. Völner Pál (Fidesz) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

14.

T/10530.

B./44.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

15.
B./45.

T/10688.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Font Sándor, Nyitrai Zsolt (Fidesz)
képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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16.

T/10524.

B./46.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

17.

T/10525.

B./47.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

18.

T/10531.

B./48.

Egyes területrendezési tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

19.
B./49.

T/10728.

A településkép védelméről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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20.

B./50.

T/10730.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

21.

B./51.

T/10721.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
(Harrach Péter, Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

22.

T/10095.

B./33.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

23.
B./34.

T/10529.

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett
személyszállító
szolgáltatáshoz
kapcsolódó
jogkövetkezményekről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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24.

T/10538.

B./35.

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

25.

B./36.

T/10724.

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi
XXVI. törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

26.

B./37.

T/10735.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
módosításáról
(Manninger Jenő, Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) 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.

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A döntés.)
27.

T/10347/3. Az
országgyűlési
képviselők
demokratikusabbá tételéről
B./26.
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő)
A döntés.

választásának

Megjegyzés:
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!
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28.

H/10286/3. Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról
(Szelényi Zsuzsanna (független), Dr. Szél Bernadett (LMP)
B./27.
képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!
29.

T/9648/3. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.
törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé
B./28.
szorításához szükséges módosításáról
(Schmuck Erzsébet (LMP) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
30.

T/9328/3. Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint
az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága
B./29.
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből
való
kizárása
érdekében
szükséges
törvénymódosításokról
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
31.
H/10516/3. A versenysportban és különösen a sportvezetésben
uralkodó morális deficit miatt a fiatalok lelki és testi
B./30.
fejlődését durván sértő cselekményeket vizsgáló
bizottságról
(Varju László (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Kónya
Péter (független), Szabó Szabolcs (független), Gőgös Zoltán
(MSZP), Dr. Oláh Lajos (független), Tóth Csaba (MSZP), Gúr
Nándor (MSZP), Teleki László (MSZP), Szabó Sándor (MSZP),
Korózs Lajos (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Hiszékeny
Dezső (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Dr. Bárándy Gergely
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr.
Hiller István (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Dr. Szakács
László (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Heringes Anita
(MSZP), Szelényi Zsuzsanna (független), Fodor Gábor
(független), Dr. Schiffer András (LMP), Ikotity István (LMP),
Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Lukács
Zoltán (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás
(MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP),
Tukacs István (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Kiss
László (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Velez Árpád (MSZP),
Szabó Timea (független), Gyurcsány Ferenc (független)
képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!
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32.

T/10285/3. A vasárnapi munkavégzés fokozottabb elismerése
érdekében a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
B./31.
törvény, valamint az egyes adótörvények és azzal
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLVI. törvény módosításáról
(Tóbiás József, Lukács Zoltán, Gúr Nándor, Bangóné Borbély
Ildikó, Heringes Anita, Demeter Márta, Szabó Sándor, Korózs
Lajos, Velez Árpád, Kiss László, Mesterházy Attila (MSZP)
képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A döntés.
33.

B./56.

Ü/11016.

Kérelem az Igazságügyi bizottság 7/2014-2018. IUB
számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(Jobbik képviselőcsoportja)
Döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A határozathozatalokat követően:
34.

B./57.

Kérdések
Kb. 1215-kb. 1345 óráig

35.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./58. Kb. 1345-kb. 1445 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:

1.

Személyi javaslat(ok)
./….

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

2.

Interpellációk

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

4.

T/10723.

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.05.18. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10723/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10723/3.
T/10723/5.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10723/6.
Összegző módosító javaslat: T/10723/7.
Összegző jelentés: T/10723/8.
Egységes javaslat: T/10723/9.
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Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
5.

T/10632.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról
(Lázár János, Dr. Mengyi Roland (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.19.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
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Képviselői módosító javaslatok: 3 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10632/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10632/8.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10632/6.
Összegző módosító javaslat: T/10632/9.
Összegző jelentés: T/10632/10.
Egységes javaslat: T/10632/11.
Várható felszólalók:
– Dr. Mengyi Roland, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Schiffer András:
7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 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
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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6.

T/10727.

Az
egyes
kárpótlással
összefüggő
törvények
módosításáról
(Lázár János, Pócs János, Dr. Völner Pál (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.23.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10727/4.
A részletes vita lezárása: 2016.06.01.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 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
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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7.

