AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2018. JÚLIUS 16-17. és 20.
(HÉTFŐ-KEDD ÉS PÉNTEK)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJÉRE
2018. július 12-én 1130 órai állapot szerint
JÚLIUS 16. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és
legkorábban: 1615 órától
(határozathozatalok és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚLIUS 17. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
JÚLIUS 20. PÉNTEK
üléskezdés: 1100 óra
határozathozatalok: 1100 órától
ülés befejezése: kb. 1300 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚLIUS 16. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Dr. Balás István (MDF)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

A határozathozatalokat követően:
2.
B./2.

T/503.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Törvényalkotási bizottság feladatait a Költségvetési
bizottság látja el.
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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.
Amennyiben a Költségvetési bizottság az
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

előterjesztést

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban:1615 órától határozatképesség szükséges!

3.
B./2.

T/503.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Törvényalkotási bizottság feladatait a Költségvetési
bizottság látja el.
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.
Amennyiben a Költségvetési bizottság az
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

4.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1630-kb. 1730 óráig

A határozathozatalokat követően:
5.
B./4.

6.

B./5.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1730-kb. 1830 óráig
Kérdések
Kb. 1830-kb. 1900 óráig
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
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előterjesztést

kb. 1900 órától:
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái:
7.

T/626.

B./6.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról
szóló
2013.
évi
XXII.
törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

8.

T/709.

B./7.

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

9.
B./8.

T/623.

Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával
összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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10.

T/711.

B./9.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény módosításáról
(Hende Csaba, Dr. Bajkai István, Dr. Zsigmond Barna Pál
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

11.

B./10.

T/714.

Egyes
választásokkal
kapcsolatos
törvények
módosításáról
(Gulyás Gergely, Dr. Bajkai István, Dr. Zsigmond Barna Pál,
Kocsis Máté, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

12.
B./11.

T/629.

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.
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Nemzetiségi napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚLIUS 17. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!
1.
T/389.
B./12.

A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között
létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös
védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

2.
T/390.
B./13.

A
Nemzetközi
Vasúti
Árufuvarozásról
szóló
Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi
módosításainak kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

3.
T/391.
B./14.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és
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)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
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4.
T/392.
B./15.

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai,
másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

5.
T/393.
B./16.

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

6.
T/394.
B./17.

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról
és
árufuvarozásról
szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

7.
T/395.
B./18.

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között
létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló
egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
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8.
B./19.

T/704.

A Turisztikai Világszervezet és Magyarország
Kormánya között a Turizmus Világnap központi
rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről
szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

9.

T/711.

B./9.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény módosításáról
(Hende Csaba, Dr. Bajkai István, Dr. Zsigmond Barna Pál
(Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

10.

B./7.

T/709.

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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11.

T/629.

B./11.

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

12.

T/626.

B./6.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról
szóló
2013.
évi
XXII.
törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

13.

B./8.

T/623.

Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával
összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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14.

T/714.

B./10.

Egyes
választásokkal
kapcsolatos
törvények
módosításáról
(Gulyás Gergely, Dr. Bajkai István, Dr. Zsigmond Barna Pál,
Kocsis Máté, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

15.

B./20.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

A határozathozatalokat követően:
kb. 1100 órától:
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái:
16.

B./21.

T/710.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait
érintő egyes törvények módosításáról
(Gulyás Gergely, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

17.
B./22.

T/713.

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII.
törvény módosításáról
(Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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18.

T/712.

B./23.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény módosításáról
(Bánki Erik, Nagy Csaba, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

19.

T/624.

B./24.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős 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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

20.

B./25.

T/532.

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság
Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges
útlevelekkel
rendelkező
állampolgáraik
vízummentességéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

21.

B./26.

T/625.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

22.

B./27.

T/627.

A szociális hozzájárulási adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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23.

B./28.

T/707.

A gyülekezési jogról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

24.

B./29.

T/706.

A magánélet védelméről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

25.

T/386.

B./30.

Az üzleti titok védelméről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Amennyiben előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

26.

T/533.

B./31.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az
államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

27.
B./32.

T/708.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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28.

T/384.

B./33.

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány –belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

29.

T/628.

B./34.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi
befektetések ellenőrzéséről
(Kormány- belügyminiszter)
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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚLIUS 20. PÉNTEK
Üléskezdés: 1100 óra
Döntések, határozathozatalok:
1100 órától határozatképesség szükséges!

Szószólói mandátumigazolás.
……………..
örmény nemzetiségi szószóló
Megjegyzés:
A mandátumigazoláshoz szükséges feltételek fennállása esetén!

