AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2014. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁJUS 12-13-I,
HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2014. május 12. 1430 órai állapot szerint

MÁJUS 12. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
ÉS
legkorábban: 1900 órától

MÁJUS 13. KEDD
üléskezdés: 1400 óra
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
MÁJUS 12. HÉTFŐ
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről:
a)
T/59/3.

Az Országgyűlés az „a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény módosításáról” szóló T/59. számú
törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el
a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
- képviselő módosító javaslatot a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérést elrendelő döntés
meghozatalától számított egy órán belül nyújthasson be,
tárgyaló bizottság megjelölése nélkül;
- a törvényjavaslat részletes vitáját a Törvényalkotási
bizottság folytassa le a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4)
bekezdése, valamint a HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése
alkalmazásával és azzal, hogy
o a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
o ha túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtására
irányuló szándékot is megfogalmaz, illetve ilyen
módosító javaslatot támogat vagy fenntart, akkor
azt az összegző módosító javaslattól elkülönítve,
azzal azonos időpontban nyújtja be;
o a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ
44.
§
(1)
és
(3)
bekezdése
szerinti
megállapításairól
összegző
jelentésben
ad
tájékoztatást;
- az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban
adjon tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;
- a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási
kérésre ne kerülhessen sor;
- az általános vitára, valamint az összegző jelentés és az
összegző módosító javaslat vitájára együttesen,
összevont vitában 2014. május 12-én kerüljön sor a
HHSZ 63. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával;
- a HHSZ 46. § (10)-(12) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni;
- az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a
törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2014.
május 12-én kerüljön sor, túlterjeszkedő módosító
javaslat esetén figyelemmel a HHSZ 64. § (2)
bekezdésében foglaltakra is;
- a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási
bizottság ülésére ne kelljen alkalmazni.
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Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők 4/5-ének igen szavazata
szükséges.
Az Országgyűlés elfogadta
rendelkezésektől való eltérést.
b)
T/104/4.

a

határozati

házszabályi

Az Országgyűlés az „az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról” szóló T/104. számú törvényjavaslat
tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a határozati
házszabályi rendelkezésektől, hogy
- képviselő módosító javaslatot a határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérést elrendelő döntés
meghozatalától számított egy órán belül nyújthasson be,
tárgyaló bizottság megjelölése nélkül;
- a törvényjavaslat részletes vitáját a Törvényalkotási
bizottság folytassa le a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4)
bekezdése, valamint a HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése
alkalmazásával és azzal, hogy
o a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
o ha túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtására
irányuló szándékot is megfogalmaz, illetve ilyen
módosító javaslatot támogat vagy fenntart, akkor
azt az összegző módosító javaslattól elkülönítve,
azzal azonos időpontban nyújtja be;
o a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ
44.
§
(1)
és
(3)
bekezdése
szerinti
megállapításairól
összegző
jelentésben
ad
tájékoztatást;
- az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban
adjon tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;
- a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási
kérésre ne kerülhessen sor;
- az általános vitára, valamint az összegző jelentés és az
összegző módosító javaslat vitájára együttesen,
összevont vitában 2014. május 12-én kerüljön sor a
HHSZ 63. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával;
- a HHSZ 46. § (10)-(12) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni;
- az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a
törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2014.
május 12-én kerüljön sor, túlterjeszkedő módosító
javaslat esetén figyelemmel a HHSZ 64. § (2)
bekezdésében foglaltakra is;
- a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási
bizottság ülésére ne kelljen alkalmazni.