T/10416.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Vas
Imre (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.27. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.03.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10416/8.
A részletes vita lezárása: 2016.05.19.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 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
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához
az Alaptörvény S cikk (2) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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8.

T/10417.

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel
kapcsolatos módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Vas
Imre (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.27. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.04.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10417/5.
A részletes vita lezárása: 2016.05.18.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– Dr. Simon Miklós, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához 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.§ (4) 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.

9.

T/10307.

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.20. Nemzetbiztonsági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.04.25. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 9 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10307/12.
T/10307/14.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10307/13.
T/10307/15.
A részletes vita lezárása: 2016.05.04.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10307/16.
Összegző módosító javaslat: T/10307/17.
Összegző jelentés: T/10307/18.
Egységes javaslat: T/10307/20.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Dr. Molnár Zsolt, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Dr. Vas Imre, a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
10.

T/11005.

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni
leszámolással összefüggő elítélések semmisségének
megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a
semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb
működése érdekében szükséges módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Tóbiás
József (MSZP), Dr. Schiffer András (LMP), Vona Gábor
(Jobbik) képviselők)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról
és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.06.06. Törvényalkotási bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés:
T/11005/1.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
– 2016. június 6-án (hétfőn) a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre vonatkozó javaslat
elfogadását követő egy órán belül; (2016.06.06. 14:50)
Képviselői módosító javaslatok: -
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Várható felszólalók:
– előterjesztői nyitóbeszéd
(a zárszóval együtt összesen: 20 perc)
– a Kormány képviselője (5 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (6 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 3 perc)
– képviselői felszólalások
(képviselőcsoportonként 10-10 perc)
– független képviselők (összesen: 3 perc)
– előterjesztői zárszó
(a nyitóbeszéddel együtt összesen: 20 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
11.

T/10537.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.
évi CXXII. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.05.09. Vállalkozásfejlesztési bizottság
2016.05.09. Mezőgazdasági bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 9 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10537/15.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10537/13.
T/10537/14.
T/10537/16.
A részletes vita lezárása: 2016.05.20.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10537/17.
Összegző módosító javaslat: T/10537/18.
Összegző jelentés: T/10537/19.
Egységes javaslat: T/10537/25.
Várható felszólalók:
– Dr. Mengyi Roland, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
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– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

12.

T/10539.

A jövedéki adóról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.05.09. Mezőgazdasági bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10539/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10539/5.
T/10539/7.
A részletes vita lezárása: 2016.05.20.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/10539/8.
Összegző módosító javaslat: T/10539/9.
Összegző jelentés: T/10539/10.
Egységes javaslat: T/10539/13.
Várható felszólalók:
– Dr. Mengyi Roland, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A benyújtott törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény
vonatkozó szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság által benyújtott összegző módosító
javaslat elfogadása esetén azonban a törvényjavaslat
elfogadásához a határozatképes számban jelen lévő
országgyűlési képviselők több, mint felének „igen” szavazat
szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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13.

T/10534.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.05.09. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10534/7.
T/10534/9.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10534/8.
T/10534/10.
A részletes vita lezárása: 2016.05.19.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10534/11.
Összegző módosító javaslat: T/10534/12.
Összegző jelentés: T/10534/13.
Egységes javaslat: T/10534/14.
Várható felszólalók:
– Dr. Szűcs Lajos, a Költségvetési bizottság előadójának
felszólalása (összesen: 60 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Hegedűs Lorántné,
Schmuck Erzsébet: összesen: 30 perc)
(HHSZ 94. § (1))
– előterjesztő
(a vita végén elmondható felszólalásával együtt: 10
perc)
– Képviselői felszólalások:
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Ritter Imre, a nemzetiségeket képviselő bizottság által
felkért nemzetiségi szószóló (5 perc)
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– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (1) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási
bizottság feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
Nemzetiségi napirendi pont!
A Költségvetési bizottság 2016. május 26- i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
14.

T/10536.

