AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁJUS 29-30-31.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA)
ÉS JÚNIUS 6-I (KEDDI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

Lezárva: 2017. május 26. 1200 óra
AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁJUS 29. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 30. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁJUS 31. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
JÚNIUS 6. KEDD
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
MÁJUS 29. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés a manchesteri terrortámadás áldozatairól
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Pintér István (FKgP, EKgP)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!
Döntés időkeretben történő tárgyalásról
V/15693.

Az
igazságos
és
méltányos
nyugdíjrendszer
kialakításához szükséges intézkedésekről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP) és képviselőtársai kezdeményezése.)
A vitára az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 4 órás
időkeretben kerüljön sor.
Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedik.

Döntés bizottsági túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről
T/15329/8.

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az
átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról
(Halász János, Kósa Lajos, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
Az Országgyűlés döntése a T/15329. számú előterjesztéshez benyújtott,
T/15329/8. számú bizottsági módosító javaslat szabályszerűségéről.
Várható felszólalók:
– javaslatot benyújtó bizottság által
kijelölt előadó (4 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 2 perc)
– Előterjesztő felszólalása (2 perc)
Megjegyzés:
A bizottsági módosító javaslat szabályszerűségéről az Országgyűlés a
HHSZ 70. § (2) bekezdése alapján vita nélkül dönt.
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Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
T/15381/1232.

Az Országgyűlés a „Magyarország 2018 évi központi
költségvetéséről” szóló T/15381. számú törvényjavaslat
tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a határozati
házszabályi rendelkezésektől, hogy
– a Költségvetési bizottság az összegző jelentést és az
összegző módosító javaslatot a HHSZ 93. § (1)
bekezdésében foglalt határidőre való tekintet nélkül
2017. június 6-án (kedd) 9 óráig nyújthassa be;
– bármely képviselőcsoport vezetője legfeljebb összesen
tíz, a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti kérést
nyújthasson be.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. § (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
a)
B/15684/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„Az atomenergia 2015. évi hazai alkalmazásának
biztonságáról” címmel benyújtott beszámoló (B/15684.)
esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a beszámolóról történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)

b)
B/15686/2.

Az Országgyűlés felkéri:

c)
B/14342/2.

Az Országgyűlés felkéri:

„A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának
záró beszámolójáról” címmel benyújtott beszámoló
(B/15686.) esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a beszámolóról
történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)

„A
Nemzeti
Médiaés
Hírközlési
Hatóság
Médiatanácsának 2016. évi tevékenységéről” címmel
benyújtott beszámoló (B/14342.) esetén a kijelölt Kulturális
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Médiatanács)

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

kb. 1700 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
4.
B./4.

H/14821/3. A
nyugati demokráciák ellen
irányuló
orosz
dezinformációs tevékenységről
(Dr. Szél Bernadett, Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők)
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/14733/3. Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott
propagandát
megtiltó,
valamint
az
állami
médiaköltések
nyilvánosságát
megteremtő
módosításáról
(Ikotity István, Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők)
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!
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6.
B./6.

H/14113/3. A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról
(Szávay István, Farkas Gergely (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!

kb. 1745 órától
A bizottsági jelentés(ek) és az összegző módosító javaslat(ok) vitája
7.

T/15053.

B./7.

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége
javítása érdekében történő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető 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 25-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

A zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája.
8.
B./8.

T/15057.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító
javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a 2017. május 16-i (keddi) ülésnapon döntött
a zárószavazás elhalasztásáról.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, jelentését benyújtotta.
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A bizottsági jelentés(ek) és az összegző módosító javaslat(ok) vitája
9.

T/15347.

B./9.

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök
kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs
célú módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján a
Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

10.

B./10.

T/15366.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

11.

T/15374.

B./11.

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

12.
B./12.

T/15372.

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a T/15372/3. számú bizottsági túlterjeszkedő
módosító javaslatot a HHSZ 70.§ (2) bekezdése alapján
megfelelőnek minősítette.
A HHSZ 70. § (7) bek. alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 25-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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13.

T/15375.

B./13.

A
szövetkezeti
hitelintézetek
integrációjával
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

14.

T/15379.

B./14.

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

15.

B./15.

T/15369.

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentés vitája.

tárgyú

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.
16.
B./16.

T/15376.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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17.

T/15377.

B./17.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

18.

T/15367.

B./18.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

19.

T/15362.

B./19.

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi
versenyképességének növelése érdekében szükséges
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

20.

T/15361.

B./20.