3

Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők 4/5-ének igen szavazata
szükséges.
Az Országgyűlés elfogadta
rendelkezésektől való eltérést.

a

határozati

házszabályi

Döntés sürgős tárgyalásba vételről:
a)
T/104/3.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Balla György (Fidesz) képviselők)
- a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásáig az
Országgyűlés 2014. május 13-i (keddi) ülésnapján kerüljön sor;
- a HHSZ 32. § (2) bekezdésben foglalt bejelentés megtétele
érdekében a bizottság(ok) 2014. május 12-én (hétfőn) az
Országgyűlés ülésének időtartama alatt is ülésezhessen(ek);
- módosító javaslat benyújtására 2014. május 13-án (kedden) az
általános vita lezárásáig legyen lehetőség;
- a részletesvita-szakasz a törvényjavaslat általános vitájának
lezárásával nyíljon meg;
- a törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása érdekében a
tárgyaló bizottság az Országgyűlés ülésének időtartama alatt,
valamint az ülés első ülésnapján az ülésnap megnyitása előtt is
ülésezhessen;
- a Törvényalkotási bizottság a HHSZ 46. § (1) bekezdése
szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. § (2)
bekezdésében foglalt határidő előtt értékelhesse a részletes vitát
lezáró módosító javaslatokat.
Megjegyzés:
A sürgős tárgyalás elrendeléséről az Országgyűlés vita nélkül
dönt!
Elrendeléséhez a HHSZ 60. § (7) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának ’”igen”
szavazata szükséges.
Balla György (Fidesz) és képviselőtársai kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta az előterjesztés határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására vonatkozó
indítványt, erre figyelemmel a sürgős tárgyalásba vételről nem
döntött.
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b)
T/106/3.

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
(Lázár János, Dr. Vitányi István, Dr. Tiba István, Dr.
Papcsák Ferenc, Dr. Répássy Róbert, Dr. Gulyás Gergely,
Dr. Vas Imre , Ágh Péter (Fidesz), Dr. Seszták Miklós, Dr.
Simicskó István, Dr. Rubovszky György, Dr. Vejkey Imre
(KDNP) képviselők))
- a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásáig az
Országgyűlés 2014. május 13-i (keddi) ülésnapján kerüljön sor;
- a HHSZ 32. § (2) bekezdésben foglalt bejelentés megtétele
érdekében a bizottság(ok) 2014. május 12-én (hétfőn) az
Országgyűlés ülésének időtartama alatt is ülésezhessen(ek);
- módosító javaslat benyújtására 2014. május 13-án (kedden) az
általános vita lezárásáig legyen lehetőség;
- a részletesvita-szakasz a törvényjavaslat általános vitájának
lezárásával nyíljon meg;
- a törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása érdekében a
tárgyaló bizottság az Országgyűlés ülésének időtartama alatt,
valamint az ülés első ülésnapján az ülésnap megnyitása előtt is
ülésezhessen;
- a Törvényalkotási bizottság a HHSZ 46. § (1) bekezdése
szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. § (2)
bekezdésében foglalt határidő előtt értékelhesse a részletes vitát
lezáró módosító javaslatokat.
Megjegyzés:
A sürgős tárgyalás elrendeléséről az Országgyűlés vita nélkül
dönt!
Elrendeléséhez a HHSZ 60. § (7) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának ’”igen”
szavazata szükséges.
Lázár János (Fidesz) és képviselőtársai kezdeményezése!
Az Országgyűlés az előterjesztést sürgős tárgyalásba vette.

Döntés az általános vita lezárását követően határozathozatal tárgyában.
a)
T/57/2.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről,
valamint az ezzel összefüggő egyes törvények
módosításáról
Az előterjesztés általános vitájának lezárását követően, az
Országgyűlés a törvényjavaslat elfogadásáról is döntsön
ugyanazon az ülésnapon.
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Megjegyzés:
Az előterjesztő kezdeményezésére!
Az általános vita lezárását követően ugyanazon a napon sorra
kerülő határozathozatal tárgyában benyújtott kezdeményezésről
az Országgyűlés a HHSZ. 67.§ (2) bekezdése alapján vita nélkül
határoz.
Amennyiben az általános vita megkezdéséig módosító
javaslat benyújtására nem kerül sor. (HHSZ. 67.§ (3))
Az Országgyűlés elfogadta a kezdeményezést.
Döntés napirend kiegészítésről, módosításáról
a)

A 2014. május 13-ai ülésnap üléskezdésének időpontja 9 óra
helyett 14 órára módosuljon.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a kezdeményezést

b)
T/59.

