AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2016. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁJUS 9-10-11-12-13.
(HÉTFŐ-KEDD- SZERDA-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK)
ÉS MÁJUS 17-18. (KEDD-SZERDA)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2016. május 9-én 1430 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁJUS 9. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok,
interpellációk)
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 10. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 11. SZERDA
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 12. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 2400 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 13. PÉNTEK
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁJUS 17. KEDD
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 18. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
MÁJUS 9. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés Európa napjáról.
(Május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról szóló 2005. évi XXXVII. törvény alapján.)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!

Döntés időkeretben történő tárgyalásról
a)
T/10377.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés elfogadta az időkeretes tárgyalásra vonatkozó
javaslatot.

b)
T/10536.

Magyarország 2017. évi központi
megalapozásáról
(Kormány – nemzetgazdasági miniszter)

költségvetésének

A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 5 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés elfogadta az időkeretes tárgyalásra vonatkozó
javaslatot.
Az LMP 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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c)
T/10537.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 5 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés elfogadta az időkeretes tárgyalásra vonatkozó
javaslatot.

Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/10611/2.

Az
Országgyűlés
az
„országos
népszavazás
elrendeléséről” szóló H/10611. 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 2016. május 9-én (hétfőn)
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre
vonatkozó javaslat elfogadását követő egy órán belül
nyújthasson be;
– a határozati javaslat részletes vitáját a Törvényalkotási
bizottság folytassa le a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4)
bekezdése, valamint a HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése
alkalmazásával és azzal, hogy
- a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
- ha túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtására
irányuló szándékot is megfogalmaz, illetve ilyen
módosító javaslatot támogat vagy fenntart, akkor
azt az összegző módosító javaslattól elkülönítve,
azzal azonos időpontban nyújtja be;
- a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ
44.
§
(1)
és
(3)
bekezdése
szerinti
megállapításairól
összegző
jelentésben
ad
tájékoztatást;
– az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén adjon
tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;
– a HHSZ 46. § (1) és (1o)-(12) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni;
– a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási
kérésre ne kerülhessen sor,
– az általános vitára, valamint az összegző jelentés és az
összegző módosító javaslat vitájára együttesen,
összevont vitában 2016. május 9-én (hétfőn) kerüljön sor
azzal, hogy
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- a vita során
 elsőként a határozati javaslat előterjesztője,
majd a Kormány képviselője szólal fel
tizenöt-tizenöt perces időtartamban. Ezt
követően a Törvényalkotási bizottság által
kijelölt előadó, majd - ha a Törvényalkotási
bizottságban van kisebbségi vélemény - a
kisebbségi vélemény előadója szólal fel. A
bizottsági felszólalásokra összesen tizenöt
perc áll rendelkezésre oly módon, hogy
amennyiben van kisebbségi vélemény, hét
percet annak kifejtésére kell biztosítani;
 a
képviselőcsoportok
álláspontjukat
harminc-harmincperces
időtartamban
fejthetik ki;
 a független képviselők összesen nyolcperces
időtartamban szólalhatnak fel;
 vita közben a kétperces hozzászólalásokat
bele kell számítani az időtartamba;
 az előterjesztőnek tízperces viszonválaszra
van joga;
- 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
határozati javaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2016.
május 10-én (kedden) kerüljön sor;
– ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító
javaslatot is benyújtott, az Országgyűlés az összegző
módosító javaslatról történő határozathozatalt követően
döntsön
a
túlterjeszkedő
módosító
javaslat
szabályszerűségéről és elfogadásáról, elfogadása esetén a
zárószavazást a határozati javaslatnak a szabályszerű
túlterjeszkedő módosító javaslattal és – annak
elfogadása esetén – az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről kelljen megtartani;
– a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási
bizottság ülésére ne kelljen alkalmazni.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Az Országgyűlés elfogadta a határozati
rendelkezésektől való eltérésre tett javaslatot.
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házszabályi

Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
H/10611/1.

