AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
JÚNIUS 18-I (HÉTFŐ) ÉS JÚNIUS 20-I (SZERDA)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJÉRE

2018. június 15-én 1045 órai állapot szerint

JÚNIUS 18. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 20. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: 1500 órától
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚNIUS 18. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

S/…….

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

2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1415-kb. 1515 óráig

A határozathozatalokat követően:
3.
B./3.

4.
B./4.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1515-kb. 1615 óráig
Kérdések
Kb. 1615-kb. 1645 óráig
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
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Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
5.

T/20/3.

B./5.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról
(Gyöngyösi Márton, Volner János (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!

6.

T/13/3.

B./6.

A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint
fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási
eljárásokról
(Dr. Tóth Bertalan, Mesterházy Attila, Dr. Harangozó Tamás,
Bangóné Borbély Ildikó, Tóth Csaba, Dr. Varga László (MSZP)
képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

kb. 1725 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
7.
B./7.

T/335.

Az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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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8.

T/332.

B./8.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
(Kormány – igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2)
bekezdése
alapján
az
országgyűlési
képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

9.

T/333.

B./9.

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni
intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
(Kormány – belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Az általános vita a lezárásig:
10.

T/406.

B./10.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak
építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 20. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
kb. 1015 órától
Az általános viták a lezárásig
Megjegyzés:
1450 órakor az éppen tárgyalás alatt lévő általános vita a folyamatban lévő felszólalás
befejezését követően megszakad. A 15:00 órakor kezdődő határozathozatalokat
követően kerül sor az általános vita folytatására és lezárására, valamint a még
esetlegesen hátralévő további általános viták lefolytatására.
1.

T/534.

A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita
Királyság kormánya között a diplomata útlevéllel
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.

T/532.

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság
Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges
útlevelekkel
rendelkező
állampolgáraik
vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/531.

A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai
Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének
Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló
turisták
programjáról
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/533.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az
államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./11.

B./12.

3.
B./13.

4.
B./14.
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5.

T/535.

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló
Egyezménye
Kiegészítő
Jegyzőkönyvének
kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/384.

Egyes törvényeknek a
módosításáról
(Kormány –belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./15.

6.

B./16.

vízkivételekkel

összefüggő

Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

Döntések, határozathozatalok:
1500 órától határozatképesség szükséges!
7.

T/387.

B./17.

A
Magyarország
Kormánya
és
a
Szingapúri
Köztársaság
Kormánya
közötti
légiközlekedési
megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott
felhatalmazásról és kihirdetéséről
(Kormány –nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

8.

B./18.

T/396.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság
közötti
stabilizációs
és
társulási
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek
kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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9.

T/397.

B./19.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság
közötti
társulást
létrehozó
Euro-Mediterrán
Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek
kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

10.

B./20.

T/398.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti
partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési
megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele
céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

11.
B./21.

T/399.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és
együttműködési
megállapodáshoz
a
Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának
figyelembevétele
céljából
készült
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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12.

T/401.

B./22.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek
kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

13.

T/335.

B./7.

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

14.
B./8.

T/332.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
(Kormány – igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2)
bekezdése
alapján
az
országgyűlési
képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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15.

T/333.

B./9.

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni
intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
(Kormány – belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

16.

B./23.

T/402.

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság
Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok
vásárlásáról
szóló
Egyetértési
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

17.

T/407.

B./24.

A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok kölcsönös
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

18.
B./25.

T/408.

A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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19.

B./26.

T/409.

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

20.

B./27.

T/410.

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai
Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról
létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság
Európai
Unióhoz
való
csatlakozásának
figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány –nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

21.

B./28.

T/411.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Jordán Hásimita Királyság között
létrejött
euromediterrán
légi
közlekedési
megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz
történő
csatlakozása
figyelembevétele
érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány –nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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22.

T/412.

B./29.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról
szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából
történő
módosításáról
szóló
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány –nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
23.

T/20/3.

B./5.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról
(Gyöngyösi Márton, Volner János (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

24.

T/13/3.

B./6.