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.05.05. Népjóléti bizottság
2016.05.09. Vállalkozásfejlesztési bizottság
2016.05.09. Igazságügyi bizottság
2016.05.09. Mezőgazdasági bizottság
2016.05.09. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 28 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10536/36.
T/10536/40.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10536/35.
T/10536/37.
T/10536/38.
T/10536/39.
T/10536/41.
T/10536/42.
A részletes vita lezárása: 2016.05.19.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10536/43.
Összegző módosító javaslat: T/10536/44.
Összegző jelentés: T/10536/45.
Egységes javaslat: T/10536/49.
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Várható felszólalók:
– Dr. Mengyi Roland, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Schiffer András:
7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Ritter Imre, a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

17
8
25
9
9
5
2
25
50

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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15.

T/10377.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.27. Költségvetési bizottság
Állami Számvevőszék véleménye: T/10377/4.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1115 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10377/1142.
T/10377/1144.
T/10377/1146.
T/10377/1148.
T/10377/1152.
T/10377/1154.
T/10377/1156.
T/10377/1158.
T/10377/1161.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10377/1139.
T/10377/1140.
T/10377/1141.
T/10377/1143.
T/10377/1145.
T/10377/1147.
T/10377/1149.
T/10377/1150.
T/10377/1151.
T/10377/1153.
T/10377/1155.
T/10377/1157.
T/10377/1159.
T/10377/1162.
A részletes vita lezárása: 2016.05.20.
Határozati házszabályi rendelkezésektől
T/10377/1160.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10377/1163.
Összegző módosító javaslat: T/10377/1165.
Összegző jelentés: T/10377/1166.
Egységes javaslat: T/10377/1167.
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való

eltérés:

Várható felszólalók:
– Dr. Szűcs Lajos, a Költségvetési bizottság előadójának
felszólalása
(60 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Szakács László,
Hegedűs Lorántné, Schmuck Erzsébet, Szelényi
Zsuzsanna: összesen: 30 perc)
(a HHSZ 94. § (1) bek. alapján)
– előterjesztő
(a vita végén elmondható felszólalásával együtt) (10
perc)
– Képviselői felszólalások (EP képviselői felszólalások)
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Ritter Imre, a nemzetiségeket képviselő bizottság által
felkért nemzetiségi szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
A zárószavazást megelőzően felszólalók:
- Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke (10 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
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 törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
65

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 Költségvetési bizottság az előterjesztést a május 30-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
16.

T/10523.

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10523/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10523/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10523/5.
Összegző módosító javaslat: T/10523/6.
Összegző jelentés: T/10523/7.
Egységes javaslat: T/10523/8.
Várható felszólalók:
– Hadházy Sándor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
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 törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a
jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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17.

T/10718.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10718/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10718/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10718/5.
Összegző módosító javaslat: T/10718/6.
Összegző jelentés: T/10718/7.
Egységes javaslat: T/10718/8.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)
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17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
18.

T/10535.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről
szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Bánki Erik, Hadházy Sándor (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.09.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10535/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10535/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10535/5.
Összegző módosító javaslat: T/10535/6.
Összegző jelentés: T/10535/7.
Egységes javaslat: T/10535/8.
Várható felszólalók:
– Hadházy Sándor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Szilágyi György: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

19.

T/10726.

A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári
paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről
(Dr. Gulyás Gergely, Bánki Erik, Dr. Vas Imre (Fidesz),
Hollik István (KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.19. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.23.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10726/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10726/5.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/10726/3.
Összegző módosító javaslat: T/10726/6.
Összegző jelentés: T/10726/7.
Egységes javaslat: T/10726/8.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 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
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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20.

T/10518.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény és a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.09.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10518/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10518/5.
A részletes vita lezárása: 2016.06.01.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10518/6.
Összegző módosító javaslat: T/10518/7.
Összegző jelentés: T/10518/8.
Egységes javaslat: T/10518/9.
Várható felszólalók:
– Jakab István, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 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
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

21.

T/10399.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
(Jakab István, Győrffy Balázs (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.27. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.09.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10399/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10399/8.
A részletes vita lezárása: 2016.06.01.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10399/9.
Összegző módosító javaslat: T/10399/10.
Összegző jelentés: T/10399/11.
Egységes javaslat: T/10399/14.
Várható felszólalók:
– Jakab István, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
A törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslat
elfogadása esetén a törvényjavaslat egyes szakaszai az
Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz
a
jelen
lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
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22.

T/10725.

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi
Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet
Budapesti
Központjának
létrehozásáról
szóló
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

23.

Személyi javaslat(ok)
S/11018.