Országos népszavazás elrendeléséről
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat 61. § (1) bekezdése alapján az Igazságügyi
bizottság
indítványozza
az
„országos
népszavazás
elrendeléséről” szóló H/10611. számú határozati javaslat
kivételes eljárásban történő tárgyalását az alábbiak szerint:
- módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő
döntés meghozatalát követő három órán belül legyen
lehetőség,
- az összevont vitára 2016. május 10-én (kedden) – első
napirendi pontként – kerüljön sor,
- az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra
2016. május 10-én (kedden) kerüljön sor,
- a zárószavazásra 2016. május 10-én (kedden) 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.
Az Igazságügyi bizottság kezdeményezése!
Az Országgyűlés az előterjesztés határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalását elfogadta,
ennek
megfelelően
a
kivételes
eljárásra
irányuló
kezdeményezésről nem döntött.

Döntés napirend kiegészítéséről, módosításáról
a)
H/10611.

Amennyiben az Országgyűlés az országos népszavazás
elrendeléséről szóló H/10611. számú határozati javaslat
tekintetében a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltéréshez hozzájárul, javaslom, hogy az Országgyűlés 2016.
május 9-10-11-12-13. és május 17-18-i ülése egészüljön ki a
határozati javaslat tárgyalásával és elfogadásával oly módon,
hogy az összevont vitára a 2016. május 9-i (hétfő) ülésnapon
utolsó napirendi pontként, az összegző módosító javaslatról
történő határozathozatalra és a zárószavazásra 2016. május 10én (kedd) kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a napirend kiegészítésére vonatkozó
javaslatot.
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b)
H/10611.

Amennyiben az Országgyűlés az országos népszavazás
elrendeléséről szóló H/10611. számú határozati javaslat
tekintetében a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltéréshez nem járul hozzá, de a kivételes eljárásban történő
tárgyaláshoz igen, javaslom, hogy
- az Országgyűlés 2016. május 9-10-11-12-13. és május 1718-i ülése egészüljön ki a határozati javaslat tárgyalásával
és elfogadásával oly módon, hogy az összevont vitára a
2016. május 10-i (kedd) ülésnapon első napirendi
pontként, az összegző módosító javaslatról történő
határozathozatalra és a zárószavazásra 2016. május 10én (kedd) kerüljön sor,
- a 2016. május 10-i (kedd) ülésnap 7 órakor kezdődjön és
a határozathozatalokra legkorábban 10:30 órakor
kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés az előterjesztés határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalását elfogadta,
ennek megfelelően a kivételes eljáráshoz kapcsolódó napirend
kiegészítési, módosítási javaslatról nem döntött.

c)
T/10537.
T/10539.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.)
OGY határozat 15.§ (4) bekezdése alapján az Országgyűlés az
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.
évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/10537.) és a jövedéki adóról szóló törvényjavaslat
(T/10539.) tárgyalását a 2016. május 9-én kezdődő ülésén ne
kezdje meg.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés nem fogadta el a napirend módosítására
vonatkozó javaslatot.

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

./…….

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

2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1415-kb. 1615 óráig

A határozathozatalokat követően:
3.
B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1615-kb. 1715 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

kb. 1715 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás.)
4.
B./4.

H/9798/3. Az Európai Unió harmadik országokkal kötött
kereskedelmi
és
beruházási
megállapodásaival
kapcsolatos követelményekről
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

5.
B./5.

T/10085/3. A vizsgálóbizottságok létrehozhatóságának érdekében
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
módosítása
(Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel, Novák Előd, Dr. Staudt Gábor,
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.
B./6.

H/9973/3. Az
országgyűlési
képviselők
demokratikusabbá tételéről
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő)
A tárgyalás.

választásának

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

kb. 1815 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái:
7.

T/10297.

B./7.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.
évi XLI. törvény módosításáról
(Halász János, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

8.

B./8.

T/9894.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári
kezdeményezésről,
valamint
a
népszavazási
eljárásról
szóló
2013.
évi
CCXXXVIII. törvény módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4)
bek. szerint kezdeményezte a Törvényalkotási bizottság
eljárását.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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9.

B./9.

T/10311.

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 5-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

10.

B./10.

T/10097.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

11.

T/10098.

B./11.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

12.
B./12.

T/10093.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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13.

B./13.