A választottbíráskodásról
(Kormány- igazságügyi 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 25-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 30. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!
1.

T/15057.

B./8.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés a zárószavazás előtti módosító javaslatról és az
elhalasztott zárószavazás.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a 2017. május 16-i (keddi) ülésnapon döntött
a zárószavazás elhalasztásáról.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, jelentését benyújtotta.

2.

T/15053.

B./7.

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége
javítása érdekében történő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető 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 25-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

3.
B./9.

T/15347.

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök
kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs
célú módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján a
Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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4.

T/15366.

B./10.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

5.

B./11.

T/15374.

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

6.

T/15372.

B./12.

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a T/15372/3. számú bizottsági túlterjeszkedő
módosító javaslatot a HHSZ 70.§ (2) bekezdése alapján
megfelelőnek minősítette.
A HHSZ 70. § (7) bek. alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 25-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

7.

T/15375.

B./13.

A
szövetkezeti
hitelintézetek
integrációjával
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

8.
B./14.

T/15379.

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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9.

T/15369.

B./15.

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.

tárgyú

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.
10.

B./16.

T/15376.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

11.

T/15377.

B./17.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

12.
B./18.

T/15367.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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13.

T/15362.

B./19.

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi
versenyképességének növelése érdekében szükséges
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

14.

T/15361.

B./20.

A választottbíráskodásról
(Kormány- igazságügyi 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 25-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
15.

H/14821/3. A
nyugati demokráciák ellen
irányuló
orosz
dezinformációs tevékenységről
B./4.
(Dr. Szél Bernadett, Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
16.
B./5.

T/14733/3.

Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott
propagandát
megtiltó,
valamint
az
állami
médiaköltések
nyilvánosságát
megteremtő
módosításáról
(Ikotity István, Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

17.
B./6.

H/14113/3. A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról
(Szávay István, Farkas Gergely (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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Döntés fegyelmi ügyben – Javaslat tiszteletdíj csökkentésére
18.

H/…….

B./21.

Dr. Józsa István (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

19.

B./22.

H/…….

Szabó Sándor (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

20.

B./23.

H/…….

Dr. Szakács László (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!
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21.

H/…….

B./24.

Teleki László (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

22.

B./25.

H/…….

Tukacs István (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

23.
B./26.

H/…….

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!
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24.

H/…….

B./27.

Gőgös Zoltán (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

25.

H/…….

B./28.

Heringes Anita (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

26.

B./29.

H/…….

Hiszékeny Dezső (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!
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27.

H/…….

B./30.

Horváth Imre (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

28.

H/…….

B./31.

Korózs Lajos (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

29.

B./32.

H/…….

Szabó Timea (független) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Az érintett képviselő kezdeményezésétől és határozati javaslat
benyújtásától függően!
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30.
Személyi javaslat(ok)
B./33.
S/…….
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
A határozathozatalokat követően:
kb. 1030 órától
Az általános viták a lezárásig:

31.

T/15557.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Balla György, Kucsák László (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

32.

T/15554.

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

T/15642.

A veszélyes áruk szállításával összefüggő
törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/15782.

A Magyarország és az Észt Köztársaság között a
minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről
szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/15781.

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

B./34.

B./35.

33.
B./36.

34.
B./37.

35.
B./38.
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egyes

36.

B./39.

T/15778.

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi
CCXI. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

37.

T/15784.

B./40.

Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel
összefüggő módosításáról
(Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Halász János (Fidesz), L. Simon
László (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Tárgysorozatba vételtől függően!

38.

T/15553.

Magyarország
Kormánya
és
az
Egészségügyi
Világszervezet
közötti,
az
Egészségügyi
Világszerveztet Európai Regionális Bizottságának
2017.
szeptember
11-14.
között
Budapesten,
Magyarországon
tartandó
67.
ülésszakának
megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

39.

T/15578.

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi
Világszervezet
közötti,
szakmai
tanácsadási
együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló
Alapmegállapodás kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

40.

T/15550.

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban,
1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete
módosításának kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./41.

B./42.

B./43.
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41.

T/15551.

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi
fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

42.

T/15552.

Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes
hatóságok közötti multilaterális Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./44.

B./45.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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MÁJUS 31. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az együttes általános vita a lezárásig:

1.

a)

B./46. B/15031.

b)
H/15541.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére
(Állami Számvevőszék)

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Az általános vita a lezárásig:
2.
B./47.

T/15777.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosításáról
(Gazdasági bizottság)
Az általános vita a lezárásig.

