AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁJUS 15-16-17-18-19.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK)
ÉS MÁJUS 22-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

Lezárva: 2017. május 15. 1415 óra
AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁJUS 15. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 16. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 17. SZERDA
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 18. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 19. PÉNTEK
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 1500 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁJUS 22. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
MÁJUS 15. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!
Döntés időkeretben történő tárgyalásról
a)
T/15381.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés elfogadta az időkeretes tárgyalásra vonatkozó
javaslatot.

b)
T/15429.

Magyarország 2018. évi központi
megalapozásáról
(Kormány – nemzetgazdasági miniszter)

költségvetésének

A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 5 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés elfogadta az időkeretes tárgyalásra vonatkozó
javaslatot.
c)
T/15428.

Egyes adótörvények és más
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)

kapcsolódó

törvények

A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 5 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés elfogadta az időkeretes tárgyalásra vonatkozó
javaslatot.

3

d)
V/15303.

A magyar vidék gazdasági és társadalmi felemeléséhez
szükséges lépésekről
(Sallai R. Benedek (LMP) és képviselőtársai kezdeményezése.)
A vitára az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 4 órás
időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés elfogadta az időkeretes tárgyalásra vonatkozó
javaslatot.
A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
A Jobbik képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
Az LMP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.

Döntés bizottsági túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről
T/15372/3.

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
Az Országgyűlés döntése a T/15372. előterjesztéshez benyújtott,
T/15372/3.
számú
bizottsági
módosító
javaslat
szabályszerűségéről.
Várható felszólalók:
– javaslatot benyújtó bizottság által
kijelölt előadó (4 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 2 perc)
– Előterjesztő felszólalása (2 perc)
Megjegyzés:
A bizottsági módosító javaslat szabályszerűségéről az
Országgyűlés a HHSZ 70. § (2) bekezdése alapján vita nélkül
dönt.
Az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot
szabályszerűnek minősítette.
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Döntés a napirend módosításáról
a)
T/15372.

„Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények
módosításáról” szóló T/15372. számú törvényjavaslathoz
benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra újra megnyíló
általános vitára a lezárásig 2017. május 18-án (csütörtök) utolsó
napirendi pontként kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a napirend módosítására vonatkozó
javaslatot.

b)

A 2017. május 17-i (szerda)
8:00 órakor kerüljön sor.

ülésnap

üléskezdésére

Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a napirend módosítására vonatkozó
javaslatot.

Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/15539/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Közbeszerzési Hatóság 2016. január 1. és december
31. közötti időszakban végzett tevékenységéről” címmel
benyújtott beszámoló (B/15539.) esetén a kijelölt Gazdasági
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Közbeszerzési Hatóság)

Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdése alapján a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés - a 84. § (1) a) pontjában
felsoroltak által benyújtott beszámoló kivételével - a beszámolóról történő
határozathozatalra a beszámolót tárgyaló bizottságot felkérheti.
Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
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1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

S/…….

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

2.
B./2.

Interpellációk
kb. 1410-kb. 1610 óráig

A határozathozatalokat követően:

3.
B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
kb. 1610-kb. 1710 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

kb. 1710 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
4.

T/14990/3. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
(Dr. Szél Bernadett, Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők)
B./4.
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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kb. 1725 órától
A bizottsági jelentés(ek) és az összegző módosító javaslat(ok) vitája
5.

T/15069.

B./5.

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények,
valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó
egyéb törvények módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

6.

T/15070.

B./6.

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

7.

B./7.

T/15063.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján a
Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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8.

T/15064.

B./8.

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján a
Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

9.

T/14684.

B./9.

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági 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 11-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

10.

T/15057.

B./10.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

11.

B./11.

T/15067.

A
megújuló
energia
közlekedési
célú
felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának
csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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12.

T/15068.

B./12.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

T/15052.

B./13.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a
tőkeegyesítő
társaságok
határokon
átnyúló
egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az
európai
cégnyilvántartások
összekapcsolására
szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

14.