A Független Rendészeti Panasztestület tagjainak
megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY
határozat módosításáról
Megjegyzés:
A Testület tagját az Országgyűlés a jelenlévő képviselők
kétharmadának szavazatával választja meg.
[A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 6/A.§ (2)), Ogytv.
61/A. § (2) bekezdés m) pont].

24.

T/11014.

Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek
integrációjával összefüggő módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.06.06.
Kivételes eljárás kezdeményezése: T/11014/1.
Kijelölt bizottság: Törvényalkotási bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a kivételes eljárást elrendelő döntést követő három órán
belül (2016.06.06. 17:02)
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
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Várható felszólalók:
– előterjesztő (15 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 7 perc)
– vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 15
perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(legfeljebb 8 perc)
– felszólalni kívánó képviselők:
(képviselőcsoportonként 30-30 perc, a vezérszónoki
felszólalások idejét is figyelembe véve)
– független képviselők (összesen: 8 perc, az elsőként
szólásra jelentkező független képviselő felszólalásának
idejét is figyelembe véve)
– előterjesztői viszonválasz (10 perc)
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!
25.

a)
B/10929.

Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan
személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek
és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában
az
indokolt
vélemény
elfogadása
feltételeinek
fennállásáról
(Európai ügyek bizottsága)
Benyújtva: 2016.05.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Európai ügyek bizottsága

b)
H/10931.

Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan
személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek
és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában
az
indokolt
vélemény
elfogadása
feltételeinek
fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
(Európai ügyek bizottsága)
Benyújtva: 2016.05.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Törvényalkotási bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés:
H/10931/1.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
– 2016. június 6-án (hétfőn) a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre vonatkozó javaslat
elfogadását követő egy órán belül; (2016.06.06. 14:57)
Képviselői módosító javaslatok: 76

Az összevont vita, döntés az összegző módosító
javaslatról és a zárószavazás.
Várható felszólalók:
– előterjesztői nyitóbeszéd (15 perc)
– a Kormány képviselője (15 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 7 perc)
– képviselői felszólalások
(képviselőcsoportonként 15-15 perc)
– független képviselők (összesen: 7 perc)
– előterjesztői viszonválasz (10 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás és a döntés.)
26.

T/10347/3. Az
országgyűlési
képviselők
demokratikusabbá tételéről
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő)
A tárgyalás és döntés.

választásának

Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!

27.

H/10286/3. Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról
(Szelényi Zsuzsanna (független), Dr. Szél Bernadett (LMP)
képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!
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28.

T/9648/3. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.
törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé
szorításához szükséges módosításáról
(Schmuck Erzsébet (LMP) képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

29.

T/9328/3. Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint
az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből
való
kizárása
érdekében
szükséges
törvénymódosításokról
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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30.

H/10516/3. A versenysportban és különösen a sportvezetésben
uralkodó morális deficit miatt a fiatalok lelki és testi
fejlődését durván sértő cselekményeket vizsgáló
bizottságról
(Varju László (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Kónya
Péter (független), Szabó Szabolcs (független), Gőgös Zoltán
(MSZP), Dr. Oláh Lajos (független), Tóth Csaba (MSZP), Gúr
Nándor (MSZP), Teleki László (MSZP), Szabó Sándor (MSZP),
Korózs Lajos (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Hiszékeny
Dezső (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Dr. Bárándy Gergely
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr.
Hiller István (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Dr. Szakács
László (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Heringes Anita
(MSZP), Szelényi Zsuzsanna (független), Fodor Gábor
(független), Dr. Schiffer András (LMP), Ikotity István (LMP),
Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Lukács
Zoltán (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás
(MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP),
Tukacs István (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Kiss
László (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Velez Árpád (MSZP),
Szabó Timea (független), Gyurcsány Ferenc (független)
képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!

31.

T/10285/3. A vasárnapi munkavégzés fokozottabb elismerése
érdekében a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény, valamint az egyes adótörvények és azzal
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLVI. törvény módosításáról
(Tóbiás József, Lukács Zoltán, Gúr Nándor, Bangóné Borbély
Ildikó, Heringes Anita, Demeter Márta, Szabó Sándor, Korózs
Lajos, Velez Árpád, Kiss László, Mesterházy Attila (MSZP)
képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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32.

T/10526.

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles
körben való alkalmazhatóságának megvalósításához
szükséges törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10526/5.
A részletes vita lezárása: 2016.05.25.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Dr. Vas Imre, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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33.