Amennyiben az Országgyűlés a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/59.
számú törvényjavaslat tárgyalására vonatkozóan a határozati
házszabályi rendelkezésektől való eltérést nem szavazza meg,
annak általános vitájára a lezárásig a 2014. május 12-ei
ülésnapon a személyi javaslatokat követően első napirendi
pontként kerüljön sor.
Ha az Országgyűlés a határozati házszabályi rendelkezésektől
való eltérést megszavazza, a törvényjavaslat összevont vitájára a
Törvényalkotási bizottság ülését követően első napirendi
pontként kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a kezdeményezést.

c)
T/104.

Az Országgyűlés 2014. május 12-13-ai ülésének napirendje
egészüljön ki az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló T/104. számú törvényjavaslat tárgyalásával.
Ha az Országgyűlés a törvényjavaslat tárgyalására vonatkozóan
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérést
megszavazza, az összevont vitára a 2014. május 12-ei
ülésnapon a Törvényalkotási bizottság ülését követően - a „a
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról” szóló T/59. számú törvényjavaslat összevont
vitája után – második napirendi pontként kerüljön sor.
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Ha az Országgyűlés a határozati házszabályi rendelkezésektől
való eltérést nem szavazza meg, és az előterjesztő kezdeményezi
a törvényjavaslat sürgős tárgyalását, a sürgősségi javaslatról az
Országgyűlés a 2014. május 12-ei ülésnapon szavazzon, és a
törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az előterjesztő által
benyújtott sürgősségi javaslatban foglaltak szerint a 2014.
május 13-ai ülésnapon kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a kezdeményezést.
d)
T/106.

Az Országgyűlés 2014. május 12-13-ai ülésének napirendje
egészüljön ki a Magyarország minisztériumainak
felsorolásáról szóló T/106. számú törvényjavaslat
tárgyalásával.
Ha az előterjesztő kezdeményezi a törvényjavaslat sürgős
tárgyalását, a sürgősségi javaslatról az Országgyűlés a 2014.
május 12-ei ülésnapon szavazzon, és a törvényjavaslat
általános vitájára a lezárásig az előterjesztő által benyújtott
sürgősségi javaslatban foglaltak szerint a 2014. május 13-ai
ülésnapon kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a kezdeményezést.

e)

A 2014. május 12-ei ülésnapon a határozathozatalokra – a
személyi javaslatokról való döntés kivételével – a
Törvényalkotási bizottság ülését követően lefolytatott összevont
vita vagy viták lezárását követően, de leghamarabb 19 órakor
kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a kezdeményezést.

f)
T/57.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés
előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló T/57. számú törvényjavaslat
általános vitájára a 2014. május 12-ei ülésnapon közvetlenül
a személyi javaslatokat követően kerüljön sor úgy, hogy ha a
vita a Törvényalkotási bizottság ülésének lezárásakor még nem
fejeződött be, kerüljön elnapolásra, és lezárására a 2014. május
12-ei ülésnapon utolsó napirendi pontként kerüljön sor.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság ülésére a hétfői napon
nem kerül sor, a T/57. számú törvényjavaslat vitájára hétfőn,
utolsó napirendi pontként kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a kezdeményezést.
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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Megjegyzés:
A képviselőcsoportok megállapodása alapján a kormány megalakulásáig interpellációk,
azonnali kérdések és kérdések elmondására nem kerül sor.
A határozathozatalokat követően:
1.
B./1.

T/57.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről,
valamint az ezzel összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány – nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Amennyiben az általános vita a Törvényalkotási bizottság
ülésének végéig nem fejeződik be, a vita folytatására és
lezárására a hétfői ülésnapon, utolsó napirendi pontként
kerül sor.

Ezalatt a Törvényalkotási bizottság ülése.
A Törvényalkotási bizottság ülését követően:

2.
B./2.

T/59.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény módosításáról
Az összevont vita.
(Kormány-közigazgatási és igazságügyi miniszter)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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3.

T/104.

B./3.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Balla György (Fidesz) képviselők)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges.
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

Döntések, határozathozatalok:
az összevont viták lezárást követően, de
leghamarabb 1900 órától határozatképesség szükséges!
4.
B./1.