T/9634.

Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben
más törvények módosításáról
(Kormány –belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

14.

T/9802.

B./14.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

15.

B./15.

T/10308.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény módosításáról
(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 a május 5-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

16.

B./16.

T/10091.

A
Magyar
Könyvvizsgálói
Kamaráról,
a
könyvvizsgálói
tevékenységről,
valamint
a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.
törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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17.

T/10316.

B./17.

Egyes
iskolaszövetkezetekkel
összefüggő
törvények módosításáról
(Kósa Lajos, Szatmáry Kristóf, Dr. Czomba Sándor
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 5-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

18.

B./18.

T/10094.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Az összevont vita:
19.
B./19.

H/10611.

Országos népszavazás elrendeléséről
(Igazságügyi bizottság)
Az összevont vita
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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MÁJUS 10. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:

Megemlékezés a Madarak és Fák Napjáról.
(A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (3) bek. alapján.)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!
1.

B./19.

H/10611.

Országos népszavazás elrendeléséről
(Igazságügyi bizottság)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

2.

T/10312.

B./20.

Magyarország Kormánya és Bahreini Királyság
Kormánya közötti légiközlekedési 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!

3.
B./21.

H/10291.

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében
történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvtervezet
vonatkozásában
az
indokolt
vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló
jelentés elfogadásáról
(Európai ügyek bizottsága)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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4.

T/10297.

B./7.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.
évi XLI. törvény módosításáról
(Halász János, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

5.

T/9894.

B./8.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári
kezdeményezésről,
valamint
a
népszavazási
eljárásról
szóló
2013.
évi
CCXXXVIII. törvény módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4)
bek. szerint kezdeményezte a Törvényalkotási bizottság
eljárását.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./9.

T/10311.

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 5-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

7.
B./10.

T/10097.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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8.

T/10098.

B./11.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

9.

B./12.

T/10093.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

10.

T/9634.

B./13.

Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben
más törvények módosításáról
(Kormány –belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

11.

B./14.

T/9802.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

12.
B./15.

T/10308.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény módosításáról
(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 a május 5-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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13.

B./16.

T/10091.

A
Magyar
Könyvvizsgálói
Kamaráról,
a
könyvvizsgálói
tevékenységről,
valamint
a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.
törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

14.

T/10316.

B./17.

Egyes
iskolaszövetkezetekkel
összefüggő
törvények módosításáról
(Kósa Lajos, Szatmáry Kristóf, Dr. Czomba Sándor
(Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 5-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

15.

B./18.

T/10094.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A döntés.)
16.
B./4.

H/9798/3. Az Európai Unió harmadik országokkal kötött
kereskedelmi
és
beruházási
megállapodásaival
kapcsolatos követelményekről
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

17.
B./5.

T/10085/3. A vizsgálóbizottságok létrehozhatóságának érdekében
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
módosítása
(Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel, Novák Előd, Dr. Staudt Gábor,
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

18.
B./6.

H/9973/3. Az
országgyűlési
képviselők
demokratikusabbá tételéről
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő)
A döntés.

választásának

Megjegyzés:
Független képviselő és a támogató képviselők kezdeményezése!

A határozathozatalokat követően:
kb. 1030 órától
Az általános viták megkezdése:

19.
B./22.

T/10502.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben
Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita megkezdése.
Megjegyzés:
Az általános vita során az előterjesztői nyitóbeszédre, a
köztársasági
elnök
felszólalására,
a
vezérszónoki
felszólalásokra, valamint az elsőként jelentkező független
képviselő felszólalására kerül sor.
További képviselői felszólalásokra a vita folytatásában lesz
lehetőség.
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kb. 1300 órától
20.
B./23.

a)
T/10416.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők)
Megjegyzés:
Az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához
az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.

b)
T/10417.

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel
kapcsolatos módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.

Az a) - b) pontok együttes általános vitájának megkezdése.
Megjegyzés:
Az általános vita megkezdése során az előterjesztői
nyitóbeszédre, a vezérszónoki felszólalásokra, valamint az
elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalására
kerül sor.
További képviselői felszólalásokra a vita folytatásában lesz
lehetőség.

