AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2015. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁRCIUS 16-17-18-19-I
(HÉTFŐ, KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK)
ÉS 23-I, (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2015. március 16-án 1530 órai állapot szerint
AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁRCIUS 16. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása, vita nélküli
határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 2400 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁRCIUS 17. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1030 órától
(határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁRCIUS 18. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁRCIUS 19. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁRCIUS 23. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 1500 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
MÁRCIUS 16. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Takácsy Gyula (MDF)
Megemlékezés a magyar zászló és címer napjáról.
(A 45/2014. (XII.17) OGY határozat alapján.)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!
Képviselői mandátumigazolás és eskütétel.
Kész Zoltán (független)
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről:
a)
H/3033/4.

Az Országgyűlés a „II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról”
szóló H/3033. számú határozati javaslat tárgyalása és
döntéshozatala során úgy térjen el a határozati házszabályi
rendelkezésektől, hogy
– képviselő módosító javaslatot 2015. március 16-án
(hétfőn) 16 óráig nyújthasson be;
– a határozati javaslat 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
– a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
– 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;
– a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ 44.
§ (1) és (3) bekezdése szerinti megállapításairól
összegző jelentésben ad tájékoztatást;
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– az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban
adjon tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;
– a HHSZ 46. § (10)-(12) bekezdésében
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni;

foglalt

– 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 2015. március 16-án (hétfőn) kerüljön sor azzal,
hogy
– a vita során
 a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására
összesen 15 perc áll rendelkezésre,
 ezt
követően
a
képviselőcsoportok
álláspontjukat 15-15 percben fejthetik ki,
 majd a független képviselők összesen 3
percben szólalhatnak fel;
– ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő
módosító javaslatot is benyújtott, a vita arra is
kiterjed, hogy ez a módosító javaslat valamely
szabályszerű módosító javaslat tartalmával való
összefüggése miatt vagy a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében
meghatározott
szempontok
érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges-e;
– az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a
határozati javaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2015.
március 17-én (kedden) kerüljön sor;
– ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító
javaslatot is benyújtott, az Országgyűlés az összegző
módosító javaslatról történő határozathozatalt követően
döntsön
a
túlterjeszkedő
módosító
javaslat
szabályszerűségéről
és
elfogadásáról;
a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási bizottság
ülésére ne kelljen alkalmazni.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.
Az Országgyűlés elfogadta
rendelkezésektől való eltérést.
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a

határozati

házszabályi

b)
T/3871/1.

Az Országgyűlés a „Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény módosításáról” szóló T/3871. számú
határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen
el a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy
– a HHSZ. 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni.
– képviselő módosító javaslatot 2015. március 16-án
(hétfőn) 16 óráig nyújthasson be;
– 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
– a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat
az összegző módosító javaslatba foglalva nyújtja
be;
– 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;
– a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ 44.
§ (1) és (3) bekezdése szerinti megállapításairól
összegző jelentésben ad tájékoztatást;
– a HHSZ 46. § (10)-(12) bekezdésében
rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni;

foglalt

– 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 2015. március 16-án (hétfőn) kerüljön sor azzal,
hogy
– a vita során
 a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására
összesen 10 perc áll rendelkezésre,
 a nyitóbeszédet követően a Kormány
képviselője szólal fel 5 perces időtartamban
 ezt
követően
a
képviselőcsoportok
álláspontjukat 5-5 percben fejthetik ki,
 majd a független képviselők összesen 3
percben
szólalhatnak
fel;
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– ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő
módosító javaslatot is benyújtott, a vita arra is
kiterjed, hogy ez a módosító javaslat valamely
szabályszerű módosító javaslat tartalmával való
összefüggése miatt vagy a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében
meghatározott
szempontok
érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges-e;
– az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a
határozati javaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2015.
március 17-én (kedden) kerüljön sor;
– ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító
javaslatot is benyújtott, az Országgyűlés az összegző
módosító javaslatról történő határozathozatalt követően
döntsön
a
túlterjeszkedő
módosító
javaslat
szabályszerűségéről
és
elfogadásáról;
a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási bizottság
ülésére ne kelljen alkalmazni.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.
Az Országgyűlés elfogadta
rendelkezésektől való eltérést.