A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint
fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási
eljárásokról
(Dr. Tóth Bertalan, Mesterházy Attila, Dr. Harangozó Tamás,
Bangóné Borbély Ildikó, Tóth Csaba, Dr. Varga László (MSZP)
képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

25.

Személyi javaslat(ok)

B./30.

S/…….

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

Az általános viták a lezárásig:

Megjegyzés:
órakor az éppen tárgyalás alatt lévő általános vita a folyamatban lévő felszólalás
befejezését követően megszakad. A 15:00 órakor kezdődő határozathozatalokat
követően kerül sor az általános vita folytatására és lezárására, valamint a még
esetlegesen hátralévő további általános viták lefolytatására.
1450

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

4.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás és a döntés.)
5.

T/20/3.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról
(Gyöngyösi Márton, Volner János (Jobbik) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.

T/13/3.

A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint
fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási
eljárásokról
(Dr. Tóth Bertalan, Mesterházy Attila, Dr. Harangozó Tamás,
Bangóné Borbély Ildikó, Tóth Csaba, Dr. Varga László (MSZP)
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 MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.

T/335.

Az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.05.30. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.06.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/335/2.
A részletes vita lezárása: 2018.06.12.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

28
12
40
12
8
7
7
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
8.

T/332.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
(Kormány – igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2018.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.05.30. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 6 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.06.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/332/8.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/332/9.
A részletes vita lezárása: 2018.06.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/332/10.
Összegző módosító javaslat: T/332/11.
Összegző jelentés: T/332/12.
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– Herczeg Tamás, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

28
12
40
12
8
7
7
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2)
bekezdése alapján az országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
9.

T/333.

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni
intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
(Kormány – belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2018.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.05.30. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.06.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/333/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/333/6.
A részletes vita lezárása: 2018.06.12.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/333/7.
Összegző módosító javaslat: T/333/8.
Összegző jelentés: T/333/9.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Herczeg Tamás, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

28
12
40
12
8
7
7
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

17

10.

T/406.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak
építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
(Kormány –Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.03.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.06. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 15
perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

11.

T/534.

A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita
Királyság kormánya között a diplomata útlevéllel
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. 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
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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12.

T/532.

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság
Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges
útlevelekkel
rendelkező
állampolgáraik
vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. 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
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

13.

T/531.

A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai
Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének
Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló
turisták
programjáról
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. 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
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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14.

T/533.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az
államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. 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
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

15.

T/535.

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló
Egyezménye
Kiegészítő
Jegyzőkönyvének
kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. 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
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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16.

T/384.

Egyes törvényeknek a
módosításáról
(Kormány –belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

vízkivételekkel

összefüggő

Benyújtva: 2017.04.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.06. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 15
perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
17.

T/387.

A Magyarország Kormánya és a Szingapúri
Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési
megállapodás kötelező hatályának elismerésére
adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
(Kormány –nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.12.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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18.

T/396.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság közötti stabilizációs és társulási
megállapodás,
valamint
az
ahhoz
csatolt
jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

19.

T/397.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai,
másrészről
az
Egyiptomi
Arab
Köztársaság közötti társulást létrehozó EuroMediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz
csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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20.

T/398.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság
közötti partnerséget létrehozó partnerségi és
együttműködési
megállapodáshoz
a
Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

21.

T/399.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és
együttműködési
megállapodáshoz
a
Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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22.

T/401.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási
megállapodás,
valamint
az
ahhoz
csatolt
jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

23.

T/402.

A
Magyarország
Kormánya
és
a
Kínai
Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai
célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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24.

T/407.

A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok kölcsönös
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.03.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

25.

T/408.

A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös
védelméről
szóló
egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.03.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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26.

T/409.

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös
védelméről
szóló
egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.03.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

27.

T/410.

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai
Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról
létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság
Európai
Unióhoz
való
csatlakozásának
figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány –nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.03.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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28.

T/411.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Jordán Hásimita Királyság között
létrejött
euromediterrán
légi
közlekedési
megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz
történő
csatlakozása
figyelembevétele
érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány –nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.03.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

29.

T/412.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról
szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából
történő
módosításáról
szóló
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány –nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.03.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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30.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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