B./14.

T/15066.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő
egyes törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

15.
B./15.

T/15065.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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16.

B./16.

T/15358.

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott
általános
meghatalmazások
közhiteles
nyilvántartásáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
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.

17.

T/14461.

B./17.

Az
erdőről,
az
erdő
védelméről
és
az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek,
azonban az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban
jelen lévő országgyűlési képviselők több, mint felének
„igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

18.

T/15344.

B./18.

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány- honvédelmi 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 11-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 16. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!

1.

T/15360.

B./19.

Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB)
létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben,
2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB
Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő
határozata kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

2.

B./5.

T/15069.

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények,
valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó
egyéb törvények módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

3.

B./6.

T/15070.

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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4.

B./7.

T/15063.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján a
Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

5.

T/15064.

B./8.

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján a
Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./9.

T/14684.

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági 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 11-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

7.
B./10.

T/15057.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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8.

B./11.

T/15067.

A
megújuló
energia
közlekedési
célú
felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának
csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

9.

B./12.

T/15068.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

10.

T/15052.

B./13.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a
tőkeegyesítő
társaságok
határokon
átnyúló
egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az
európai
cégnyilvántartások
összekapcsolására
szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

11.
B./14.

T/15066.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő
egyes törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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12.

T/15065.

B./15.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

T/15358.

B./16

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott
általános
meghatalmazások
közhiteles
nyilvántartásáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
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.

14.

B./17.

T/14461.

Az
erdőről,
az
erdő
védelméről
és
az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek,
azonban az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban
jelen lévő országgyűlési képviselők több, mint felének
„igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

15.
B./18.

T/15344.

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány- honvédelmi 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 11-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
16.
B./4.

T/14990/3. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
(Dr. Szél Bernadett, Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Döntés fegyelmi ügyben – Javaslat tiszteletdíj csökkentésére
17.

B./20.

H/15643.

Szabó Szabolcs (független) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)

18.
Személyi javaslat(ok)
B./21.
S/…….
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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A határozathozatalokat követően:
kb. 1030 órától
Az általános viták a lezárásig:
19.
T/15428.
B./22.

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

20.
T/15429.
B./23.

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

21.
T/15427.
B./24.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (1) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 17. SZERDA
Üléskezdés: 800 óra
Az általános vita megkezdése:

1.
T/15381.
B./25.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita megkezdése.

T/15381/10. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről
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 képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
Az általános vita a 40 perces előterjesztői nyitóbeszéd
elmondásával kezdődik, amelyet az Állami Számvevőszék
elnökének 30 perces, majd a Költségvetési Tanács elnökének 30
perces felszólalása követ.
A képviselői felszólalások a vezérszónokok 30-30 perces
felszólalásával kezdődnek, melyeket az elsőként szólásra
jelentkező független képviselő felszólalása követ.
További képviselői felszólalásokra ezt követően lesz lehetőség.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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Üléskezdés:

800

MÁJUS 18. CSÜTÖRTÖK

óra

Az általános vita folytatása:
1.
T/15381.
B./25.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita folytatása.

T/15381/10.. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről
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 képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
A túlterjeszkedő módosító javaslatra újra megnyíló általános vita a lezárásig.
2.

T/15372/3.

B./26.

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A túlterjeszkedő módosító javaslatra újra megnyíló
általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a bizottsági túlterjeszkedő módosító
javaslatot a HHSZ 70.§ (2) bekezdése alapján szabályszerűnek
minősítette.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 19. PÉNTEK
Üléskezdés: 800 óra
Az általános vita folytatása és lezárása:
1.
T/15381.
B./25.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita folytatása és lezárása.

T/15381/10.. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről
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 képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
kb. 1230 órától
Az általános viták a lezárásig:
2.
T/15558.
B./27.