a

határozati

házszabályi

Döntés napirend módosításáról
a)
T/3783
T/3784.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának
szolgálati
jogviszonyáról
szóló
T/3783. számú törvényjavaslat általános vitájára a 2014.
március 18-ai ülésnapon a 2. napirendi pont helyett 7.
napirendi
pontként,
a
kéményseprő-ipari
tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni
védekezéssel
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról szóló T/3784. törvényjavaslat általános
vitájára az 1. napirendi pont helyett 8. napirendi pontként
kerüljön sor.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés nem fogadta el a napirend módosítására tett
javaslatot.
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b)

Az Országgyűlés 2015. március 18-i (szerda) ülésnapján a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának
szolgálati
jogviszonyáról
szóló
T/3783. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig
első napirendi pontként kerüljön sor, továbbá a
kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel,
valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló T/3784. számú
törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig
a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának
szolgálati
jogviszonyáról
szóló
T/3783. számú törvényjavaslat általános vitáját követően,
második napirendi pontként kerüljön sor.
Az Országgyűlés 2015. március 17-i (kedd) ülésnapjáról a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosításáról szóló T/3751. számú
törvényjavaslat általános vitája a lezárásig kerüljön át a
2015.
március
18-i
(szerda)
ülésnapra
a
környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény módosításáról szóló T/3752. számú
törvényjavaslat általános vitáját követően.
Az Országgyűlés 2015. március 17-i (kedd) ülésnapján az
erdőről,
az
erdő
védelméről
és
az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény módosításáról szóló T/3755. számú
törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
módosításáról szóló T/3753. számú törvényjavaslat
általános vitáját követően kerüljön sor, továbbá a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról
szóló
1996.
évi
LV.
törvény
módosításáról szóló T/3754. számú törvényjavaslat
általános vitájára a lezárásig az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/3755.
számú törvényjavaslat általános vitáját követően, utolsó
előtti napirendi pontként kerüljön sor, valamint a
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.
évi CII. törvény módosításáról szóló T/3785. számú
törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról
szóló
1996.
évi
LV.
törvény
módosításáról szóló T/3754. számú törvényjavaslat
általános vitáját követően, utolsó napirendi pontként
kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés elfogadta a napirend módosítására tett
javaslatot.
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c)
B/802.
H/3523.

A március 19-ei ülésnapon megtárgyalásra kerülő, a
Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és
működéséről szóló B/802. és a Bethlen Gábor Alap
2013. évi tevékenységéről és működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról szóló H/3523. számú
előterjesztések együttes vitájának vezérszónoki felszólalási
időkerete a jelenlegi 15 percről 25 percre emelkedjen.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés nem fogadta el a napirend módosítására
tett javaslatot.

Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Bizottságok felkérése beszámolók tárgyalására (Döntés)
a)
B/3566/2.

Az Országgyűlés felkéri:
Az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről szóló jelentés
(B/3566.)
esetén a kijelölt Mezőgazdasági bizottságot a beszámolóról
történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány- földművelésügyi miniszter)

b)
B/3568/2.

Az Országgyűlés felkéri:
Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezetek 2013. évi működéséről, az állami vagyon
állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való
gazdálkodás folyamatairól szóló beszámoló (B/3568.)
esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a beszámolóról történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)

c)
B/3587/2.

Az Országgyűlés felkéri:
Az új Országos Fogyatékosügyi program, valamint a
végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt
feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről
szóló beszámoló (B/3587.)
esetén a kijelölt Népjóléti bizottságot a beszámolóról történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány- emberi erőforrások minisztere)

Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. §ának (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 javaslatok

B./1.

./…..

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

2.

Személyi javaslatok

B./2.

./…..

Fegyelmi ügy(ek)
Megjegyzés:
Kezdeményezés benyújtásától függően!

3.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1400-kb. 1600 óráig

A határozathozatalokat követően:
4.

B./4.

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

kb. 1700 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelmek:
5.
B./5.

T/2795/3. Az
energiaárak
világpiaci
csökkenése
pozitív
hatásainak a lakossághoz történő igazságos eljuttatása
érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló
2013. évi LIV. törvény módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan, Tóbiás József, Heringes Anita (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!
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6.
B./6.

T/2856/3. Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
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!

Összevont vita:
7.

H/3033.

B./7.

II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról
(Dr. Semjén Zsolt, Dr. Vejkey Imre, Dr. Latorcai János, Dr.
Rubovszky György (KDNP), Lezsák Sándor, Dr. Bene Ildikó,
Dunai Mónika (Fidesz) képviselők)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel.

