AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2018. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
FEBRUÁR 19-20-21.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2018. február 19-én 1500 órai állapot szerint

FEBRUÁR 19. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
FEBRUÁR 20. KEDD
üléskezdés: 800 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1600 órától
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

FEBRUÁR 21. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
FEBRUÁR 19. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőkről:
Dr. Kálmán András (MSZP)
Barsiné Pataky Etelka (MDF, Néppárt-MDNP)
Megemlékezés:
Magyar Ápolók Napja
(Az 5/2014. (II. 7.) OGY határozat alapján.)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!

Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/19798.

Az Országgyűlés a 2018. február 19-i (hétfői) ülésnapján úgy
térjen el a HHSZ rendelkezéseitől, hogy
-

-

Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló a napirendi
javaslatról történő határozathozatalt megelőzően, „a
nemzetiségi egyenjogúság tárgyában elfogadott
1868. évi XLIV. törvénycikk 150 évvel ezelőtti
szentesítése, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény elfogadásának 25 éves évfordulója”
alkalmából ötperces időtartamban felszólalhasson azzal,
hogy
további hozzászólásra ne legyen lehetőség.

Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.
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Felszólalás:
Alexov Lyubomir
szerb nemzetiségi szószóló felszólalása (5 perc)
Megjegyzés:
További hozzászólásra nincs lehetőség.
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

Tájékoztatás az Országgyűlés 2018. évi tavaszi ülésszakának munkarendjéről.
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
a)
T/19859/2.

Az Országgyűlés az „az 1568. évi tordai vallásügyi törvény
jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról” szóló
T/19859. számú törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala
során úgy térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől,
hogy
– a törvényjavaslat külön döntés nélkül az Országgyűlés
tárgysorozatára kerüljön;
– a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
– képviselő módosító javaslatot 2018. február 19-én
(hétfőn) a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltérésre vonatkozó javaslat elfogadását követő két 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,
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összevont vitában 2018. február 20-án (kedden)
kerüljön sor azzal, hogy a vita során
 a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására
összesen 10 perc áll rendelkezésre;
 a nyitóbeszédet követően a Kormány
képviselője
szólalhat
fel
5
perces
időkeretben;
 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 5-5 percben fejthetik ki;
- 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 2018.
február 20-án (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 a javaslatot elfogadta.
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Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
b)
V/19797/1.

Az Országgyűlés a „Változás kell Magyarországon! –
Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a
háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét,
biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak!”,
V/19797 számon kezdeményezett politikai vita megtartása
során úgy térjen el a HHSZ 86. § (2) bekezdésében foglaltaktól,
hogy
- a politikai vitát az indítvány benyújtásától számított
tizennégy napot megelőzően, a 2018. február 19-ével
kezdődő héten tartsa meg.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. § (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
c)
T/19773/3.

Az Országgyűlés az „a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény módosításáról” szóló T/19773. számú
törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el
a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
– képviselő módosító javaslatot 2018. február 19-én
(hétfőn) a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltérésre vonatkozó javaslat elfogadását követő két 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 2018. február 19-én (hétfőn) kerüljön
5

sor azzal, hogy
- a vita során
 a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására
összesen 10 perc áll rendelkezésre,
 a nyitóbeszédet követően a Kormány
képviselője
szólalhat
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 5-5 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 2018.
február 20-án (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 a javaslatot elfogadta.
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Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
d)
H/19861/3.

Az Országgyűlés „a Lengyelország melletti kiállásról
Brüsszel
nyomásgyakorlásával
szemben”
című
H/19861. számú határozati javaslat tárgyalása és
döntéshozatala során úgy térjen el a határozati házszabályi
rendelkezésektől, hogy
– a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
– képviselő módosító javaslatot 2018. február 19-én
(hétfőn) a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltérésre vonatkozó javaslat elfogadását követő két 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;
- 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 2018. február 20-án (kedden)
kerüljön sor azzal, hogy a vita során
 a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására
összesen 20 perc áll rendelkezésre;
 a nyitóbeszédet követően a Kormány
képviselője szólalhat
fel
10 perces
időkeretben;
 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;
– az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a
határozati javaslatnak az összegző módosító javaslattal
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módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2018.
február 20-án (kedden) 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 a javaslatot nem fogadta el.
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
e)
T/19863/2.