18

kb. 1700 órától
Az általános viták folytatása és lezárása:
21.

B./22.

T/10502.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben
Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita folytatása és lezárása.
Megjegyzés:
További képviselői felszólalásokra itt van lehetőség.

22.
B./23.

a)
T/10416.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők)
Megjegyzés:
Az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához
az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.

b)
T/10417.

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel
kapcsolatos módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Az a) - b) pontok együttes általános vitájának folytatása és
lezárása.
Megjegyzés:
További képviselői felszólalásokra itt van lehetőség.
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MÁJUS 11. SZERDA
Üléskezdés: 800 óra
Az általános vita megkezdése:
1.
B./24.

T/10377.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita megkezdése.

T/10377/4. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság jár
el Törvényalkotási bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével –
valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő
bizottság is lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a
költségvetési bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó
bizottság és nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó
bizottságnak minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
Az általános vita a 40 perces előterjesztői nyitóbeszéd
elmondásával kezdődik, amelyet az Állami Számvevőszék
elnökének 30 perces, majd a Költségvetési Tanács elnökének
30 perces felszólalása követ.
A képviselői felszólalások a vezérszónokok 30-30 perces
felszólalásával kezdődnek, melyeket az elsőként szólásra
jelentkező független képviselő felszólalása követ.
További képviselői felszólalásokra ezt követően lesz lehetőség.
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MÁJUS 12. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 800 óra
Az általános vita folytatása és lezárása.
1.

T/10377.

B./24.

T/10377/4.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita folytatása és lezárása.
Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!

Az általános viták a lezárásig:

2.

B./25.

T/10527.

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok
közös kezeléséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

21

MÁJUS 13. PÉNTEK
Üléskezdés: 800 óra
Az általános viták a lezárásig:

1.

T/10537.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.
évi CXXII. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.

T/10539.

A jövedéki adóról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./26.

B./27.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

3.

B./28.

T/10536.

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

4.
B./29.

T/10534.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (1) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási
bizottság feladatait a Költségvetési bizottság látja el.
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MÁJUS 17. KEDD
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2016. február 15-i ülésnapján elfogadott, H/8863. irományszámú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!
1.

Kérdések

B./30. Kb. 1150-kb. 1320 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája
B./31. Kb. 1320-kb. 1420 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Kb. 1420 órától
Az általános viták a lezárásig:
3.

T/10535.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről
szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Bánki Erik, Hadházy Sándor (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

4.

T/10529.

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett
személyszállító
szolgáltatáshoz
kapcsolódó
jogkövetkezményekről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

5.

T/10523.

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./32.

B./33.

B./34.
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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont
6.

T/10538.

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/10526.

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles
körben való alkalmazhatóságának megvalósításához
szükséges törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./35.

7.
B./36.
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MÁJUS 18. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az általános viták a lezárásig:
1.

T/10528.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.

T/10525.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.

T/10531.

Egyes területrendezési tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/10524.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./37.

B./38.

B./39.

4.
B./40.

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

Személyi javaslat(ok)
./….

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

2.

Interpellációk

3.

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

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

H/9798/3. Az Európai Unió harmadik országokkal kötött
kereskedelmi
és
beruházási
megállapodásaival
kapcsolatos követelményekről
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

5.

T/10085/3. A vizsgálóbizottságok létrehozhatóságának érdekében
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
módosítása
(Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel, Novák Előd, Dr. Staudt Gábor,
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 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:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.

H/9973/3. Az
országgyűlési
képviselők
demokratikusabbá tételéről
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő)
A tárgyalás és döntés.

választásának

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

7.

T/10297.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.
évi XLI. törvény módosításáról
(Halász János, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.19. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.04.25.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10297/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.03.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
17
perc
KDNP
8
perc
kormánypártok összesen
25
perc
MSZP
9
perc
Jobbik
9
perc
LMP
5
perc
függetlenek
2
perc
ellenzék összesen
25
perc
mindösszesen
50
perc
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– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

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

8.