1.
B./2.

T/503.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Törvényalkotási bizottság feladatait a Költségvetési
bizottság látja el.
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.
Amennyiben a Költségvetési bizottság az
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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előterjesztést

2.

T/710.

B./21.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait
érintő egyes törvények módosításáról
(Gulyás Gergely, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

3.

T/713.

B./22.

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII.
törvény módosításáról
(Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

4.

T/712.

B./23.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény módosításáról
(Bánki Erik, Nagy Csaba, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

5.
B./24.

T/624.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős 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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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6.

T/532.

B./25.

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság
Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges
útlevelekkel
rendelkező
állampolgáraik
vízummentességéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

7.

T/625.

B./26.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

8.

T/627.

B./27.

A szociális hozzájárulási adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

9.

T/707.

B./28.

A gyülekezési jogról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

10.
B./29.

T/706.

A magánélet védelméről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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11.

T/386.

B./30.

Az üzleti titok védelméről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Amennyiben előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

12.

T/533.

B./31.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az
államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

T/708.

B./32.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

14.
B./33.

T/384.

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány –belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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15.

T/628.

B./34.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi
befektetések ellenőrzéséről
(Kormány- belügyminiszter)
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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

16.

B./35.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

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.

T/503.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.14. Költségvetési bizottság
Költségvetési Tanács véleménye: 2018.06.13.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 810 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/503/829.
T/503/838.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/503/827.
T/503/828.
T/503/830.
T/503/831.
T/503/832.
T/503/833.
T/503/834.
T/503/835.
T/503/836.
T/503/837.
T/503/839.
T/503/840.
T/503/841.
T/503/842.
A részletes vita lezárása: 2018.07.05.
Előterjesztői nyilatkozat: T/503/843.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– a Költségvetési bizottság előadójának felszólalása
(60 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: összesen: 30 perc)
(a HHSZ 94. § (1) bek. alapján)
– előterjesztő
(a vita végén elmondható felszólalásával együtt) (10
perc)
– Képviselői felszólalások (EP képviselői felszólalások)
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (időkereten felül:
Ritter Imre, Varga Szimeon: összesen: 5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
A zárószavazást megelőzően felszólalók:
- Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke (10 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Törvényalkotási bizottság feladatait a Költségvetési
bizottság látja el.
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.
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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.
Amennyiben a Költségvetési bizottság az
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
3.

Interpellációk

4.

Azonnali kérdések és válaszok órája

5.

Kérdések

előterjesztést

Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
Megjegyzés:
A HHSZ 120. §-a alapján az Országgyűlés ülésének napirendjében
feltüntetett időpontban az interpellációk és kérdések, illetve az
interpellációk vagy kérdések tárgyalására legalább kilencven percet kell
biztosítani.
6.

T/626.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról
szóló
2013.
évi
XXII.
törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/626/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/626/3.
A részletes vita lezárása: 2018.07.03.
Előterjesztői nyilatkozat: T/626/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
7.

T/709.

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.28. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/709/3.
A részletes vita lezárása: 2018.07.10.
TAB eljárás kezdeményezése:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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8.

T/623.

Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával
összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/623/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/623/3.
A részletes vita lezárása: 2018.07.04.
Előterjesztői nyilatkozat: T/623/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)
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28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
9.

T/711.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény módosításáról
(Hende Csaba, Dr. Bajkai István, Dr. Zsigmond Barna Pál
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.28. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/711/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/711/3.
A részletes vita lezárása: 2018.07.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/711/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
10.

T/714.

Egyes
választásokkal
kapcsolatos
törvények
módosításáról
(Gulyás Gergely, Dr. Bajkai István, Dr. Zsigmond Barna Pál,
Kocsis Máté, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.28. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.07.02. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 18 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/714/21.
T/714/24.
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A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/714/22.
T/714/25.
A részletes vita lezárása:
Előterjesztői nyilatkozat: T/714/23.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
28
perc
KDNP
12
perc
kormánypártok összesen
40
perc
Jobbik
12
perc
MSZP
9
perc
DK
7
perc
LMP
6
perc
PM
5
perc
függetlenek
1
perc
ellenzék összesen
40
perc
mindösszesen
80
perc
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (időkereten felül:
Kissné Köles Erika: 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)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
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Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
11.

T/629.

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.06.25. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
2018.06.25. Vállalkozásfejlesztési bizottsága
2018.06.25. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 8 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/629/15.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/629/13.
T/629/14.
T/629/16.
T/629/17.
A részletes vita lezárása: 2018.07.04.
Előterjesztői nyilatkozat: T/629/18.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Schmuck Erzsébet: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (időkereten felül:
Varga Szimeon: 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:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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12.