Az Országgyűlés az „a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény módosításáról” szóló T/19863. számú
törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el
a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
– a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
– képviselő módosító javaslatot 2018. február 19-én
(hétfőn) a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltérésre vonatkozó javaslat elfogadását követő két 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 2018. február 19-én (hétfőn) kerüljön
sor azzal, hogy
- a vita során
 a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására
összesen 20 perc áll rendelkezésre,
 a nyitóbeszédet követően a Törvényalkotási
bizottság által kijelölt előadó, majd – ha a
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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;
– az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a
törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2018.
február 20-án (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 a javaslatot nem fogadta el.
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Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
a)
H/19861/4.

A
Lengyelország
melletti
kiállásról
Brüsszel
nyomásgyakorlásával szemben
(Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők)
– módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást
elrendelő döntés meghozatalát követő három órában
legyen lehetőség,
– az összevont vitára 2018. február 20-án (kedd)
kerüljön sor,
– az összegző módosító javaslatról való döntésre és a
zárószavazásra 2018. február 20-án (kedd) kerüljön
sor.
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 képviselők legalább egyötödének kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
b)
T/19863/1.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
– módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást
elrendelő döntés meghozatalát követő három órán
belül legyen lehetőség,
– az összevont vitára 2018. február 20-án harmadik
napirendi pontként kerüljön sor,
– az összegző módosító javaslatról való döntésre 2018.
február 20-án kerüljön sor,
– a zárószavazásra 2018. február 20-án kerüljön sor.
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 a javaslatot elfogadta.
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Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
c)
T/19862/1.

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi
CXCI. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
– módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást
elrendelő döntés meghozatalát követő három órán
belül legyen lehetőség,
– az összevont vitára 2018. február 20-án negyedik
napirendi pontként kerüljön sor,
– az összegző módosító javaslatról való döntésre 2018.
február 20-án kerüljön sor,
– a zárószavazásra 2018. február 20-án kerüljön sor.
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 a javaslatot elfogadta.

Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
d)
T/19868/3.

A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP
World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges
létesítményfejlesztésről
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő)
– módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást
elrendelő döntés meghozatalát követő három órában
legyen lehetőség,
– az összevont vitára 2018. február 20-án (kedd)
kerüljön sor,
– az összegző módosító javaslatról való döntésre és a
zárószavazásra 2018. február 20-án (kedd) kerüljön
sor.
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 képviselők legalább egyötödének kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.
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Döntés napirend módosításáról
a)
T/18783.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés 2018. február 19-20.-i
(hétfő-kedd) ülésén Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló T/18783.
számú törvényjavaslat bizottsági jelentéseinek és összegző
módosító javaslatának vitájára, valamint az összegző módosító
javaslatról való döntésre és a zárószavazásra ne kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

b)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés 2018. február 20-i (kedd)
ülésnapja 8:00 órakor kezdődjön el, továbbá az Országgyűlés
2018. február 20-i (kedd) ülésnapján a határozathozatalokra
legkorábban 16 órakor kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

c)
H/19861.

Indítványozom, hogy a Lengyelország melletti kiállásról
Brüsszel
nyomásgyakorlásával
szemben
című
H/19861. számú határozati javaslat vitájára az Országgyűlés
2018. február 20-i (kedd) ülésnapján a napirend előtti
felszólalásokat követően, 1. napirendi pontként kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

d)
T/19868.

Indítványozom
továbbá,
hogy
a
Budapesten
megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour
tenisztorna
megvalósításához
szükséges
létesítményfejlesztésről
szóló
T/19868.
számú
törvényjavaslat összevont vitájára az Országgyűlés 2018.
február 20-i (kedd) ülésnapján a Lengyelország melletti
kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben
című H/19861. számú határozati javaslat összevont vitáját
követően kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

12

e)
T/19862.