T/57.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről,
valamint az ezzel összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány – nemzetgazdasági miniszter)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Amennyiben az általános vita a Törvényalkotási bizottság
ülésének végéig befejeződik.
Amennyiben az általános vita megkezdéséig módosító
javaslat benyújtására nem került sor. (HHSZ. 67.§ (3))

5.

T/59.

B./2.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
(Kormány-közigazgatási és igazságügyi miniszter)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

6.
B./3.

T/104.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Balla György (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges.
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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7.
B./1.

T/57.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről,
valamint az ezzel összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány – nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita folytatása és lezárása és
lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Amennyiben az általános vita a Törvényalkotási bizottság
ülésének végéig nem fejeződött be.
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MÁJUS 13. KEDD
ÜLÉSKEZDÉS: 1400 ÓRA
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
1.
B/4.

T/106.

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
(Lázár János, Dr. Vitányi István, Dr. Tiba István, Dr.
Papcsák Ferenc, Dr. Répássy Róbert, Dr. Gulyás Gergely,
Dr. Vas Imre , Ágh Péter (Fidesz), Dr. Seszták Miklós, Dr.
Simicskó István, Dr. Rubovszky György, Dr. Vejkey Imre
(KDNP) képviselők))
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Sürgős tárgyalásban!
Bejelentés az Országgyűlés 2014. évi tavaszi ülésszaka
soron következő ülésének időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:

1.

T/57.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről,
valamint az ezzel összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány – nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig és lehetőség szerint a
határozathozatal.
Benyújtva: 2014.04.15.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2014.05.10. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Módosító javaslatok benyújtási határideje:
Módosító javaslatok:
Kezdeményezés a törvényjavaslat elfogadásáról módosító
javaslat hiányában: T/57/2.
Várható felszólalók:
- Előterjesztő nyitóbeszéd (30 perc)
- Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 15
perc)
- elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
- felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
- előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő kezdeményezésére, az Országgyűlés döntése
alapján az általános vita lezárását követően ugyanazon a napon
a határozathozatalra is sor kerülhet, amennyiben az általános
vita megkezdéséig módosító javaslat benyújtására nem kerül
sor. (HHSZ. 67.§ (3))
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2.

T/59.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény módosításáról
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
(Kormány-közigazgatási és igazságügyi miniszter)
Benyújtva: 2014.04.30.
Házszabálytól való eltérés kezdeményezése: T/59/3.
módosító javaslat: 3 db.
Várható felszólalók:
előterjesztő (15 perc)
a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 7 perc)
felszólalni kívánó képviselők:
(képviselőcsoportonként 30-30 perc)
független képviselők (összesen: 8 perc)
előterjesztői viszonválasz (10 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

3.

T/104.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Balla György (Fidesz) képviselők)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2014.05.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2014.05.10. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
2014.05.12. Igazságügyi bizottság
Házszabálytól való eltérés kezdeményezése: T/104/4.
Módosító javaslatok: 1 db.
Várható felszólalók:
előterjesztő (15 perc)
Kormány képviselője (15 perc)
a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 7 perc)
felszólalni kívánó képviselők:
(képviselőcsoportonként 30-30 perc)
független képviselők (összesen: 8 perc)
előterjesztői viszonválasz (10 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges.
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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4.

T/106.

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
(Lázár János, Dr. Vitányi István, Dr. Tiba István, Dr. Papcsák
Ferenc, Dr. Répássy Róbert, Dr. Gulyás Gergely, Dr. Vas Imre ,
Ágh Péter (Fidesz), Dr. Seszták Miklós, Dr. Simicskó István, Dr.
Rubovszky György, Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők))
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2014.05.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2014.05.12. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
2014.05.12. Igazságügyi bizottság
Sürgős tárgyalás kezdeményezése: T/106/3.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Módosító javaslatok benyújtási határideje:
Módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
- Előterjesztő 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:
Sürgős tárgyalásban!
Bejelentés az Országgyűlés 2014. évi tavaszi ülésszaka
soron következő ülésének időpontjáról.
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