A HÁZBIZOTTSÁG JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2018. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
JÚNIUS 4-5.
(HÉTFŐ-KEDD)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

2018. június 1-jén 1045 órai állapot szerint

JÚNIUS 4. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1400 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 5. KEDD
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚNIUS 4. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés:
A Nemzeti Összetartozás Napja.
A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény 4. §-a
alapján.
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Rozgonyi Ernő (független, Jobbik, MIÉP)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1400 órától határozatképesség szükséges!

Képviselői mandátumigazolás és eskütétel.
Kocsis-Cake Olivio (PM)
Megjegyzés:
A mandátumigazoláshoz szükséges feltételek fennállása esetén!
Hohn Krisztina (LMP)
Megjegyzés:
A mandátumigazoláshoz szükséges feltételek fennállása esetén!
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Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésekről:
a)

H/359/1.

Az Országgyűlés az „az Interparlamentáris Unió Magyar
Nemzeti Csoportjának megalakításáról” szóló H/359.
számú határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során
úgy térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
– a határozati javaslat külön döntés nélkül az Országgyűlés
tárgysorozatára kerüljön;
- a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
- a határozati javaslathoz módosító javaslat és bizottsági
jelentés benyújtására ne legyen lehetőség;
- a határozati javaslat elfogadására vita nélkül, 2018.
június 4-én (hétfőn) kerüljön sor.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.

b)

H/371.

Az Országgyűlés a Törvényalkotás Parlamenti Informatikai
Rendszerének
(ParLex)
használatával
benyújtandó
törvényjavaslatok és határozati javaslatok tárgyalása során úgy
térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
-

amennyiben az egyes irományok elektronikus úton
történő benyújtásáról szóló házbizottsági állásfoglalás
alapján az előterjesztőnek az irományok papíralapú
benyújtására vonatkozó házszabályi határidőben
benyújtott írásbeli kérelme alapján a házelnök
jóváhagyja az iromány papíralapú benyújtását, arra a
kérelem előterjesztése napján az elektronikus úton
történő benyújtásra irányadó házszabályi határidőben
legyen lehetőség.

Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.
Az ülés napirendjének elfogadása

3

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
1.

H/359.

B./1.

Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti
Csoportjának megalakításáról
(Balla Mihály (Fidesz), Bartos Mónika (Fidesz), Dr. Gurmai
Zita (MSZP), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Steinmetz
Ádám (Jobbik), Dr. Vadai Ágnes (DK), Schmuck Erzsébet
(LMP), Szabó Timea (Párbeszéd) képviselők)
A határozathozatal.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat elfogadása esetén!

2.

Személyi javaslat(ok)

B./2.

a)
S/…...

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés jegyzőjének választása.
Dr. Simicskó István (KDNP)
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!

b)
S/…….

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

3.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1415-kb. 1515 óráig

A határozathozatalokat követően:
4.
B./4.

5.
B./5.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1515-kb. 1615 óráig
Kérdések
Kb. 1615-kb. 1645 óráig
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

Képviselői eskütétel.

Dr. Hadházy Ákos (LMP)
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JÚNIUS 5. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
kb. 1000 órától
Az általános vita megkezdése.
1.

T/332.

B./6.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
(Kormány – igazságügyi miniszter)
Az általános vita megkezdése.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2)
bekezdése
alapján
az
országgyűlési
képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az általános vita megkezdése során az előterjesztői
nyitóbeszédre, a vezérszónoki felszólalásokra, valamint az
elsőként jelentkező független képviselő (nemzetiségi képviselő)
felszólalására kerül sor.
További képviselői felszólalásokra a vita folytatásában lesz
lehetőség.

Az általános viták a lezárásig
2.

T/333.

B./7.

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni
intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
(Kormány – belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

3.
B./8.

T/335.

Az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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Az általános vita folytatása és lezárása.
4.

T/332.

B./6.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
(Kormány – igazságügyi miniszter)
Az általános vita folytatása és lezárása.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2)
bekezdése
alapján
az
országgyűlési
képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
További képviselői felszólalásokra itt van lehetőség.

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

H/359.

Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti
Csoportjának megalakításáról
(Balla Mihály (Fidesz), Bartos Mónika (Fidesz), Dr. Gurmai
Zita (MSZP), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Steinmetz
Ádám (Jobbik), Dr. Vadai Ágnes (DK), Schmuck Erzsébet
(LMP), Szabó Timea (Párbeszéd) képviselők)
A határozathozatal.
Benyújtva: 2018.05.31.
Határozati házszabályi
H/359/1.

rendelkezésektől

való

eltérés:

Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat elfogadása esetén!
2.

Személyi javaslat(ok)
a)
S/…...

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
Az Országgyűlés jegyzőjének választása
Dr. Simicskó István (KDNP)
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!

b)
S/…….

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

3.

Interpellációk

4.

Azonnali kérdések és válaszok órája

5.

Kérdések
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
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6.

T/332.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
(Kormány – igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.05.30. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 30
perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2)
bekezdése
alapján
az
országgyűlési
képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

7.

T/333.

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni
intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
(Kormány – belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.05.30. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 15
perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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8.

T/335.

Az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.05.30. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 15
perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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