Indítványozom
továbbá,
hogy
a
pénzügyi
közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes
törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény
módosításáról szóló T/19862. számú törvényjavaslat
összevont vitájára az Országgyűlés 2018. február 20-i (kedd)
ülésnapján a Budapesten megrendezendő Hungarian
Open ATP World Tour tenisztorna megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztésről szóló T/19868.
számú törvényjavaslat összevont vitáját követően kerüljön
sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

f)
T/19859.

Indítványozom továbbá, hogy az 1568. évi tordai vallásügyi
törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról
szóló T/19859. számú törvényjavaslat összevont vitájára az
Országgyűlés 2018. február 20-i (kedd) ülésnapján közvetlenül
a határozathozatalok előtt kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

g)
T/19863.
T/19773.

Indítványozom, hogy amennyiben az Országgyűlés a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
módosításáról szóló T/19863. számú törvényjavaslat,
valamint a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV.
törvény
módosításáról
szóló
T/19773.
számú
törvényjavaslat
kapcsán
a
határozati
házszabályi
rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárul, a törvényjavaslatok
összevont vitáira az Országgyűlés 2018. február 19-i (hétfő)
ülésnapján az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról szóló
H/18293. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételi
kérelmének megtárgyalását követően kerüljön sor:
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény módosításáról szóló T/19863. számú
törvényjavaslat
2. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
módosításáról
szóló
T/19773.
számú
törvényjavaslat
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.
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h)
T/19863.

Amennyiben az Országgyűlés a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló
T/19863. számú törvényjavaslat kapcsán a határozati
házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez nem járul hozzá,
de a törvényjavaslat kivételes eljárásban történő tárgyalásához
hozzájárul, a törvényjavaslat összevont vitájára az Országgyűlés
2018. február 20-i (kedd) ülésnapján a Lengyelország
melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával
szemben című H/19861. számú határozati javaslat vitáját
követően kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

i)
V/19797.

Indítványozom továbbá, hogy az Országgyűlés 2018. február 1920.-i (hétfő-kedd) ülése egészüljön ki a 2018. február 21.-i
szerda ülésnappal, mely ülésnapon a Változás kell
Magyarországon! - Valóság a propaganda mögött,
avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az
önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az
önkormányzati dolgozóknak! című V/19797. számú
politikai vita lefolytatására kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

Döntés időkeretben történő tárgyalásról
V/19797.

Változás kell Magyarországon! - Valóság a propaganda
mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az
önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az
önkormányzati dolgozóknak!
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP) és a támogató képviselők kezdeményezése)
A vitára az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 4 órás
időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
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Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)

B/19230/2.

Az Országgyűlés felkéri:
a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Országgyűlési beszámoló 2017” címmel benyújtott beszámoló
(B/19230.) esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a beszámolóról
történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)

B/18947/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar
tudomány általános helyzetéről 2015-2016” címmel benyújtott
beszámoló (B/18947.) esetén a kijelölt Kulturális bizottságot a
beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Magyar Tudományos Akadémia)

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.
1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

./…….

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

2.

B./2.

H/19878.

Dr. Hadházy Ákos (LMP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.

3.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1400-kb. 1500 óráig
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A határozathozatalokat követően:
4.
B./4.

5.
B./5.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1500-kb. 1600 óráig
Kérdések
Kb. 1600-kb. 1630 óráig
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar

kb. 1630 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelem (A tárgyalás.)
6.

B./6.

T/19749/3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvénynek a kötelező miniszterelnök-jelölti vita
megteremtéséhez szükséges módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (független) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP kezdeményezése!

7.
B./7.

T/19594/3. A fideszes oligarchák közpénzből való gazdagodásának
felszámolása
érdekében
a
tisztességes
eljárás
védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások
átláthatóságáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP kezdeményezése!

