AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
ÁPRILIS 18-19-20.
(KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK)
ÉS ÁPRILIS 24-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

Lezárva: 2017. április 13. 1230 óra

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
1230 – kb. 1245 óráig
az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának
közgyűlése
ÁPRILIS 18. KEDD
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

ÁPRILIS 19. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

ÁPRILIS 20. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
ÁPRILIS 24. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 1500 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
ÁPRILIS 18. KEDD
Az ülés megnyitása előtt:
az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának
közgyűlése
1230 órától kb. 1245 óráig
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/13846/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság Beszámolója a 2016. évi tevékenységéről”
címmel benyújtott beszámoló (B/13846.) esetén a kijelölt
Igazságügyi
bizottságot
a
beszámolóról
történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság)

B/14936/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Magyar Művészeti Akadémia elnökének beszámolója
Magyarország Országgyűlése számára 2014-2015”
címmel benyújtott beszámoló (B/14936.) esetén a kijelölt
Kulturális bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Magyar Művészeti Akadémia elnöke)

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

Személyi javaslat(ok)

B./1.

S/…….

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

2.
B./2.

Interpellációk
kb. 1400-kb. 1600 óráig

A határozathozatalokat követően:

3.

B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
kb. 1600-kb. 1700 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Tárgysorozatba-vételi kérelem (A tárgyalás.)
4.

T/14185/3. A
közpénzek
védelme
érdekében
a
Büntető
Törvénykönyvről
szóló
2012.
évi
C.
törvény
B./4.
módosításáról
(Vona Gábor, Volner János, Dr. Staudt Gábor, Szilágyi György,
Dr. Apáti István, Hegedűs Lorántné, Pintér Tamás, Mirkóczki
Ádám (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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kb. 1715 órától
A bizottsági jelentés(ek) és az összegző módosító javaslat(ok) vitája
5.

T/14682.

B./5.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bek.) A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az
Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a
HHSZ 50. § (2) a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés
elfogadásáról dönt.

6.

T/14241.

B./6.

Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a
Magyarországi Református Egyház részére történő
tulajdonba adásáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a
jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az április 13-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

7.

B./7.

T/14680.

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést az április 13-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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Az általános vita a lezárásig:
8.

B./8.

T/15035.

A munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről
(Gazdasági bizottság)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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ÁPRILIS 19. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!
1.

T/14661.

B./9.

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási
Egyezmény
(COTIF)
Vilniusban
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv
szerinti
szövegének
módosításáról
Bernben
elfogadott,
2015.
szeptember
29-30-án
kelt
Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak
D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó
határozatainak 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!

2.

B./5.

T/14682.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bek.) A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az
Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a
HHSZ 50. § (2) a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés
elfogadásáról dönt.

3.
B./6.

T/14241.

Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a
Magyarországi Református Egyház részére történő
tulajdonba adásáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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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A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az április 13-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
4.
B./7.

T/14680.

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést az április 13-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

Tárgysorozatba-vételi kérelem (A döntés.)
5.

T/14185/3. A
közpénzek
védelme
érdekében
a
Büntető
Törvénykönyvről
szóló
2012.
évi
C.
törvény
B./4.
módosításáról
(Vona Gábor, Volner János, Dr. Staudt Gábor, Szilágyi György,
Dr. Apáti István, Hegedűs Lorántné, Pintér Tamás, Mirkóczki
Ádám (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

6.
Személyi javaslat(ok)
B./10.
S/…….
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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A határozathozatalokat követően:
kb. 1015 órától
Az általános viták a lezárásig:
7.

T/14967.

B./11.

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról
(Dr. Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Németh Szilárd István
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!

8.
T/15006.
B./12.

A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya
között az ideiglenesen munkát vállaló turisták
programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

9.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/15065.

B./13.

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

10.
B./14.

T/15054.

A titkos információgyűjtés szabályainak az új
büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a
bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt
polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére
vonatkozó rendelkezések módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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11.

T/15066.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő
egyes törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

12.

T/15052.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a
tőkeegyesítő
társaságok
határokon
átnyúló
egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az
európai
cégnyilvántartások
összekapcsolására
szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./15.