T/9894.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári
kezdeményezésről,
valamint
a
népszavazási
eljárásról
szóló
2013.
évi
CCXXXVIII. törvény módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.01.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 7 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.18.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9894/10.
A részletes vita lezárása: 2016.04.18.
TAB eljárás kezdeményezése: T/9894/11.
Összegző módosító javaslat: T/9894/13.
Összegző jelentés: T/9894/14.
Egységes javaslat: T/9894/17.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Bárándy Gergely: 7
perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

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

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4)
bek. szerint kezdeményezte a Törvényalkotási bizottság
eljárását.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
9.

T/10311.

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.20. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 9 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10311/11.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10311/12.
A részletes vita lezárása: 2016.05.04.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10311/13.
Összegző módosító javaslat: T/10311/14.
Összegző jelentés: T/10311/15.
Egységes javaslat: T/10311/18.
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Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Dr. Simon Miklós, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 5-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
10.

T/10097.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.04.18.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10097/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10097/5.
A részletes vita lezárása: 2016.04.20.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/10097/6.
Összegző módosító javaslat: T/10097/7.
Összegző jelentés: T/10097/8.
Egységes javaslat: T/10097/10.
Várható felszólalók:
– Dr. Galambos Dénes, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 47. § (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós
kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai
parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35. § (2) bekezdése
szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján
jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási
idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít
bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó
felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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11.

T/10098.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.04.11. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.18.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10098/4.
T/10098/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10098/6.
A részletes vita lezárása: 2016.04.20.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10098/7.
Összegző módosító javaslat: T/10098/8.
Összegző jelentés: T/10098/9.
Egységes javaslat: T/10098/10.
Várható felszólalók:
– Hadházy Sándor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
12.

T/10093.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.18.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10093/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10093/5.
A részletes vita lezárása: 2016.04.19.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10093/6.
Összegző módosító javaslat: T/10093/7.
Összegző jelentés: T/10093/8.
Egységes javaslat: T/10093/9.
Várható felszólalók:
– Hadházy Sándor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Manninger Jenő, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Heringes Anita: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

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

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

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

13.

T/9634.

Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben
más törvények módosításáról
(Kormány –belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.11. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.01. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.04.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9634/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9634/6.
A részletes vita lezárása: 2016.04.19.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9634/7.
Összegző módosító javaslat: T/9634/8.
Összegző jelentés: T/9634/9.
Egységes javaslat: T/9634/11.
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Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Dr. Simon Miklós, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Harangozó Tamás:
3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 47. § (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós
kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai
parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35. § (2) bekezdése
szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján
jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási
idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít
bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó
felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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14.

T/9802.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.03.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.30. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.04.11. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.18.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9802/5.
T/9802/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/9802/6.
T/9802/8.
A részletes vita lezárása: 2016.04.19.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9802/9.
Összegző módosító javaslat: T/9802/10.
Összegző jelentés: T/9802/11.
Egységes javaslat: T/9802/12.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Sallai R. Benedek: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

elején

elmondható

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

15.

T/10308.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.20. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10308/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10308/4.
A részletes vita lezárása: 2016.05.03.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10308/5.
Összegző módosító javaslat: T/10308/6.
Összegző jelentés: T/10308/7.
Egységes javaslat: T/10308/8.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

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

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 5-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
16.

T/10091.

A
Magyar
Könyvvizsgálói
Kamaráról,
a
könyvvizsgálói
tevékenységről,
valamint
a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.
törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.18.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10091/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10091/4.
A részletes vita lezárása: 2016.04.20.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/10091/5.
Összegző módosító javaslat: T/10091/6.
Összegző jelentés: T/10091/7.
Egységes javaslat: T/10091/9.
Várható felszólalók:
– Dr. Galambos Dénes, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 47. § (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós
kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai
parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35. § (2) bekezdése
szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján
jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási
idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít
bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó
felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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17.

T/10316.