8.
B./8.

T/3871.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel.

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitái:
9.

T/3119.

B./9

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
(Kucsák László (Fidesz) képviselő)
A bizottsági jelentések vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.).
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

10.

B./10.

T/3400.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013.
évi CCXLII. törvény módosításáról
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.).
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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.
11.

H/3409.

B./11.

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.)
OGY határozat módosításáról
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.).
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

12.

T/3410.

B./12.

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak
minta alapján történő 2016. évi felméréséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a TAB az előterjesztést a március 12-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

T/3017.

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.

T/3018.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény módosításáról
(Kormány –igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.

T/2413.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
módosításáról
(Szatmáry Kristóf, Dr. Vas Imre (Fidesz), Harrach Péter,
(KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.

T/3414.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Szatmáry Kristóf, Dr. Mengyi Roland, Dr. Vas Imre
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.

B./13.

14.
B./14.

15.
B./15.

16.

B./16.
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Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a TAB az előterjesztést a március 12-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
17.

B./17.

T/3412.

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a TAB az előterjesztést a március 12-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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MÁRCIUS 17. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások

1.

T/3115/19.

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2015. március 3-i ülésnapján elfogadott „A
területi
államigazgatási
szervezetrendszer
átalakításával
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról” szóló törvény
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító
javaslatáról.

2.

Ü/3163.

Az Igazságügyi bizottság 4/2014-2018. IUB számú
eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(MSZP képviselőcsoportja)
Tárgyalás.

B./18.

B./19.

Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1030 órától határozatképesség szükséges!
3.

Ü/3163.

B./19.

Az Igazságügyi bizottság 4/2014-2018. IUB számú
eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(MSZP képviselőcsoportja)
Döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

4.
B./18.

T/3115/19.

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2015. március 3-i ülésnapján elfogadott „A
területi
államigazgatási
szervezetrendszer
átalakításával
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról” szóló törvény
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás.
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5.

H/3033.

B./7.

II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról
(Dr. Semjén Zsolt, Dr. Vejkey Imre, Dr. Latorcai János, Dr.
Rubovszky György (KDNP), Lezsák Sándor, Dr. Bene Ildikó,
Dunai Mónika (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel.

8.
B./8.

T/3871.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel.

6.

T/2917.

B./20.

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni
Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

7.

B./21.

T/2918.

Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság
Minisztertanácsa között a minősített adatok
cseréjéről
és
kölcsönös
védelméről
szóló
egyezménye kihirdetéséről
(Kormány – belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

8.
B./22.

T/2919.

Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös
védelméről
szóló
egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány – belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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9.

T/2920.

B./23.

A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország
Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya
között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány – honvédelmi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

10.

B./24.

T/2921.

A Magyarország és a Macedón Köztársaság között a
társadalombiztosításról és a szociális biztonságról
szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

11.

B./25.

T/2923.

A Magyarország és az Albán Köztársaság között a
szociális
biztonságról
szóló
Egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

12.

B./26.

T/3401.

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság
Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

13.
B./27.

T/3402.

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság
Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös
elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
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Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
14.

B./28.

T/3406.

A Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság
Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról és a
jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben,
2008.
április
17.
napján
aláírt
Egyezmény
módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány – nemzetgazdasági miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

15.

B./29.

T/3407.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös
államhatáron
történő
visszafogadásáról
szóló,
Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt
Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló
Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

16.

T/3408.

B./30.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a
Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a
határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a
szervezett
bűnözés
elleni
harcban
folytatott
együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről
szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

17.
B./31.

H/2024.

Az
afganisztáni
Nemzetközi
Biztonsági
Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő
magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008.
(XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló
beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
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Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
18.

B./32.

H/2025.

Az
afganisztáni
Nemzetközi
Biztonsági
Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő
további magyar katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008.
(XII.
29.)
Korm.
határozat
módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

19.

B./33.

H/3348.

Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben
(RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról
szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

20.

B./34.

H/2021.

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli
Műveletében ("EUFOR RCA") történő magyar
katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014 (II. 19.)
Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

21.
B./35.

H/2019.

Az
ENSZ
Közép-afrikai
Köztársaságbeli
Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában
(MINUSCA)
történő
magyar
katonai
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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22.