T/10095.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.04.11. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.18.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10095/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10095/6.
T/10095/8.
A részletes vita lezárása: 2016.04.20.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10095/9.
Összegző módosító javaslat: T/10095/10.
Összegző jelentés: T/10095/11.
Egységes javaslat: T/10095/14.
Várható felszólalók:
– Dr. Vejkey Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Sallai R. Benedek: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
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 a június 2-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
34.

T/10529.

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett
személyszállító
szolgáltatáshoz
kapcsolódó
jogkövetkezményekről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10529/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10529/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10529/5.
Összegző módosító javaslat: T/10529/6.
Összegző jelentés: T/10529/7.
Egységes javaslat: T/10529/8.
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Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
35.

T/10538.

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10538/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10538/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.24.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/10538/5.
Összegző módosító javaslat: T/10538/6.
Összegző jelentés: T/10538/7.
Egységes javaslat: T/10538/8.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
36.

T/10724.

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi
XXVI. törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 84

Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10724/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10724/3.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10724/4.
Összegző módosító javaslat: T/10724/5.
Összegző jelentés: T/10724/6.
Egységes javaslat: T/10724/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Vejkey Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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37.

T/10735.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
módosításáról
(Manninger Jenő, Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.23.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10735/3.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 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
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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38.

T/10720.

Egyes
foglalkoztatási
tárgyú
törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása:2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10720/2.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
TAB eljárás kezdeményezése: T/10720/3.
Összegző módosító javaslat: T/10720/4.
Összegző jelentés: T/10720/5.
Egységes javaslat: T/10720/6.
Várható felszólalók:
– Dr. Selmeczi Gabriella, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ.46. § (4)
bek. szerinti kezdeményezése alapján a Törvényalkotási
bizottság az előterjesztést a június 2-i ülésen megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
39.

T/10729.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 36 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10729/40.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10729/41.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10729/42.
Összegző módosító javaslat: T/10729/43.
Összegző jelentés: T/10729/44.
Egységes javaslat: T/10729/47.
Várható felszólalók:
– Kucsák László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 3-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
40.

T/9784.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.03.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.24. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.01. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 9 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.04.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9784/11.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9784/12.
A részletes vita lezárása: 2016.04.05.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9784/13.
Összegző módosító javaslat: T/9784/15.
Összegző jelentés: T/9784/16.
Egységes javaslat: T/9784/17.
Várható felszólalók:
– Dr. Salacz László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Csenger-Zalán Zsolt, a kijelölt bizottság előadója (6
perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Demeter Márta: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
41.

H/9798.

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött
kereskedelmi és beruházási megállapodásaival
kapcsolatos követelményekről
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.03.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.30. Európai ügyek bizottsága
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.10.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
H/9798/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/9798/8.
A részletes vita lezárása: 2016.05.30.
Előterjesztői nyilatkozat: H/9798/9.
Összegző módosító javaslat: H/9798/10.
Összegző jelentés: H/9798/11.
Egységes javaslat: H/9798/12.

90

Várható felszólalók:
– Dr. Salacz László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
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.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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42.

T/10527.

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok
közös kezeléséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10527/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10527/6.
A részletes vita lezárása: 2016.05.19.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10527/7.
Összegző módosító javaslat: T/10527/8.
Összegző jelentés: T/10527/9.
Egységes javaslat: T/10527/11.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 26-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
43.

T/10528.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10528/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10528/5.
A részletes vita lezárása: 2016.05.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10528/6.
Összegző módosító javaslat: T/10528/7.
Összegző jelentés: T/10528/8.
Egységes javaslat: T/10528/10.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Bárándy Gerely:
7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)
93

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
44.

T/10530.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10530/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10530/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.30.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10530/5.
Összegző módosító javaslat: T/10530/6.
Összegző jelentés: T/10530/7.
Egységes javaslat: T/10530/8.
Várható felszólalók:
– Dr. Vejkey Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
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.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
45.

T/10688.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Font Sándor, Nyitrai Zsolt (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.17. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.18.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10688/4.
A részletes vita lezárása: 2016.06.01.
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Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 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
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) 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.
46.

T/10524.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10524/2.
A részletes vita lezárása: 2016.05.24.
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A Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezése:
T/10524/3.
Összegző módosító javaslat: T/10524/4.
Összegző jelentés: T/10524/5.
Egységes javaslat: T/10524/6.
Várható felszólalók:
– Hadházy Sándor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 26-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
47.