8.
B/8.

H/18293/3. Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról
(Szelényi Zsuzsanna (független), Bangóné Borbély Ildikó
(MSZP), Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP),
Heringes Anita (MSZP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Timea
(független) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az előterjesztő független képviselő és a támogató képviselők
kezdeményezése!
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kb. 1715 órától
Az összevont vita:
9.

B/9.

T/19773.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
módosításáról
Lázár János (Fidesz), Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Simicskó István
(KDNP), Dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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FEBRUÁR 20. KEDD
Üléskezdés: 800 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
kb. 850 órától
Az összevont viták:
1.

B/10.

H/19861.

A
Lengyelország
melletti
kiállásról
Brüsszel
nyomásgyakorlásával szemben
(Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Gaal
Gergely (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP) képviselők)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

2.

T/19868.

B/11.

A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP
World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges
létesítményfejlesztésről
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

3.

T/19863.

B/12.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

4.
B/13.

T/19862.

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi
CXCI. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!
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5.

T/19859.

B/14.

Az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és
a Vallásszabadság Napjáról
(Kövér László (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Szászfalvi
László (KDNP), Dr. Hiller István (MSZP), Szávay István
(Jobbik), Ikotity István (LMP) képviselők)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1600 órától határozatképesség szükséges!
6.

T/19859.

B/14.

Az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és
a Vallásszabadság Napjáról
(Kövér László (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Szászfalvi
László (KDNP), Dr. Hiller István (MSZP), Szávay István
(Jobbik), Ikotity István (LMP) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

7.

H/19861.

B/10.

A
Lengyelország
melletti
kiállásról
Brüsszel
nyomásgyakorlásával szemben
(Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Gaal
Gergely (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

8.
B/11.

T/19868.

A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP
World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges
létesítményfejlesztésről
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!
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9.

T/19863.

B/12.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

10.

T/19862.

B/13.

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi
CXCI. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

11.
B/9.

T/19773.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
módosításáról
Lázár János (Fidesz), Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Simicskó István
(KDNP), Dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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Tárgysorozatba-vételi kérelem (A döntés.)
12.
B./6.

T/19749/3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvénynek a kötelező miniszterelnök-jelölti vita
megteremtéséhez szükséges módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (független) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP kezdeményezése!

13.
B./7.

T/19594/3. A fideszes oligarchák közpénzből való gazdagodásának
felszámolása
érdekében
a
tisztességes
eljárás
védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások
átláthatóságáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP kezdeményezése!

14.

H/18293/3. Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról
(Szelényi Zsuzsanna (független), Bangóné Borbély Ildikó
B./8.
(MSZP), Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP),
Heringes Anita (MSZP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Timea
(független) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az előterjesztő független képviselő és a támogató képviselők
kezdeményezése!
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Döntés fegyelmi ügy(ek)ben – Javaslat tiszteletdíj csökkentésére
15.

H/19866.

B./15.

Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő fegyelmi ügyében
(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.)

16.

B./16.

H/19864.

Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselő fegyelmi ügyében
(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.)

17.

Személyi javaslatok

B./17.

./….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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A határozathozatalokat követően:
kb. 1620 órától
Az együttes általános vita a lezárásig
18.

B./18.

a)
T/19776.

A migrációt támogató szervezetek működésének
engedélyezéséről
(Kormány-Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)

b)
T/19774.

Az idegenrendészeti távoltartásról
(Kormány-Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)

c)
T/19775.

A bevándorlási finanszírozási illetékről
(Kormány-Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Az a)-c) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Megjegyzés:
A T/19776. számú törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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Az általános viták a lezárásig
19.

T/19759.

A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között
létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös
védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/19761.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti
partnerségi
és
együttműködési
keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele
céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

21.

T/19762.

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai,
másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

22.

T/19760.

A
Nemzetközi
Vasúti
Árufuvarozásról
szóló
Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi
módosításainak kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

23.

T/19764.

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról
és
árufuvarozásról
szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

24.

T/19763.

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

25.

T/19765.