H/3347.

B./36.

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli
Műveletében ("EUFOR RCA") történő további
magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló
elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

23.

H/2023.

B./37.

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők
kiképzésére
irányuló
missziójához
("EUTM
Somalia")
történő
további
magyar
katonai
hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII.11.) Korm.
határozatban foglalt döntéséről szóló beszámoló
elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

24.

B./38.

H/2020.

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében
("EUTM Mali") történő további magyar katonai
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

25.
B./9.

T/3119.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
(Kucsák László (Fidesz) képviselő)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.).
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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26.

T/3400.

B./10.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013.
évi CCXLII. törvény módosításáról
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.).
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

27.

B./11.

H/3409.

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.)
OGY határozat módosításáról
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.).
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

28.

T/3017.

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

29.

T/3018.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény módosításáról
(Kormány –igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

T/2413.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
módosításáról
(Szatmáry Kristóf, Dr. Vas Imre (Fidesz), Harrach Péter,
(KDNP) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

T/3414.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Szatmáry Kristóf, Dr. Mengyi Roland, Dr. Vas Imre
(Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

B./13.

B./14.

30.
B./15.

31.
B./16.

Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a TAB az előterjesztést a március 12-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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32.

T/3410.

B./12.

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak
minta alapján történő 2016. évi felméréséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a TAB az előterjesztést a március 12-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

33.

T/3412.

B./17.

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a TAB az előterjesztést a március 12-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Tárgysorozatba-vételi kérelmek:
34.
B./5.

T/2795/3. Az
energiaárak
világpiaci
csökkenése
pozitív
hatásainak a lakossághoz történő igazságos eljuttatása
érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló
2013. évi LIV. törvény módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan, Tóbiás József, Heringes Anita (MSZP)
képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

35.
B./6.

T/2856/3. Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

36.

Személyi javaslatok

B./39.

./…..

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

37.

Személyi javaslatok

B./40.

./…..

Fegyelmi ügy(ek)
Megjegyzés:
Kezdeményezés benyújtásától függően!
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A határozathozatalokat követően:
38.

T/3782.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
módosításáról
(Balla György, Dr. Mengyi Roland, Németh Szilárd (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

T/3484.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya között a szociális biztonságról
szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

40.

T/3789.

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság
Kormánya között a szociális biztonságról szóló
Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

41.

T/3788.

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./41.

39.
B./42.

B./43.

B./44.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
42.

T/3786.

Egyes
ingatlan-nyilvántartással
és
összefüggő törvények módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3753.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3755.

Az
erdőről,
az
erdő
védelméről
és
az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3754.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról
szóló
1996.
évi
LV.
törvény
módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./45.

43.
B./46.

44.
B./47.

45.
B./48.
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földméréssel

46.
B./49.

T/3785.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi
CII. törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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MÁRCIUS 18. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
1.

B./50.

T/3783.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról
(Kormány – belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.

2.

B./51.

T/3784.

A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel,
valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány – belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához
a
jelen
lévő
országgyűlési
képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

3.

T/3749.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3750.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3752.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

6.
T/3751.
B./55.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./52.

4.
B./53.

5.
B./54.
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MÁRCIUS 19. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
1.

a)

B./56. B/802.

b)
H/3523.

A Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és
működéséről
(Nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter)
A Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
(Nemzeti összetartozás bizottsága)
Az a) – b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.

2.

B./57.

a)
B/101.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek
tevékenységéről 2013
(Alapvető jogok biztosa)

b)
H/3779.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Az a) – b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló
tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága
vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

3.

B./58.

H/3586.

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról
(2015-2025.)
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
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MÁRCIUS 23. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Kb. 1200 órától:
1.
B./59.

Kérdések
Kb. 1200-kb. 1330 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./60. Kb. 1330-kb. 1430 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/efutar
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

Személyi javaslatok
./….

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

2.

Személyi javaslatok
./….

Fegyelmi ügy(ek)
Megjegyzés:
Kezdeményezés benyújtásától függően!

3.

Interpellációk

4.

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

5.

T/2795/3. Az
energiaárak
világpiaci
csökkenése
pozitív
hatásainak a lakossághoz történő igazságos eljuttatása
érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló
2013. évi LIV. törvény módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan, Tóbiás József, Heringes Anita (MSZP)
képviselők)
A tárgyalás és a 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!

