AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2018. JÚNIUS 25-26-27-28-29.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJE

2018. június 25-én 1435 órai állapot szerint

JÚNIUS 25. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 26. KEDD
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 2400 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 27. SZERDA
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 28. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 29. PÉNTEK
üléskezdés: 800 óra
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚNIUS 25. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Komor Sándor (MDF)
Nyers Rezső (MSZP)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
T/503/6.

Az Országgyűlés a „Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről” szóló T/503. 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
2018. július 13-án (péntek) 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 Országgyűlés a házszabályi rendelkezésektől való eltérésre
vonatkozó javaslatot elfogadta.

3

Döntés időkeretben történő tárgyalásról
a)
T/503.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.

b)
T/629.

Magyarország 2019. évi
megalapozásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)

központi

költségvetésének

A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 5 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.
c)
T/625.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési
képviselők rendelkezésére álló 5 órás időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.

Döntés napirend módosításáról
T/532.

A 2018. június 25-i ülésnapon a Magyarország Kormánya
és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata,
szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező
állampolgáraik
vízummentességéről
szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló T/532. számú
törvényjavaslat zárószavazására ne kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Kormány kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/548/2.
Az Országgyűlés felkéri:
„A Közbeszerzési Hatóság 2017. január 1. és december
31. közötti időszakban végzett tevékenységéről” címmel
benyújtott beszámoló (B/548.) esetén a kijelölt Gazdasági
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Közbeszerzési Hatóság)
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.
1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

2.

T/534.

B./2.

A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita
Királyság kormánya között a diplomata útlevéllel
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.

B./3.

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)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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4.

T/535.

B./4.

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló
Egyezménye
Kiegészítő
Jegyzőkönyvének
kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

5.
B./5.

Interpellációk
Kb. 1425-kb. 1525 óráig

A határozathozatalokat követően:
6.
B./6.

7.

B./7.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1525-kb. 1625 óráig
Kérdések
Kb. 1625-kb. 1655 óráig
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 26. KEDD
Üléskezdés: 800 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
kb. 915 órától
Az általános viták a lezárásig:
1.

T/623.

B./8.

Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával
összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
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.

2.

T/628.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi
befektetések ellenőrzéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/626.

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

B./9.

3.
B./10.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
4.
B./11.

T/624.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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5.

T/627.

B./12.

6.
T/625.
B./13.

A szociális hozzájárulási adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 27. SZERDA
Üléskezdés: 800 óra
Megemlékezés:
Az Országos Polgárőrnapról.
Megjegyzés:
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 2011. évi CLXV. törvény 23. §-a
alapján.
Az általános vita megkezdése:
1.
T/503.
B./14.
T/503/...

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita megkezdése.
Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság jár el
Törvényalkotási bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A
törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság kijelölt
bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket
képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
Az általános vita a 40 perces előterjesztői nyitóbeszéd
elmondásával kezdődik, amelyet az Állami Számvevőszék
elnökének 30 perces, majd a Költségvetési Tanács elnökének 30
perces felszólalása követ.
A képviselői felszólalások a vezérszónokok 30-30 perces
felszólalásával kezdődnek, melyeket az elsőként szólásra
jelentkező független képviselő felszólalása követ.
További képviselői felszólalásokra ezt követően lesz lehetőség.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 28. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 800 óra
Az általános vita folytatása:
1.
T/503.
B./14.
T/503/..

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita folytatása.
Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság jár el
Törvényalkotási bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A
törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság kijelölt
bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket
képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 29. PÉNTEK
Üléskezdés: 800 óra
Megemlékezés:
A kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról.
Megjegyzés:
A 23/2012. (III. 28.) OGY határozat alapján.
Az általános vita folytatása és lezárása:
1.
T/503.
B./14.
T/503/....

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita folytatása és lezárása.
Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság jár el
Törvényalkotási bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A
törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság kijelölt
bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket
képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!

Az általános vita a lezárásig:
2.
T/629.
B./15.

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:

1.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

2.

T/534.

A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita
Királyság kormánya között a diplomata útlevéllel
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány –külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.

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)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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4.

T/535.

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló
Egyezménye
Kiegészítő
Jegyzőkönyvének
kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.06.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

5.

Interpellációk

6.

Azonnali kérdések és válaszok órája

7.

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.

14

8.

T/623.

Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával
összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018. június 28. 16:00 óra
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 törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

9.

T/628.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi
befektetések ellenőrzéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018. június 28. 16:00 óra
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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10.

T/626.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról
szóló
2013.
évi
XXII.
törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018. június 28. 16:00 óra
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 törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

11.

T/624.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018. június 28. 16:00 óra
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/627.

A szociális hozzájárulási adóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.06.25. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018. június 28. 16:00 óra
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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13.

T/625.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.06.25. Mezőgazdasági bizottság
2018.06.25. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018. június 28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Felszólalni kívánó képviselők időkeretben:
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként: 20 perc)
– elsőként
szólásra
jelentkező
független
(nemzetiségi) képviselő
– további felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi
képviselő
a rendelkezésre álló időkeret:
5 óra (300 perc)

Felszólalók

vezérszónoki
felszólalások

Fidesz
KDNP
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
mindösszesen
összesen

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
20 perc
83 perc
20 perc
27 perc
Ellenzéki frakciók
20 perc
23 perc
20 perc
12 perc
20 perc
5 perc
20 perc
4 perc
20 perc
1 perc
5 perc
140 perc

–

160 perc

előterjesztői zárszó (30 perc)
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mindösszesen

103 perc
47 perc
43 perc
32 perc
25 perc
24 perc
21 perc
5 perc
300 perc

14.