Egyes
iskolaszövetkezetekkel
összefüggő
törvények módosításáról
(Kósa Lajos, Szatmáry Kristóf, Dr. Czomba Sándor
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.20. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.04.25.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.02.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10316/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10316/6.
A részletes vita lezárása: 2016.05.03.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10316/7.
Összegző módosító javaslat: T/10316/8.
Összegző jelentés: T/10316/9.
Egységes javaslat: T/10316/11.
Várható felszólalók:
– Dr. Galambos Dénes, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)
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17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

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

18.

T/10094.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.07. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.04.11. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.18.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10094/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10094/3.
T/10094/5.
A részletes vita lezárása: 2016.04.20.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10094/6.
Összegző módosító javaslat: T/10094/7.
Összegző jelentés: T/10094/8.
Egységes javaslat: T/10094/9.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

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

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 5-i ülésén
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
19.

H/10611.

Országos népszavazás elrendeléséről
(Igazságügyi bizottság)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.05.09.
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel
történő tárgyalás kezdeményezése: H/10611/2.
Kijelölt bizottság: Törvényalkotási bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre
vonatkozó javaslat elfogadását követő egy órán belül: 15:05
óráig
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Várható felszólalók:
– Dr. Rubovszky György, az előterjesztő bizottság
képviseletében (15 perc)
– Kormány képviselője (15 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 7 perc)
– felszólalni kívánó képviselők:
(képviselőcsoportonként 30-30 perc)
– független képviselők (összesen: 8 perc)
– előterjesztői viszonválasz (10 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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20.

T/10312.

Magyarország Kormánya és Bahreini Királyság
Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.20. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

21.

H/10291.

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében
történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvtervezet
vonatkozásában
az
indokolt
vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló
jelentés elfogadásáról
(Európai ügyek bizottsága)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2016.04.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Európai ügyek bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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22.

T/10502.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben
Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Köztársasági elnök felszólalása
– 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.

a)
T/10416.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők)
Benyújtva: 2016.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.27. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.03.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Megjegyzés:
Az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához
az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.

b)
T/10417.

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel
kapcsolatos módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dr. Gulyás
Gergely (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vejkey
Imre (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők)
Benyújtva: 2016.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.27. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.04.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók az a)-b) pontokhoz:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
45

24.

T/10377.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/10377/4. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről
Benyújtva: 2016.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.27. Költségvetési bizottság
Költségvetési Tanács véleménye: 2016.04.26.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Előterjesztői nyitóbeszéd (40 perc)
– Domokos László,
az Állami Számvevőszék elnöke (30 perc)
– Dr. Kovács Árpád,
a Költségvetési Tanács elnöke (30 perc)
–

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

–

a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért
nemzetiségi szószóló (szerdán és csütörtökön) 30-30
perc, összesen 60 perc) (Kissné Köles Erika, Alexov
Ljubomir, Ritter Imre, Fuzik János)

–

előterjesztői zárszó (30 perc)

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság jár el
Törvényalkotási bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A
törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság kijelölt
bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket
képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
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25.

T/10527.

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok
közös kezeléséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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.

T/10537.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.
évi CXXII. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.05.09. Vállalkozásfejlesztési bizottság
2016.05.09. Mezőgazdasági bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Képviselői felszólalások időkeretben az alábbiak
szerint:
– Vezérszónoki felszólalások (20-20 percben)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
– további felszólalni kívánó képviselők

a rendelkezésre álló időkeret:
5 óra (300 perc)

Felszólalók

vezérszónoki
felszólalások

Fidesz
KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
mindösszesen
összesen

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
20 perc
83 perc
20 perc
27 perc
Ellenzéki frakciók
20 perc
37 perc
20 perc
31 perc
20 perc
11 perc
11 perc

100 perc

–

200 perc

mindösszesen

103 perc
47 perc
57 perc
51 perc
31 perc
11 perc

300 perc

előterjesztői zárszó (30 perc)

Megjegyzés:
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.
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27.

T/10539.

A jövedéki adóról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.05.09. Mezőgazdasági bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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28.

T/10536.