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között
létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló
egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./19.

20.
B./20.

B./21.

B./22.

B./23.

B./24.

B./25.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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FEBRUÁR 21. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
A vita.
1.

B./26.

V/19797.

Változás kell Magyarországon! - Valóság a propaganda
mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az
önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az
önkormányzati dolgozóknak!
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Szakács László
(MSZP), Burány Sándor (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Tóth
Csaba (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP),
Velez Árpád (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP),
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Tukacs
István (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Dr. Legény Zsolt
(MSZP), Horváth Imre (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP),
Heringes Anita (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Kiss
László (MSZP), Teleki László (MSZP), Mesterházy Attila
(MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Hegedűs Lorántné
(Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik),
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Egyed Zsolt (Jobbik), Dr. Lukács
László György (Jobbik), Szávay István (Jobbik), Dúró Dóra
(Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik),
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Szabó Timea (független), Dr. Szél
Bernadett (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Schmuck Erzsébet
(LMP), Demeter Márta (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Szabó
Szabolcs (független), Kész Zoltán (független), Fodor Gábor
(független), Szelényi Zsuzsanna (független), Gyurcsány Ferenc
(független), Dr. Vadai Ágnes (független), Varju László
(független), Dr. Oláh Lajos (független) képviselők)
A vita.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

Személyi javaslatok
./…..

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

2.

Mentelmi ügy:
H/19878.

Dr. Hadházy Ákos (LMP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
Dr. Hargitai János, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Dr. Hadházy Ákos (LMP), érintett képviselő (5 perc)
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.

3.

Interpellációk

4.

Azonnali kérdések és válaszok órája

5.

Kérdések
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
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Tárgysorozatba-vételi kérelem (A tárgyalás és a döntés.)
6.

T/19749/3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvénynek a kötelező miniszterelnök-jelölti vita
megteremtéséhez szükséges módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (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:
Az MSZP kezdeményezése!

7.

T/19594/3. A fideszes oligarchák közpénzből való gazdagodásának
felszámolása
érdekében
a
tisztességes
eljárás
védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások
átláthatóságáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (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 kezdeményezése!

8.

H/18293/3. Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról
(Szelényi Zsuzsanna (független), Bangóné Borbély Ildikó
(MSZP), Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP),
Heringes Anita (MSZP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Timea
(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:
Az előterjesztő független képviselő és a támogató képviselők
kezdeményezése!
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9.

T/19773.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
módosításáról
Lázár János (Fidesz), Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Simicskó István
(KDNP), Dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.14. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való
kezdeményezése: 2018.02.19.
T/19773/3.

eltérés

Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre
vonatkozó javaslat elfogadását követő 2 órán belül
(16:20 óráig)
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd
(a zárszóval együtt összesen: 10 perc)
– Kormány képviselője (5 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
(képviselőcsoportonként 5-5 perc)
– független képviselők (összesen 3 perc)
– Előterjesztői zárszó
(a nyitóbeszéddel együtt összesen: 10 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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10.

H/19861.

A
Lengyelország
melletti
kiállásról
Brüsszel
nyomásgyakorlásával szemben
(Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Gaal
Gergely (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP) képviselők)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.19. Európai ügyek bizottsága
Tárgysorozatba vétel:
Kivételes eljárás kezdeményezése: 2018.02.19.
H/19861/4.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a kivételes eljárást elrendelő döntést követő három órán
belül: (17:22 óráig)
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Várható felszólalók:
– előterjesztő (15 perc)
– Kormány képviselője (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!

29

11.

T/19868.

A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP
World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges
létesítményfejlesztésről
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.19. Kulturális bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2018.02.19.
Kivételes eljárás kezdeményezése: 2018.02.19.
T/19868/3.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a kivételes eljárást elrendelő döntést követő három órán
belül: (17:28 óráig)
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Várható felszólalók:
– előterjesztő (15 perc)
– Kormány képviselője (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!

30

12.