T/10525.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: -
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Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10525/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10525/5.
A részletes vita lezárása: 2016.05.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10525/6.
Összegző módosító javaslat: T/10525/7.
Összegző jelentés: T/10525/8.
Egységes javaslat: T/10525/9.
Várható felszólalók:
– Hadházy Sándor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 3-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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48.

T/10531.

Egyes területrendezési tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10531/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10531/5.
A részletes vita lezárása: 2016.05.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10531/6.
Összegző módosító javaslat: T/10531/7.
Összegző jelentés: T/10531/8.
Egységes javaslat: T/10531/11.
Várható felszólalók:
– Hadházy Sándor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a június 2-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
49.

T/10728.

A településkép védelméről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.19. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10728/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10728/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10728/5.
Összegző módosító javaslat: T/10728/6.
Összegző jelentés: T/10728/7.
Egységes javaslat: T/10728/8.
Várható felszólalók:
– Hadházy Sándor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)
100

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

50.

T/10730.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10730/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10730/5.
A részletes vita lezárása: 2016.06.01.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10730/6.
Összegző módosító javaslat: T/10730/7.
Összegző jelentés: T/10730/8.
Egységes javaslat: T/10730/9.
Várható felszólalók:
– Révész Máriusz, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Gőgös Zoltán: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Farkas Sándor, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Harangozó Gábor István,
3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
51.

T/10721.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
(Harrach Péter, Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.18. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.23.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.26. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10721/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10721/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.31.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10721/5.
Összegző módosító javaslat: T/10721/6.
Összegző jelentés: T/10721/7.
Egységes javaslat: T/10721/9.
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Várható felszólalók:
– Dr. Vejkey Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 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
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a június 2-i héten megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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52.

a)
B/10303.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére
(Állami Számvevőszék)
Benyújtva: 2016.04.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága

b)
H/10915.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Az a) – b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.06.06. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016. 06.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
-A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
a Gazdasági bizottság előadója
(30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként
15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– Előterjesztői zárszó:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
a
Gazdasági
bizottság
előadója
(30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
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53.

T/10934.

A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való
csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról
és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.06.01. Külügyi bizottság
2016.06.06. Törvényalkotási bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés:
T/10934/2.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
– 2016. június 6-án (hétfőn) a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre vonatkozó javaslat
elfogadását követő egy órán belül; (2016.06.06. 14:58)
Képviselői módosító javaslatok: Várható felszólalók:
– előterjesztői nyitóbeszéd
(a zárszóval együtt összesen: 20 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (6 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 3 perc)
– képviselői felszólalások
(képviselőcsoportonként 20-20 perc)
– független képviselők (összesen: 3 perc)
– előterjesztői zárszó
(a nyitóbeszéddel együtt összesen: 20 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

54.

T/10933.

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság
Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig
és lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.06.01. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016. 06.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
55.

T/11001.

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett
egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi
CCXIV. törvény módosításáról
(Dr. Völner Pál (Fidesz) képviselő)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról
és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.06.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.06.06. Törvényalkotási bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés:
T/11001/1.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
– 2016. június 6-án (hétfőn) a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérésre vonatkozó javaslat
elfogadását követő egy órán belül; (2016.06.06. 14:59)
Képviselői módosító javaslatok: Várható felszólalók:
– előterjesztői nyitóbeszéd
(a zárszóval együtt összesen: 20 perc)
– a Kormány képviselője (5 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (6 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 3 perc)
– képviselői felszólalások
(képviselőcsoportonként 10-10 perc)
– független képviselők (összesen: 3 perc)
– előterjesztői zárszó
(a nyitóbeszéddel együtt összesen: 20 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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56.

Ü/11016.

Kérelem az Igazságügyi bizottság 7/2014-2018. IUB
számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(Jobbik képviselőcsoportja)
Tárgyalás és döntés.
Benyújtás: 2016.06.06.
Várható felszólalók:
– az Országgyűlés döntését indítványozó képviselőcsoport
(5 perc)
– házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős
bizottság kijelölt előadója (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (képviselőcsoportonként
egy képviselő (2-2 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– az Országgyűlés döntését indítványozó képviselőcsoport
(2 perc)
– házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős
bizottság kijelölt előadójának válasza (2 perc)
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

57.

Kérdések

58.

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