6.

T/2856/3. Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő)
A tárgyalás és a 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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7.

H/3033.

II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról
(Dr. Semjén Zsolt, Dr. Vejkey Imre (KDNP), Lezsák Sándor,
Dr. Bene Ildikó, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról
és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.11.
Tárgysorozatba vétel: 2015.02.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.12: Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.02. Nemzeti összetartozás bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015. március 16. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Határozati házszabályi
H/3033/4.

rendelkezésektől

való

eltérés:

Várható felszólalók:
- előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (15 perc)
- képviselői
felszólalások
(képviselőcsoportonként
összesen 15-15- perc)
- független képviselők (összesen 5 perc)
- Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható
felszólalásával együtt) (15 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel.
8.

T/3871.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.03.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015. március 16. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Határozati
T/3871/1.

házszabályi

rendelkezésektől

való

eltérés:

Várható felszólalók:
- előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
- Kormány képviselője (5perc)
- képviselői
felszólalások
(képviselőcsoportonként
összesen 5-5- perc)
- független képviselők (összesen 3 perc)
- Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható
felszólalásával együtt) (10 perc)
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Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel.
9.

T/3119.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
(Kucsák László (Fidesz) képviselő)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.16. Kulturális bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2015.02.17.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.02.25. 16:00
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.02.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/3119/3.
A részletes vita lezárása: 2015.02.26.
Várható felszólalók:
- előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
- Kormány képviselője (10 perc)
- 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
10
8
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)
- Kormány képviselőjének nyilatkozata, ha nem a
Kormány az előterjesztő (5 perc)
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.).
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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.

T/3400.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013.
évi CCXLII. törvény módosításáról
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Általános vita lezárása: 2015.03.03.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.03.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/3400/2.
A részletes vita lezárása: 2015.03.10
Várható felszólalók:
- előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
- 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
10
8
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
- előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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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11.

H/3409.

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.)
OGY határozat módosításáról
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Általános vita lezárása: 2015.03.03.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.03.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/3409/3.
A részletes vita lezárása: 2015.03.10.
Várható felszólalók:
- előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
- 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
10
8
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
- előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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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12.

T/3410.

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta
alapján történő 2016. évi felméréséről
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25: Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.02. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Általános vita lezárása: 2015.03.03.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.03.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/3410/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/3410/5.
T/3410/6.
A részletes vita lezárása: 2015.03.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/3410/7.
Összegző módosító javaslat: T/3410/8.
Összegző jelentés: T/3410/9.
Egységes javaslat: T/3410/11.
Várható felszólalók:
- Révész Máriusz, 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)
- vitához 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
10
8
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

- a nemzetiségeket képviselő
nemzetiségi szószóló (5 perc)

bizottság

- Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

által

felkért

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
- előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a TAB az előterjesztést a március 12-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
Nemzetiségi napirendi pont!
13.

T/3017.

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.10. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.02.16. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.02.25. 16:00
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.02.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/3017/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/3017/4.
T/3017/6.
A részletes vita lezárása:2015.02.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/3017/7.
Összegző módosító javaslat: T/3017/8.
Összegző jelentés: T/3017/9.
Egységes javaslat: T/3017/10.
Várható felszólalók:
- Kucsák László, 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)
- vitához kapcsolódó bizottság előadója
(bizottságonként 6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: bizottságonként: 3 perc)
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- 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
10
8
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
- előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
14.

T/3018.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény módosításáról
(Kormány –igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.10. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015. 02. 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Az általános vita lezárása: 2015.02.18.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.02.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/3018/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/3018/3.
A részletes vita lezárása: 2015.02.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/3018/4.
Összegző módosító javaslat: T/3018/5.
Összegző jelentés: T/3018/6.
Egységes javaslat: T/3018/7.
Várható felszólalók:
- Salacz László, 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)
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- 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
10
8
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
- előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
15.