Egyes
törvényeknek
a
közérdekű
nyugdíjas
szövetkezetek
létrehozásával
összefüggő
módosításáról
(Kósa Lajos, Dr. Czomba Sándor, Dr. Turi-Kovács Béla
(Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

3.
T/15559.
B./28.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és
a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 22. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2017. február 20-i ülésnapján elfogadott, H/14053. számú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!
1.
B./29.

Kérdések
Kb. 1150-kb. 1320 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./30. Kb. 1320-kb. 1420 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
kb. 1420 órától
3.

B./31.

V/15303.

A magyar vidék gazdasági és társadalmi
felemeléséhez szükséges lépésekről
(Sallai R. Benedek (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP),
Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Ikotity
István (LMP), Szabó Szabolcs (független), Fodor Gábor
(független), Demeter Márta (független), Szabó Timea
(független), Kónya Péter (független), Szelényi Zsuzsanna
(független), Kész Zoltán (független), Dr. Staudt Gábor
(Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik),
Vona Gábor (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Ander
Balázs (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik), Magyar
Zoltán (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Hegedűs Lorántné
(Jobbik), Kiss László (MSZP), Teleki László (MSZP), Dr.
Józsa István (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Kunhalmi
Ágnes (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Burány Sándor
(MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Dr. Harangozó
Tamás (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Tóbiás József
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP),
Mesterházy Attila (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Velez
Árpád (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Szabó Sándor
(MSZP) képviselők)
A vita.

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

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

2.

Interpellációk

3.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás és a döntés.)
4.

T/14990/3. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
(Dr. Szél Bernadett, Dr. Hadházy Ákos (LMP) 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 LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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5.

T/15069.

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények,
valamint
a
tartós
külszolgálat
ellátásához
kapcsolódó egyéb törvények módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15069/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15069/4.
A részletes vita lezárása: 2017.05.03.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15069/5.
Összegző módosító javaslat: T/15069/6.
Összegző jelentés: T/15069/7.
Egységes javaslat: T/15069/9.
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: 3 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

– Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható
felszólalásával együtt) (10 perc)
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Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
6.

T/15070.

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.04.18. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15070/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15070/3.
T/15070/5.
A részletes vita lezárása: 2017.04.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15070/6.
Összegző módosító javaslat: T/15070/7.
Összegző jelentés: T/15070/8.
Egységes javaslat: T/15070/9.
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Hartyányi Jaroszlava, 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

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 elején elmondható
felszólalásával együtt) (10 perc)
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 május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
7.

T/15063.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15063/2.
A részletes vita lezárása: 2017.04.25.
TAB eljárás kezdeményezése: T/15063/3.
Összegző módosító javaslat: T/15063/4.
Összegző jelentés: T/15063/5.
Egységes javaslat: T/15063/6.
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Várható felszólalók:
– Vécsey 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, 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

– Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható
felszólalásával együtt) (10 perc)
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 előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján
a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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8.

T/15064.

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15064/3.
A részletes vita lezárása: 2017.04.25.
TAB eljárás kezdeményezése: T/15064/4.
Összegző módosító javaslat: T/15064/5.
Összegző jelentés: T/15064/6.
Egységes javaslat: T/15064/8.
Várható felszólalók:
– Vécsey 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, 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)
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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 előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján a
Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
9.

T/14684.

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.03.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.29. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/14684/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/14684/4.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/14684/5.
Összegző módosító javaslat: T/14684/6.
Összegző jelentés: T/14684/7.
Egységes javaslat: T/14684/8.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Burány Sándor: 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 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 május 11-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
10.

T/15057.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15057/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15057/4.
A részletes vita lezárása: 2017.04.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15057/5.
Összegző módosító javaslat: T/15057/6.
Összegző jelentés: T/15057/7.
Egységes javaslat: T/15057/9.
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Várható felszólalók:
– Vécsey 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
– 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 május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
11.

T/15067.