B./16.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
13.

T/15055.

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság
között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről
szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

a)
T/15063.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./17.

14.

B./18.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
b)
T/15064.

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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ÁPRILIS 20. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
Az általános viták a lezárásig:

1.

T/15069.

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények,
valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó
egyéb törvények módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.

T/15053.

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége
javítása érdekében történő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.

T/15070.

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./19.

B./20.

B./21.

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
4.

B./22.

T/15058.

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi
tulajdonba adásáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

5.
B./23.

T/15034.

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság
Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán
született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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6.

T/15068.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

7.

T/15067.

A
megújuló
energia
közlekedési
célú
felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának
csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

8.

T/15057.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./24.

B./25.

B./26.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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ÁPRILIS 24. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Megemlékezés:
Április 24. (hétfő) - A rendőrség és az Országgyűlési Őrség ünnepnapja
(Szent György napja)
(A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 137. § (1) a) alapján.)

szolgálati

Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2017. február 20-i ülésnapján elfogadott, H/14053. számú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!
1.

B./27.

Kérdések
Kb. 1150-kb. 1320 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./28. Kb. 1320-kb. 1420 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

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

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

2.

Interpellációk

3.

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

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

T/14185/3. A
közpénzek
védelme
érdekében
a
Büntető
Törvénykönyvről
szóló
2012.
évi
C.
törvény
módosításáról
(Vona Gábor, Volner János, Dr. Staudt Gábor, Szilágyi György,
Dr. Apáti István, Hegedűs Lorántné, Pintér Tamás, Mirkóczki
Ádám (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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5.

T/14682.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.03.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.29. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.06. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.10.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/14682/2.
A részletes vita lezárása: 2017.04.11.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója: (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bek.) A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az
Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a
HHSZ 50. § (2) a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés
elfogadásáról dönt.
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6.

T/14241.

Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a
Magyarországi Református Egyház részére történő
tulajdonba adásáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.02.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.01. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.03.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.03.13.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/14241/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/14241/3.
A részletes vita lezárása: 2017.03.13.
Előterjesztői nyilatkozat: T/14241/4.
Összegző módosító javaslat: T/14241/5.
Összegző jelentés: T/14241/6.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Dr. Vejkey 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)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a
jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az április 13-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

7.

T/14680.

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.03.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.29. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.06. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.10.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/14680/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/14680/4.
A részletes vita lezárása: 2017.04.11.
Előterjesztői nyilatkozat: T/14680/5.
Összegző módosító javaslat: T/14680/6.
Összegző jelentés: T/14680/7.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Dr. Vejkey 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:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést az április 13-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
8.

T/15035.

A munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről
(Gazdasági bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.12. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)
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9.

T/14661.

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási
Egyezmény
(COTIF)
Vilniusban
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv
szerinti
szövegének
módosításáról
Bernben
elfogadott,
2015.
szeptember
29-30-án
kelt
Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak
D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó
határozatainak kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.03.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.29. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.06. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

10.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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11.

T/14967.

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról
(Dr. Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Németh Szilárd István
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.10. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők (15-15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!

12.

T/15006.

A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya
között az ideiglenesen munkát vállaló turisták
programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.12. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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13.

T/15065.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

14.

T/15054.

A titkos információgyűjtés szabályainak az új
büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a
bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt
polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére
vonatkozó rendelkezések módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
15.

T/15066.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő
egyes törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

16.

T/15052.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a
tőkeegyesítő
társaságok
határokon
átnyúló
egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az
európai
cégnyilvántartások
összekapcsolására
szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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17.

T/15055.

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság
között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről
szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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18.

a)
T/15063.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

b)
T/15064.

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
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19.

T/15069.

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények,
valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó
egyéb törvények módosításáról
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

20.

T/15053.

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége
javítása érdekében történő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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21.

T/15070.

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

22.

T/15058.

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi
tulajdonba adásáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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23.

T/15034.

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság
Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán
született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.12. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

24.

T/15068.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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25.

T/15067.

A
megújuló
energia
közlekedési
célú
felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának
csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

26.

T/15057.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

27.

Kérdések

28.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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