T/2413.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
módosításáról
(Szatmáry Kristóf, Dr. Vas Imre (Fidesz), Harrach Péter,
(KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2014.12.16.
Tárgysorozatba vétel: 2015.02.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.05. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015. 02. 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Az általános vita lezárása: 2015.02.16.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.02.23.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/2413/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/2413/6.
A részletes vita lezárása: 2015.02.23.
Előterjesztői nyilatkozat: T/2413/7.
Összegző módosító javaslat: T/2413/8.
Összegző jelentés: T/2413/9.
Egységes javaslat: T/2413/11.
Várható felszólalók:
- Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Lukács Zoltán: 7 perc)
- előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
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együtt) (10 perc)
- Kormány képviselője (10 perc)
- 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
10
8
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)
- Kormány képviselőjének nyilatkozata, ha nem a Kormány
az előterjesztő (5 perc)
16.

T/3414.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Szatmáry Kristóf, Dr. Mengyi Roland, Dr. Vas Imre
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2015.02.26.
Vitához kapcsolódó bizottság: Általános vita lezárása: 2015.03.03.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.03.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/3426/8.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/3414/9.
A részletes vita lezárása: 205.03.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/3414/10.
Összegző módosító javaslat: T/3414/11.
Összegző jelentés: T/3414/12.
Egységes javaslat: T/3414/15.
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Várható felszólalók:
- Dr. Vejkey Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Lukács Zoltán: 7 perc)
- előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
- Kormány képviselője (10 perc)
- 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
10
8
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)
- Kormány képviselőjének nyilatkozata, ha nem a
Kormány az előterjesztő (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a TAB az előterjesztést a március 12-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
17.

T/3412.

Egyes
agrártámogatási
tárgyú
törvények
módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25: Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.02. Fenntartható fejlődés bizottsága
Általános vita lezárása: 2015.03.03.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.03.09.
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A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/3412/8.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/3412/7.
T/3412/9.
A részletes vita lezárása: 2015.03.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/3412/10.
Összegző módosító javaslat: T/3412/11.
Összegző jelentés: T/3412/12.
Egységes javaslat: T/3412/14.
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)
- kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
- vitához 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
- Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
10
8
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
- előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő HHSZ. 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a TAB az előterjesztést a március 12-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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18.

T/3115/19. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2015. március 3-i ülésnapján elfogadott „A
területi
államigazgatási
szervezetrendszer
átalakításával
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról” szóló törvény
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító
javaslatáról, döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás.
Elfogadás időpontja: 2015. március 3.
Megfontolásra visszaküldés időpontja: 2015. március 10.
Törvényalkotási bizottság által benyújtott módosító javaslat: Törvényalkotási bizottság jelentése: T/3115/21.
Várható felszólalók:
- Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Bárándy Gergely: 7 perc)
- előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
- 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
10
8
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

A szavazás előtt:
- Előterjesztői zárszó (5 perc) (amennyiben korábban nem
volt zárszó)
19.

Ü/3163.

Az Igazságügyi bizottság 4/2014-2018. IUB számú
eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(MSZP képviselőcsoportja)
Tárgyalás és döntés.
Benyújtás: 2015.02.18.
Várható felszólalók:
- az Országgyűlés döntését indítványozó képviselőcsoport
(5 perc)
- házszabályi
rendelkezések
értelmezéséért
felelős
bizottság kijelölt előadója (5 perc)
- felszólalni kívánó képviselők (képviselőcsoportonként
egy képviselő (2-2 perc)
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- elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
- az Országgyűlés döntését indítványozó képviselőcsoport
(2 perc)
- házszabályi
rendelkezések
értelmezéséért
felelős
bizottság kijelölt előadójának válasza (2 perc)
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
20.

T/2917.

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni
Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.01.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: -

határideje:

Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
21.

T/2918.

Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság
Minisztertanácsa között a minősített adatok
cseréjéről
és
kölcsönös
védelméről
szóló
egyezménye kihirdetéséről
(Kormány – belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.01.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 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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22.

T/2919.

Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös
védelméről
szóló
egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány – belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.01.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

23.

T/2920.

A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország
Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya
között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány – honvédelmi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.01.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

24.

T/2921.

A Magyarország és a Macedón Köztársaság között a
társadalombiztosításról és a szociális biztonságról
szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.01.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: -
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Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
25.

T/2923.

A Magyarország és az Albán Köztársaság között a
szociális
biztonságról
szóló
Egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.01.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

26.

T/3401.

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság
Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

27.

T/3402.

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság
Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös
elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: 41

Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
28.

T/3406.

A Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság
Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról és a
jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben,
2008.
április
17.
napján
aláírt
Egyezmény
módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány – nemzetgazdasági miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

29.