T/389.

A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között
létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös
védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

13.

T/390.

A
Nemzetközi
Vasúti
Árufuvarozásról
szóló
Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi
módosításainak kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
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14.

T/391.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és
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)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

15.

T/392.

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai,
másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

16.

T/393.

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
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17.

T/394.

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról
és
árufuvarozásról
szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

18.

T/395.

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között
létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló
egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

19.

T/704.

A Turisztikai Világszervezet és Magyarország
Kormánya között a Turizmus Világnap központi
rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről
szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.27. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 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.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

21.

T/710.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait
érintő egyes törvények módosításáról
(Gulyás Gergely, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.28. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 7 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/710/9.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/710/10.
A részletes vita lezárása: 2018.07.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/710/11.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
22.

T/713.

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII.
törvény módosításáról
(Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.28. Nemzeti összetartozás bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/713/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/713/4.
A részletes vita lezárása: 2018.07.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/713/5.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
23.

T/712.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
(Bánki Erik, Nagy Csaba, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.28. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/712/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/712/3.
A részletes vita lezárása: 2018.07.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/712/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
24.

T/624.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: -
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/624/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/624/3.
A részletes vita lezárása: 2018.07.03.
Előterjesztői nyilatkozat: T/624/4.
Összegző módosító javaslat: T/624/5.
Összegző jelentés: T/624/6.
Egységes javaslat: T/624/7.
Várható felszólalók:
– Herczeg Tamás, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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25.

T/532.

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság
Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges
útlevelekkel
rendelkező
állampolgáraik
vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.03.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/532/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/532/5.
A részletes vita lezárása: 2018.07.03.
Előterjesztői nyilatkozat: T/532/6.
Összegző módosító javaslat: T/532/7.
Összegző jelentés: T/532/8.
Egységes javaslat: T/532/9.
Várható felszólalók:
– Bartos Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
26.

T/625.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.06.25. Vállalkozásfejlesztési bizottság
2018.06.25. Mezőgazdasági bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 12 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/625/17.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/625/16.
T/625/18.
T/625/19.
A részletes vita lezárása: 2018.07.04.
Előterjesztői nyilatkozat: T/625/20.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
27.

T/627.

A szociális hozzájárulási adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.06.25. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/627/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/627/8.
T/627/9.
A részletes vita lezárása: 2018.07.04.
Előterjesztői nyilatkozat: T/627/10.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
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:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
28.

T/707.

A gyülekezési jogról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 5 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/707/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/707/8.
A részletes vita lezárása: 2018.07.10.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/707/9.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
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:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
29.

T/706.

A magánélet védelméről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/706/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/706/5.
A részletes vita lezárása: 2018.07.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/706/6.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
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:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
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30.

T/386.

Az üzleti titok védelméről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.07.06. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.16. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/386/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/386/4.
A részletes vita lezárása: 2018.07.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/386/5.
Összegző módosító javaslat
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői, EP képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
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.
Amennyiben előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
31.

T/533.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az
államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.06.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/533/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/533/7.
A részletes vita lezárása: 2018.07.03.
Előterjesztői nyilatkozat: T/533/8.
Összegző módosító javaslat: T/533/9.
Összegző jelentés: T/533/10.
Egységes javaslat: T/533/11.
Várható felszólalók:
– Bartos Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
32.

T/708.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.27. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.07.02. Népjóléti bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.07.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/708/3.
T/708/4.
A részletes vita lezárása: 2018.07.10.
TAB eljárás kezdeményezése: T/708/5.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Kovács Sándor, kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Korózs Lajos: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. §
(4) bek szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási
bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
33.

T/384.

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány –belügyminiszter)
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:
2018.06.06. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.06.18. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.06.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/384/4.
T/384/5.
A részletes vita lezárása: 2018.06.27.
TAB eljárás kezdeményezése: T/384/6.
Összegző módosító javaslat: T/384/7.
Összegző jelentés: T/384/8.
Egységes javaslat: T/384/9.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Varga László: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Schmuck Erzsébet, Kepli
Lajos: összesen: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80
elején

perc
perc
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 megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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34.

T/628.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi
befektetések ellenőrzéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.07.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/628/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/628/3.
A részletes vita lezárása: 2018.07.03.
Előterjesztői nyilatkozat: T/628/4.
Összegző módosító javaslat: T/628/5.
Összegző jelentés: T/628/6.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Ovádi Péter, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

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

35.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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