A
megújuló
energia
közlekedési
célú
felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának
csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13 Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15067/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15067/3.
A részletes vita lezárása: 2017.04.25.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/15067/4.
Összegző módosító javaslat: T/15067/5.
Összegző jelentés: T/15067/6.
Egységes javaslat: T/15067/7.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Manninger Jenő, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Heringes Anita: 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 május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
12.

T/15068.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 30

Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15068/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15068/3.
A részletes vita lezárása: 2017.04.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15068/4.
Összegző módosító javaslat: T/15068/5.
Összegző jelentés: T/15068/6.
Egységes javaslat: T/15068/7.
Várható felszólalók:
– Vécsey 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
– 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 május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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13.

T/15052.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a
tőkeegyesítő
társaságok
határokon
átnyúló
egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az
európai
cégnyilvántartások
összekapcsolására
szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15052/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15052/3.
A részletes vita lezárása: 2017.04.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15052/4.
Összegző módosító javaslat: T/15052/5.
Összegző jelentés: T/15052/6.
Egységes javaslat: T/15052/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Répássy Róbert, 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
– 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:
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 május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
14.

T/15066.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő
egyes törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15066/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15066/5.
A részletes vita lezárása: 2017.04.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15066/6.
Összegző módosító javaslat: T/15066/7.
Összegző jelentés: T/15066/8.
Egységes javaslat: T/15066/10.
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Várható felszólalók:
– Dr. Répássy Róbert, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Burány Sándor: 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 május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
15.

T/15065.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.04.18. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: -
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15065/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15065/4.
T/15065/5.
A részletes vita lezárása: 2017.04.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15065/6.
Összegző módosító javaslat: T/15065/7.
Összegző jelentés: T/15065/8.
Egységes javaslat: T/15065/9.
Várható felszólalók:
– Dr. Répássy Róbert, 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)
– Alexov Lyubomir, 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

17
8
25
9
9
5
2
25
50

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 május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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16.

T/15358.

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott
általános
meghatalmazások
közhiteles
nyilvántartásáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15358/2.
A részletes vita lezárása: 2017.05.08.
Várható felszólalók:
– 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

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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17.

T/14461.

Az
erdőről,
az
erdő
védelméről
és
az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.03.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.16. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.03.20. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.06. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 22 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.10.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/14461/26.
T/14461/28.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/14461/27.
T/14461/29.
A részletes vita lezárása: 2017.04.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/14461/30.
Összegző módosító javaslat: T/14461/32.
Összegző jelentés: T/14461/33.
Egységes javaslat: T/14461/35.
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)
– 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 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:
A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek,
azonban az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban
jelen lévő országgyűlési képviselők több, mint felének
„igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 11-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
18.

T/15344.

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15344/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15344/3.
A részletes vita lezárása: 2017.05.08.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15344/4.
Összegző módosító javaslat: T/15344/5.
Összegző jelentés: T/15344/6.
Egységes javaslat: T/15344/7.
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)
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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 május 11-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

19.

T/15360.

Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB)
létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben,
2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB
Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő
határozata kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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20.

H/15643.

Szabó Szabolcs (független) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)

21.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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22.

T/15428.

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.03. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.05.15. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
2017.05.15. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Képviselői felszólalások időkeretben az alábbiak
szerint:
– Vezérszónoki felszólalások (20-20 percben)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
– Varga Szimeon, a Magyarországi nemzetiségek
bizottsága által felkért nemzetiségi szószóló (20
perc) –időkereten felül
– további felszólalni kívánó képviselők
a rendelkezésre álló időkeret:
5 óra (300 perc)

Felszólalók

vezérszónoki
felszólalások

Fidesz
KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
mindösszesen
összesen

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
20 perc
83 perc
20 perc
27 perc
Ellenzéki frakciók
20 perc
36 perc
20 perc
31 perc
20 perc
11 perc
12 perc

100 perc
–

200 perc

mindösszesen

103 perc
47 perc
56 perc
51 perc
31 perc
12 perc

300 perc

előterjesztői zárszó (30 perc)

Megjegyzés:
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.
Nemzetiségi napirendi pont!
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23.