T/3407.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös
államhatáron
történő
visszafogadásáról
szóló,
Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt
Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló
Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 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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30.

T/3408.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a
Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a
határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a
szervezett
bűnözés
elleni
harcban
folytatott
együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről
szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.02.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.25. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

31.

H/2024.

Az
afganisztáni
Nemzetközi
Biztonsági
Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő
magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008.
(XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló
beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2014.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

32.

H/2025.

Az
afganisztáni
Nemzetközi
Biztonsági
Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő
további magyar katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008.
(XII.
29.)
Korm.
határozat
módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2014.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság: 43

Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
33.

H/3348.

Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben
(RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról
szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2015.02.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

34.

H/2021.

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli
Műveletében ("EUFOR RCA") történő magyar
katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014 (II. 19.)
Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2014.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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35.

H/2019.

Az
ENSZ
Közép-afrikai
Köztársaságbeli
Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában
(MINUSCA)
történő
magyar
katonai
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2014.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

36.

H/3347.

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli
Műveletében ("EUFOR RCA") történő további
magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló
elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2014.02.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

37.

H/2023.

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők
kiképzésére
irányuló
missziójához
("EUTM
Somalia")
történő
további
magyar
katonai
hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII.11.) Korm.
határozatban foglalt döntéséről szóló beszámoló
elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2014.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: -
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Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
38.

H/2020.

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében
("EUTM Mali") történő további magyar katonai
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2014.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.03.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

39.

Személyi javaslatok
./….

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

40.

Személyi javaslatok
./….

Fegyelmi ügy(ek)
Megjegyzés:
Kezdeményezés benyújtásától függően!

41.

T/3782.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
módosításáról
(Balla György, Dr. Mengyi Roland, Németh Szilárd (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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Várható felszólalók:
- Előterjesztő nyitóbeszéd (30 perc)
- Kormány képviselje (30 perc)
- Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 15
perc)
- elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15
perc)
- felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
- előterjesztői zárszó (30 perc)
42.

T/3484.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló
Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.02.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.02.27. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)

43.

T/3789.

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság
Kormánya között a szociális biztonságról szóló
Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)

47

44.

T/3788.

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.16: Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

45.

T/3786.

Egyes
ingatlan-nyilvántartással
és
összefüggő törvények módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

földméréssel

Benyújtva: 2015.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)
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46.

T/3753.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.16: Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)

47.

T/3755.

Az
erdőről,
az
erdő
védelméről
és
az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.16: Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)

48.

T/3754.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról
szóló
1996.
évi
LV.
törvény
módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Mezőgazdasági bizottság
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Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.16: Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)
49.

T/3785.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi
CII. törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.16: Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakasza
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

50.

T/3783.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról
(Kormány – belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.16: Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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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:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.
51.

T/3784.

A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel,
valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány – belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához
a
jelen
lévő
országgyűlési
képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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52.

T/3749.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.16: Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)

53.

T/3750.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)

54.

T/3752.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.11. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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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)
55.

T/3751.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény módosításáról
(Kormány – földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.12. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)

56.

a)
B/802.

A Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és
működéséről
(Nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter)
Benyújtva: 2014.07.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2014.09.08. Nemzeti összetartozás bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:

b)
H/3523.

A Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
(Nemzeti összetartozás bizottsága)
Benyújtva: 2015.03.02.
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
előterjesztője: (30 perc)
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a

napirendi

pont

-

57.

a)
B/101.

- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
a Nemzeti összetartozás bizottsága előadója
(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 Nemzeti összetartozás bizottsága előadója
(30 perc)

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek
tevékenységéről 2013
(Alapvető jogok biztosa)
Benyújtva: 2014.03.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2014.10.15. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Bizottsági állásfoglalás: B/101/2.

b)
H/3779.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Benyújtva: 2015.03.10.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői, szószólói 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:
az Igazságügyi bizottság előadója
(30 perc)
- Kormány képviselője (30 perc)
- a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc, ebből kisebbségi
vélemény ismertetése: 7 perc)
- Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként
15 perc)
54

- elsőként szólásra jelentkező független
(15 perc)
- felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)

képviselő

- Előterjesztői zárszó:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
az
Igazságügyi
bizottság
előadója
(30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló
tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága
vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
58.

H/3586.

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról
(2015-2025.)
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.03.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.03.09. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.03.16: Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
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)

59.

Kérdések

60.

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