T/503.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/503/..

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről
Benyújtva: 2018.06.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.14. Költségvetési bizottság
Költségvetési Tanács véleménye: 2018.06.13.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018. június 28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Varga Mihály pénzügyminiszter
Előterjesztői nyitóbeszéd (40 perc)
– Domokos László,
az Állami Számvevőszék elnöke (30 perc)
– Dr. Kovács Árpád,
a Költségvetési Tanács elnöke (30 perc)
–

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

–

a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért
nemzetiségi képviselő, nemzetiségi szószólók: (szerdán,
csütörtökön és pénteken)
időkereten felül: 20-20 perc, összesen 60 perc)
előterjesztői zárszó (30 perc)

–

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság jár
el Törvényalkotási bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére
álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke
tartalmazza!
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15.

T/629.

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.20. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.06.25. Fenntartható fejlődés bizottsága
2018.06.25. Vállalkozásfejlesztési bizottság
2018.06.25. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018. június 28. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Felszólalni kívánó képviselők időkeretben:
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként: 20 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
– további felszólalni kívánó képviselők
a rendelkezésre álló időkeret:
5 óra (300 perc)

Felszólalók

vezérszónoki
felszólalások

Fidesz
KDNP
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
mindösszesen*
összesen

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
20 perc
83 perc
20 perc
27 perc
Ellenzéki frakciók
20 perc
24 perc
20 perc
12 perc
20 perc
5 perc
20 perc
4 perc
20 perc
1 perc
4 perc
140 perc

160 perc

mindösszesen

103 perc
47 perc
44 perc
32 perc
25 perc
24 perc
21 perc
4 perc
300
perc

* Három független képviselővel számolva. A nemzetiségi képviselő időkereten felül szólalhat
fel.

–

a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló, illetve nemzetiségi
képviselő vagy szószóló (Időkereten felül: összesen 20
perc.)

–

előterjesztői zárszó (30 perc)
20

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi
rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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Függelék

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/503.)
általános vitájának
az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkerete felosztása
perc

Felszólalók

június 27-én
SZERDÁN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló időkeret:
1200 óra (720 perc)
1200 óra
(kb. 940–kb. 2140 óráig)
vezértovábbi
szónoki képviselői
összesen

június 28-án
CSÜTÖRTÖKÖN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló
időkeret:
14 óra (840 perc)
1400 óra
2200óráig)

(800-kb.

június 29-én
PÉNTEKEN
üléskezdés: 800 óra
a rendelkezésre álló
időkeret:
400 óra (240 perc)
400 óra
1200óráig)

(800-kb.

mindösszesen

30 óra
(1800 perc)

felszólalások

Fidesz
KDNP

30
30

218
82

248
112

Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
független*

30
30
30
30
30
-

75
48
31
28
20
8

105
78
61
58
50
8

összesen

210

510

720

kormánypárti frakciók
290
130
ellenzéki frakciók
123
90
71
68
58
10
840

83

621

37

279

35
26
20
19
17
3

263
194
152
145
125
21

240

1800

Figyelemmel arra, hogy a szerdai napon a vezérszónoki felszólalások időtartama frakciólétszámtól független, a HHSZ 37.
§ (2) bekezdés a) és d) pontja szerint meghatározott időkeretet a szerdai, a csütörtöki és a pénteki ülésnap felszólalási
időkeretei együttesen adják meg.
Az egyes ülésnapokon rendelkezésre álló tárgyalási időkeret másnapra nem vihető át!
* Három független képviselővel számolva. A nemzetiségi képviselő időkereten felül szólalhat fel.
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Megjegyzés:
Június 27-én (szerdán) 800 órától az előterjesztői nyitóbeszéd [40 perc] hangzik el, melyet kb. 8 40 órától az Állami Számvevőszék
elnökének felszólalása [30 perc], majd kb. 910 órától a Költségvetési Tanács elnökének felszólalása [30 perc] követ, amelyek a 30
órás időkeretbe nem számítanak be.
A képviselői felszólalások ugyancsak június 27-én (szerdán) kb. 940 órától a 30-30 perces vezérszónoki felszólalásokkal kezdődnek.
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek felszólalási lehetősége az általános vitában HHSZ. 37. § (2) bekezdés h) pontja
alapján:
a) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett felszólalásra: a képviselőcsoportot megillető időkeret terhére,
b) amennyiben közvetlenül jelentkezett: a 30 órás időkereten felül, egy független képviselőt megillető – 7 perces - időkeretben.
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért nemzetiségi képviselő, szószóló felszólalására a HHSZ. 37. § (2) bekezdés g) pontja
alapján: szerdán, csütörtökön és pénteken 20-20 percben, összesen 60 percben kerülhet sor, amely felszólalások az időkeretbe nem
számítanak bele.
Az általános vita lezáráskor az előterjesztői zárszóra 30 percben kerül sor, amely a 30 órás időkeretbe ugyancsak nem számít bele.
***
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