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.05.05. Népjóléti bizottság
2016.05.09. Vállalkozásfejlesztési bizottság
2016.05.09. Igazságügyi bizottság
2016.05.09. Mezőgazdasági bizottság
2016.05.09. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Képviselői felszólalások időkeretben az alábbiak
szerint:
– Vezérszónoki felszólalások (20-20 percben)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
– a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által
felkért nemzetiségi szószóló (20 perc) –
időkereten felül (Ritter Imre)
– további felszólalni kívánó képviselők
a rendelkezésre álló időkeret:
5 óra (300 perc) +31 perc

Felszólalók

vezérszónoki
felszólalások

Fidesz
KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
mindösszesen
összesen

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
20 perc
83 perc
20 perc
27 perc
Ellenzéki frakciók
20 perc
37 perc
20 perc
31 perc
20 perc
11 +31 =42
perc
11 perc

100 perc

–

200 +31=
231 perc

előterjesztői zárszó (30 perc)
50

mindösszesen

103 perc
47 perc
57 perc
51 perc
31+31=62
perc
11 perc

300+31 =
331 perc

Megjegyzés:
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.
Nemzetiségi napirendi pont!
Az LMP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4)
a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.

29.

T/10534.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.05.09. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– Ritter Imre, a nemzetiségeket képviselő bizottság által
felkért nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) és 100. § (1) bekezdései alapján a
törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság
feladatait a Költségvetési bizottság látja el.

30.

Kérdések

31.

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

51

32.

T/10535.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről
szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Bánki Erik, Hadházy Sándor (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.05.09.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

33.

T/10529.

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett
személyszállító
szolgáltatáshoz
kapcsolódó
jogkövetkezményekről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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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34.

T/10523.

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők (15-15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!

35.

T/10538.

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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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36.

T/10526.

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles
körben való alkalmazhatóságának megvalósításához
szükséges törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)

37.

T/10528.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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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38.

T/10525.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 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)

39.

T/10531.

Egyes területrendezési tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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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40.

T/10524.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.05.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.05.04. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.05.12. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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)

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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Függelék
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10377.)
általános vitájának
az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkerete felosztása
perc

Felszólalók

május 11-én
SZERDÁN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló időkeret:
1630 óra (990 perc)
1630 óra
(kb. 940–kb. 0210 óráig)
vezér- további
szónoki képviselői
összesen
felszólalások

Fidesz
KDNP

30
30

309
126

MSZP
Jobbik
LMP
független

30
30
30
-

158
140
71
36

összesen

150

840

május 12-én
CSÜTÖRTÖKÖN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló
időkeret:
1330 óra (810 perc)

mindösszesen

1330 óra
(800-2130óráig)

30 óra
(1800 perc)

kormánypárti frakciók
278
339
156
127
ellenzéki frakciók
188
154
170
139
101
82
36
30
990

810

617
283
342
309
183
66
1800

Az egyes ülésnapokon rendelkezésre álló tárgyalási időkeret másnapra nem vihető át!
Megjegyzés:
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot elfogadta.

Megjegyzés:
Május 11-én (szerdán) 800 órától az előterjesztői nyitóbeszéd [40 perc] hangzik el, melyet kb. 840 órától az Állami Számvevőszék elnökének
felszólalása [30 perc], majd kb. 910 órától a Költségvetési Tanács elnökének felszólalása [30 perc] követ, amelyek a 30 órás időkeretbe nem
számítanak be.
A képviselői felszólalások ugyancsak május 11-én (szerdán) kb. 940 órától a 30-30 perces vezérszónoki felszólalásokkal kezdődnek.
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek felszólalási lehetősége az általános vitában HHSZ. 37. § (2) bekezdés h) pontja alapján:
a) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett felszólalásra: a képviselőcsoportot megillető időkeret terhére,
b) amennyiben közvetlenül jelentkezett: a 30 órás időkereten felül, egy független képviselőt megillető – egyenként 7 perces
időkeretben.
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért nemzetiségi szószóló felszólalására a HHSZ. 37. § (2) bekezdés g) pontja alapján:
szerdán és csütörtökön 30-30 percben, összesen 60 percben kerülhet sor, amely felszólalások az időkeretbe nem számítanak bele.
Az általános vita lezáráskor az előterjesztői zárszóra 30 percben kerül sor, amely a 30 órás időkeretbe ugyancsak nem számít bele.
***
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