A túlterjeszkedő módosító javaslatra újra megnyíló általános vita a lezárásig:
3.
B./48.

T/15329/8. A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az
átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról
(Halász János, Kósa Lajos, Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
képviselők)
A túlterjeszkedő módosító javaslatra újra megnyíló
általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Amennyiben az Országgyűlés a bizottsági túlterjeszkedő
módosító javaslatot a HHSZ 70.§ (2) bekezdése alapján
szabályszerűnek minősíti.
Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján
sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához
a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
22

Az általános viták a lezárásig:
4.

T/15785.

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény,
valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más
ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/15776.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló
2016. évi XCI. törvény módosításáról
(Farkas Sándor, Dankó Béla (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

B./49.

5.
B./50.

Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
6.

T/15555.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti
stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/15556.

Az egyrészről Európai Unió és tagállamai, másrészről
Új-Zéland
közötti
kapcsolatokról
és
együttműködésről szóló partnerségi megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./51.

7.
B./52.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 6. KEDD

Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
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./53.

Kérdések
Kb. 1150-kb. 1320 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./54. Kb. 1320-kb. 1420 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
kb. 1420 órától
3.

B./55.

V/15693.

Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer
kialakításához szükséges intézkedésekről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr.
Bárándy Gergely (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Bangóné
Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Dr. Szakács
László (MSZP), Tukacs István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt
(MSZP), Tóbiás József (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Gúr
Nándor (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Heringes Anita
(MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán
(MSZP), Velez Árpád (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP),
Sneider Tamás (Jobbik), Kulcsár Gergely (Jobbik), Z.
Kárpát Dániel (Jobbik), Kepli Lajos (Jobbik), Dúró Dóra
(Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Pintér Tamás (Jobbik), Dr.
Gyüre Csaba (Jobbik), Egyed Zsolt (Jobbik), Vágó
Sebestyén (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Volner
János (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik), Szávay István
(Jobbik), Harangozó Gábor István (MSZP), Fodor Gábor
(független), Hiszékeny Dezső (MSZP), Ikotity István (LMP),
Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Szabó
Szabolcs (független), Kónya Péter (független), Demeter
Márta (független), Kész Zoltán (független), Szelényi
Zsuzsanna (független) képviselők)
A vita.

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

4.

H/14821/3. A
nyugati demokráciák ellen
irányuló
orosz
dezinformációs tevékenységről
(Dr. Szél Bernadett, Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

5.

T/14733/3. Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott
propagandát
megtiltó,
valamint
az
állami
médiaköltések
nyilvánosságát
megteremtő
módosításáról
(Ikotity István, Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.

H/14113/3. A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról
(Szávay István, Farkas Gergely (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!

7.

T/15053.

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége
javítása érdekében történő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.04.18. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.04.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.04.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15053/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15053/6.
T/15053/8
A részletes vita lezárása: 2017.05.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15053/9.
Összegző módosító javaslat: T/15053/10.
Összegző jelentés: T/15053/11.
Egységes javaslat:
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:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 25-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
8.

T/15057.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító
javaslat vitája,
döntés a zárószavazás előtti módosító javaslatról és az
elhalasztott zárószavazás.
A zárószavazás elhalasztásáról
szóló döntés időpontja: 2017.05.16.
Zárószavazást előkészítő javaslat: T/15057/11.
Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/15057/12.
Zárószavazás előtti jelentés: T/15057/13.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 7 perc)
– felszólalni kívánó képviselők:
(képviselőcsoportonként 5-5 perc)
– független képviselők (összesen: 3 perc)
A szavazás előtt:
– előterjesztő nyilatkozata (5 perc)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a 2017. május 16-i (keddi) ülésnapon döntött a
zárószavazás elhalasztásáról.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, jelentését benyújtotta.
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9.

T/15347.

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök
kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs
célú módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15347/2.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
TAB eljárás kezdeményezése: T/15347/3.
Összegző módosító javaslat: T/15347/4.
Összegző jelentés: T/15347/5.
Egységes javaslat
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)
– 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)
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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.
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján a
Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
10.

T/15366.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15366/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15366/5.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15366/6.
Összegző módosító javaslat: T/15366/7.
Összegző jelentés: T/15366/8.
Egységes javaslat:
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)
– Bartos Mónika, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Heringes Anita: 3 perc)
29

– 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 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
11.

T/15374.

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.05.02. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15374/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15374/8.
T/15374/9.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15374/10.
Összegző módosító javaslat: T/15374/11.
Összegző jelentés: T/15374/12.
Egységes javaslat:
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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)
– Varga Gábor, 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
– 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:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
12.