T/19863.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Kivételes eljárás kezdeményezése: 2018.02.19.
T/19863/2.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a kivételes eljárást elrendelő döntést követő három órán
belül: (17:26 óráig)
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
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!
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13.

T/19862.

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi
CXCI. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Kivételes eljárás kezdeményezése: 2018.02.19.
T/19862/1.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a kivételes eljárást elrendelő döntést követő három órán
belül: (17:24 óráig)
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
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!

32

14.

T/19859.

Az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és
a Vallásszabadság Napjáról
(Kövér László (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Szászfalvi
László (KDNP), Dr. Hiller István (MSZP), Szávay István
(Jobbik), Ikotity István (LMP) képviselők)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.19. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Határozati házszabályi rendelkezésektől
kezdeményezése: 2018.02.19.
T/19859/2.

való

eltérés

Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre
vonatkozó javaslat elfogadását követő 2 órán belül
(16:16 óráig)
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd
(a zárszóval együtt összesen: 10 perc)
– Kormány képviselője (5 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
(képviselőcsoportonként 5-5 perc)
– Előterjesztői zárszó
(a nyitóbeszéddel együtt összesen: 10 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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15.

H/19866.

Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő fegyelmi ügyében
(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.)

16.

H/19864.

Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselő fegyelmi ügyében
(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.)

17.

Személyi javaslatok
./….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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18.

a)
T/19776.

A migrációt támogató szervezetek működésének
engedélyezéséről
(Kormány-Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.16. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:

b)
T/19774.

Az idegenrendészeti távoltartásról
(Kormány-Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.16. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:

c)
T/19775.

A bevándorlási finanszírozási illetékről
(Kormány-Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.16. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Az a)- c) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (40 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (40 perc)
Megjegyzés:
A T/19776. számú törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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19.

T/19759.

A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között
létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös
védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.14. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 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)

20.

T/19761.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti
partnerségi
és
együttműködési
keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele
céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.14. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 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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21.

T/19762.

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai,
másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.14. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 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)

22.

T/19760.

A
Nemzetközi
Vasúti
Árufuvarozásról
szóló
Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi
módosításainak kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.14. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 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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23.

T/19764.

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról
és
árufuvarozásról
szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.14. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 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)

24.

T/19763.

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.14. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 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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25.

T/19765.

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között
létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló
egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.02.14. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.02.22. 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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26.

V/19797.

Változás kell Magyarországon! - Valóság a propaganda
mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az
önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az
önkormányzati dolgozóknak!
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Szakács László
(MSZP), Burány Sándor (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Tóth
Csaba (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP),
Velez Árpád (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP),
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Tukacs
István (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Dr. Legény Zsolt
(MSZP), Horváth Imre (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP),
Heringes Anita (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Kiss
László (MSZP), Teleki László (MSZP), Mesterházy Attila
(MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Hegedűs Lorántné
(Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik),
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Egyed Zsolt (Jobbik), Dr. Lukács
László György (Jobbik), Szávay István (Jobbik), Dúró Dóra
(Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik),
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Szabó Timea (független), Dr. Szél
Bernadett (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Schmuck Erzsébet
(LMP), Demeter Márta (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Szabó
Szabolcs (független), Kész Zoltán (független), Fodor Gábor
(független), Szelényi Zsuzsanna (független), Gyurcsány Ferenc
(független), Dr. Vadai Ágnes (független), Varju László
(független), Dr. Oláh Lajos (független) képviselők)
A vita.
Benyújtva: 2018.02.14.
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)+45 perc=285 perc
vezérszónoki
felszólalások

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
15 perc
67 perc
15 perc
23 perc
Ellenzéki frakciók
15 perc
30+45=75 perc
15 perc
26 perc
15 perc
10 perc
9 perc

75 perc

165+45= 210 perc
40

mindösszesen

82 perc
38 perc
45+45=90 perc
41 perc
25 perc
9 perc

240+45= 285 perc

– A Kormány képviselőjének viszonválasza (20 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalására vonatkozó javaslatot
elfogadta.
Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. §
(4) a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.

***
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