T/15429.

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.03. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.05.15. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
2017.05.15. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Képviselői felszólalások időkeretben az alábbiak
szerint:
– Vezérszónoki felszólalások (20-20 percben)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
– Ritter Imre, a Magyarországi nemzetiségek
bizottsága által felkért nemzetiségi szószóló (20
perc) –időkereten felül
– további felszólalni kívánó képviselők

a rendelkezésre álló időkeret:
5 óra (300 perc)

Felszólalók

vezérszónoki
felszólalások

Fidesz
KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
mindösszesen
összesen

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
20 perc
83 perc
20 perc
27 perc
Ellenzéki frakciók
20 perc
36 perc
20 perc
31 perc
20 perc
11 perc
12 perc

100 perc
–

200 perc

mindösszesen

103 perc
47 perc
56 perc
51 perc
31 perc
12 perc

300 perc

előterjesztői zárszó (30 perc)

Megjegyzés:
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.
Nemzetiségi napirendi pont!
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24.

T/15427.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.03. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.05.15. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– Ritter Imre, a nemzetiségeket képviselő bizottság által
felkért nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (1) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
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25.

T/15381.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/15381/10.. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről
Benyújtva: 2017.05.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.03. Költségvetési bizottság
Költségvetési Tanács véleménye: 2017.05.02.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Várható felszólalók:
– Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Előterjesztői nyitóbeszéd (40 perc)
– Domokos László,
az Állami Számvevőszék elnöke (30 perc)
– Dr. Kovács Árpád,
a Költségvetési Tanács elnöke (30 perc)
–

Képviselői felszólalások
(a rendelkezésre álló időkeretben)
– Vezérszónoki felszólalások (30-30 perc)
– További képviselői, EP képviselői felszólalások.

–

Ritter Imre, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága
által felkért nemzetiségi szószólók (szerdán, csütörtökön
és pénteken) 20-20 perc, összesen 60 perc)
előterjesztői zárszó (30 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.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
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26.

T/15372/3. Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A túlterjeszkedő módosító javaslatra újra megnyíló
általános vita a lezárásig.
A túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtva: 2017.05.09.
A túlterjeszkedő módosító javaslat: T/15372/3.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
A szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslathoz a
képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
az újra megnyíló általános vita lezárásáig
A szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslathoz
benyújtott képviselői módosító javaslatok:
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:
Az Országgyűlés a bizottsági túlterjeszkedő módosító
javaslatot a HHSZ 70.§ (2) bekezdése alapján szabályszerűnek
minősítette.
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27.

T/15558.

Egyes
törvényeknek
a
közérdekű
nyugdíjas
szövetkezetek
létrehozásával
összefüggő
módosításáról
(Kósa Lajos, Dr. Czomba Sándor, Dr. Turi-Kovács Béla
(Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.05.15.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

28.

T/15559.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és
a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)
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29.

Kérdések

30.

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

31.

V/15303.

A magyar vidék gazdasági és társadalmi
felemeléséhez szükséges lépésekről
(Sallai R. Benedek (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP),
Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Ikotity
István (LMP), Szabó Szabolcs (független), Fodor Gábor
(független), Demeter Márta (független), Szabó Timea
(független), Kónya Péter (független), Szelényi Zsuzsanna
(független), Kész Zoltán (független), Dr. Staudt Gábor
(Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik),
Vona Gábor (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Ander
Balázs (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik), Magyar
Zoltán (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Hegedűs Lorántné
(Jobbik), Kiss László (MSZP), Teleki László (MSZP), Dr.
Józsa István (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Kunhalmi
Ágnes (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Burány Sándor
(MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Dr. Harangozó
Tamás (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Tóbiás József
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP),
Mesterházy Attila (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Velez
Árpád (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Szabó Sándor
(MSZP) képviselők)
A vita.
Benyújtva: 2017.04.24.
Várható felszólalók:
– a Kormány képviselőjének nyilatkozata (40 perc)
– Képviselői felszólalások időkeretben:

Felszólalók

Fidesz
KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
mindösszesen
összesen

a rendelkezésre álló időkeret:
4 óra (240 perc) +192
vezérszónoki
felszólalások

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
15 perc
67+82=149 perc
15 perc
23 perc
Ellenzéki frakciók
15 perc
30+45=75 perc
15 perc
26+41=67 perc
15 perc
9+24=33 perc
10 perc

75 perc

165+192=357 perc

mindösszesen

82+82=164 perc
38 perc
45+45=90 perc
41+41=82 perc
24+24=48 perc
10 perc

240+192= 432 perc

– A Kormány képviselőjének viszonválasza (20 perc)
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Megjegyzés:
Az Országgyűlés elfogadta az időkeretes tárgyalásra vonatkozó
javaslatot.
A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4)
a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.
Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. §
(4) a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.
A Jobbik képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. §
(4) a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.
Az LMP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4)
a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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Függelék
Javaslat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/15381.)
általános vitájának
az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkerete felosztására

Felszólalók

május 17-én
SZERDÁN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló időkeret:
1200 óra (720 perc)
1200 óra
(kb.
2140 óráig)
vezér- további
szónoki képviselői
összesen
940–kb.

perc

május 18-án
CSÜTÖRTÖKÖN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló
időkeret:
14 óra (840 perc)

május 19-én
PÉNTEKEN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló
időkeret:
00
4 óra (240 perc)

mindösszesen

1400 óra
(800-kb. 2200óráig)

400 óra
(800-kb. 1200óráig)

30 óra
(1800 perc)

felszólalások

Fidesz
KDNP

30
30

217
83

247
113

MSZP
Jobbik
LMP
független

30
30
30
-

104
94
43
29

134
124
73
29

összesen

150

570

720

kormánypárti frakciók
288
132
ellenzéki frakciók
156
144
86
34
840

82

617

38

283

45
41
24
10

335
309
183
73

240

1800

Figyelemmel arra, hogy a szerdai napon a vezérszónoki felszólalások időtartama frakciólétszámtól független, a HHSZ 37. § (2) bekezdés a)
és d) pontja szerint meghatározott időkeretet a szerdai, a csütörtöki és a pénteki ülésnap felszólalási időkeretei együttesen adják meg.
Az egyes ülésnapokon rendelkezésre álló tárgyalási időkeret másnapra nem vihető át!

Megjegyzés:
Május 17-én (szerdán) 800 órától az előterjesztői nyitóbeszéd [40 perc] hangzik el, melyet kb. 840 órától az Állami Számvevőszék elnökének
felszólalása [30 perc], majd kb. 910 órától a Költségvetési Tanács elnökének felszólalása [30 perc] követ, amelyek a 30 órás időkeretbe nem
számítanak be.
A képviselői felszólalások ugyancsak május 17-én (szerdán) kb. 940 órától a 30-30 perces vezérszónoki felszólalásokkal kezdődnek.
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek felszólalási lehetősége az általános vitában HHSZ 37. § (2) bekezdés h) pontja alapján:
a) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett felszólalásra: a képviselőcsoportot megillető időkeret terhére,
b) amennyiben közvetlenül jelentkezett: a 30 órás időkereten felül, egy független képviselőt megillető – egyenként 7 perces időkeretben.
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért nemzetiségi szószóló(k) felszólalására a HHSZ 37. § (2) bekezdés g) pontja alapján:
szerdán, csütörtökön és pénteken 20-20 percben, összesen 60 percben kerülhet sor, amely felszólalások az időkeretbe nem számítanak bele.
Az általános vita lezáráskor az előterjesztői zárszóra 30 percben kerül sor, amely a 30 órás időkeretbe ugyancsak nem számít bele.
***
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