T/15372.

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15372/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15372/4.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
A túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtva: 2017.05.09.
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A túlterjeszkedő módosító javaslat: T/15372/3.
Döntés
túlterjeszkedő
módosító
szabályszerűségéről: 2017.05.15.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: -

javaslat

A szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslathoz a
képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
az újra megnyíló általános vita lezárásáig
A szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslathoz
benyújtott képviselői módosító javaslatok: Bizottsági jelentés kiegészítő részletes vitáról: T/15372/5.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15372/6.
Összegző módosító javaslat: T/15372/7.
Összegző jelentés: T/15372/8.
Egységes javaslat:
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)
– Horváth István, 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 Országgyűlés a T/15372/3. számú bizottsági túlterjeszkedő
módosító javaslatot a HHSZ 70.§ (2) bekezdése alapján
megfelelőnek minősítette.
A HHSZ 70. § (7) bek. alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 25-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
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13.

T/15375.

A
szövetkezeti
hitelintézetek
integrációjával
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15375/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15375/5.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15375/6.
Összegző módosító javaslat: T/15375/8.
Összegző jelentés: T/15375/9.
Egységes javaslat:
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 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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
14.

T/15379.

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15379/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15379/4.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15379/5.
Összegző módosító javaslat: T/15379/6.
Összegző jelentés: T/15379/7.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– B. Nagy 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)
– 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)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
15.

T/15369.

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.

tárgyú

Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15369/2.
A részletes vita lezárása: 2017.05.10.
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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16.

T/15376.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.05.02. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 14 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15376/18.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15376/17.
T/15376/19.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15376/20.
Összegző módosító javaslat: T/15376/21.
Összegző jelentés: T/15376/22.
Egységes javaslat: T/15376/24.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Bangóné Borbély Ildikó:
7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Kissné Köles Erika, 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

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
17.

T/15377.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.05.02. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15377/4.
T/15377/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15377/5.
T/15377/7.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15377/8.
Összegző módosító javaslat: T/15377/9.
Összegző jelentés: T/15377/10.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– B. Nagy 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)
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– Fuzik János, 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

17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
18.

T/15367.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.05.02. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15367/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15367/3.
T/15367/5.
A részletes vita lezárása: 2017.05.09.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/15367/6.
Összegző módosító javaslat: T/15367/7.
Összegző jelentés: T/15367/8.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, 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)
– Alexov Lyubomir, 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

17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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19.

T/15362.

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi
versenyképességének növelése érdekében szükséges
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15362/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15362/3.
A részletes vita lezárása: 2017.05.08.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15362/4.
Összegző módosító javaslat: T/15362/5.
Összegző jelentés: T/15362/6.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, 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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a május 25-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
20.

T/15361.

A választottbíráskodásról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.05.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.05.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/15361/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/15361/5.
A részletes vita lezárása: 2017.05.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15361/6.
Összegző módosító javaslat: T/15361/7.
Összegző jelentés: T/15361/8.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, 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)
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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)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a május 25-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
21.

H/…….

Dr. Józsa István (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

22.

H/…….

Szabó Sándor (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

23.

H/…….

Dr. Szakács László (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
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Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!
24.

H/…….

Teleki László (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

25.

H/…….

Tukacs István (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

26.

H/…….

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!
43

27.

H/…….

Gőgös Zoltán (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

28.

H/…….

Heringes Anita (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

29.

H/…….

Hiszékeny Dezső (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!
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30.

H/…….

Horváth Imre (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

31.

H/…….

Korózs Lajos (MSZP) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Határozati javaslat benyújtásától függően!

32.

H/…….

Szabó Timea (független) országgyűlési képviselő
esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az
Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti
kérelem benyújtása esetén - esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
a házelnök határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül
határoz. (Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
Az érintett képviselő kezdeményezésétől és határozati javaslat
benyújtásától függően!
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33.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

34.

T/15557.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Balla György, Kucsák László (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10 Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.05.15.
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)

35.

T/15554.

A Magyarország és a Kambodzsai Királyság között
létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös
védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. 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)
46

36.

T/15642.

A veszélyes áruk szállításával összefüggő
törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

egyes

Benyújtva: 2017.05.15.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.19. 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)

37.

T/15782.

A Magyarország és az Észt Köztársaság között a
minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről
szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.24. 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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38.

T/15781.

A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság
Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló
turisták
programjáról
szóló
megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.24. 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)

39.

T/15778.

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi
CCXI. törvény módosításáról
(Kósa Lajos, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.24. Gazdasági 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)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
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40.

T/15784.

Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel
összefüggő módosításáról
(Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Halász János (Fidesz), L. Simon
László (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.24. Kulturális 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)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Tárgysorozatba vételtől függően!

41.

T/15553.

Magyarország
Kormánya
és
az
Egészségügyi
Világszervezet
közötti,
az
Egészségügyi
Világszerveztet Európai Regionális Bizottságának
2017.
szeptember
11-14.
között
Budapesten,
Magyarországon
tartandó
67.
ülésszakának
megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. 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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42.

T/15578.

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi
Világszervezet
közötti,
szakmai
tanácsadási
együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló
Alapmegállapodás kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. 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)

43.

T/15550.

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban,
1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete
módosításának kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. 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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44.

T/15551.

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi
fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. 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)

45.

T/15552.

Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes
hatóságok közötti multilaterális Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. 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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46.

a)
B/15031.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére
(Állami Számvevőszék)
Benyújtva: 2017.04.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.18. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:

b)
H/15541.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
-A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
a Gazdasági bizottság előadója
(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:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
a
Gazdasági
bizottság
előadója
(30 perc)
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47.

T/15777.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosításáról
(Gazdasági bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.24. 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)

48.

T/15329/8. A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az
átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról
(Halász János, Kósa Lajos, Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
képviselők)
A túlterjeszkedő módosító javaslatra újra megnyíló
általános vita a lezárásig.
A túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtva: 2017.05.24.
A túlterjeszkedő módosító javaslat: T/15329/8.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
A szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslathoz a
képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
az újra megnyíló általános vita lezárásáig
A szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslathoz
benyújtott 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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Megjegyzés:
Amennyiben az Országgyűlés a bizottsági túlterjeszkedő
módosító javaslatot a HHSZ 70.§ (2) bekezdése alapján
szabályszerűnek minősíti.
Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján
sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához
a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
49.

T/15785.

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény,
valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más
ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.24. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

50.

T/15776.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló
2016. évi XCI. törvény módosításáról
(Farkas Sándor, Dankó Béla (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.24. Mezőgazdasági 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)
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– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
51.

T/15555.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti
stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. 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)

52.

T/15556.

Az egyrészről Európai Unió és tagállamai, másrészről
Új-Zéland
közötti
kapcsolatokról
és
együttműködésről szóló partnerségi megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.10. 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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53.

Kérdések

53.

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

55.

V/15693.

Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer
kialakításához szükséges intézkedésekről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr.
Bárándy Gergely (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Bangóné
Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Dr. Szakács
László (MSZP), Tukacs István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt
(MSZP), Tóbiás József (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Gúr
Nándor (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Heringes Anita
(MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán
(MSZP), Velez Árpád (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP),
Sneider Tamás (Jobbik), Kulcsár Gergely (Jobbik), Z.
Kárpát Dániel (Jobbik), Kepli Lajos (Jobbik), Dúró Dóra
(Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Pintér Tamás (Jobbik), Dr.
Gyüre Csaba (Jobbik), Egyed Zsolt (Jobbik), Vágó
Sebestyén (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Volner
János (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik), Szávay István
(Jobbik), Harangozó Gábor István (MSZP), Fodor Gábor
(független), Hiszékeny Dezső (MSZP), Ikotity István (LMP),
Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Szabó
Szabolcs (független), Kónya Péter (független), Demeter
Márta (független), Kész Zoltán (független), Szelényi
Zsuzsanna (független) képviselők)
A vita.
Benyújtva: 2017.05.17.
Várható felszólalók:
– a Kormány képviselőjének nyilatkozata (40 perc)
– Képviselői felszólalások időkeretben:

Felszólalók

Fidesz
KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
mindösszesen
összesen

a rendelkezésre álló időkeret:
4 óra (240 perc)
vezérszónoki
felszólalások

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
15 perc
67 perc
15 perc
23 perc
Ellenzéki frakciók
15 perc
30 perc
15 perc
26 perc
15 perc
9 perc
10 perc

75 perc

165 perc

mindösszesen

82 perc
38 perc
45 perc
41 perc
24 perc
10 perc

240 perc

– A Kormány képviselőjének viszonválasza (20 perc)
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Megjegyzés:
Amennyiben az Országgyűlés
vonatkozó javaslatot elfogadja.

az

időkeretes

tárgyalásra

Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. §
(4) a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén)
a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedik.
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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