AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2015. JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJÉRE
Megjegyzés:
A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre vonatkozó kezdeményezés(ek)re figyelemmel
módosulhat!

2015. július 3-án 800 órai állapot szerint

JÚLIUS 6. HÉTFŐ
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
(napirend elfogadása)
és
legkorábban: 1230 órától
(határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚLIUS 6. HÉTFŐ
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Az összevont vita:
1.
B./1.

T/5416.

Az ideiglenes biztonsági
valamint
a
migrációval
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az összevont vita.

határzár létesítésével,
összefüggő
törvények

Megjegyzés:
Amennyiben az Országgyűlés a 2015. július 3-i (pénteki)
ülésén az előterjesztés kivételes eljárásban történő
tárgyalásáról dönt!

Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról:
2.
B./2.

T/4824/9. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2015. június 23-i ülésnapján elfogadott
„A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról” szóló
törvény
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító
javaslatáról.
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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1230 órától határozatképesség szükséges!
3.
B./2.

4.

B./3.

T/4824/9. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2015. június 23-i ülésnapján elfogadott
„A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról” szóló
törvény
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról és a
zárószavazás.
H/5422.

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai
Játékok
2024-es
budapesti
megrendezésére
vonatkozó pályázati szándék támogatásáról
(Rogán Antal, Bánki Erik (Fidesz), Harrach Péter (KDNP)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés 2015. június 29-i ülésén az előterjesztés
határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel
történő tárgyalásáról döntött!

5.

T/5416.

B./1.

Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével,
valamint
a
migrációval
összefüggő
törvények
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az Országgyűlés a 2015. július 3-i (pénteki)
ülésén az előterjesztés kivételes eljárásban történő
tárgyalásáról dönt!

6.
B./4.

T/5290.

Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról
alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
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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7.

T/5348.

B./5.

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek
Gyermekalapja
között
az
Egyesült
Nemzetek
Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának
létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

8.

T/5145.

Az
állami
vezetői
juttatások
csökkentésével
összefüggésben egyes törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

T/4857.

Az
e-kártya
megvalósításához
szükséges
egyes
törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény módosításáról
(Kormány – belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

B./6.

9.
B./7.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához
a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
10.

T/5033.

B./8.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

11.

B./9.

T/5051.

Az
elektronikus
hírközlési
szolgáltatások
és
infrastruktúra
fejlesztésének,
kiépítésének
ösztönzésről,
a
jogszabályi
háttér
akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához
a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
4

12.

T/5128.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
módosításáról
(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

13.

T/5052.

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

14.

T/4883.

Az egészségügyi alapellátásról
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

15.

T/5239.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény módosításáról
(Bánki Erik, Dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

16.

T/4767.

Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó
törvények módosításáról
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

17.

T/5143.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint
a
civil
szervezetek
működéséről
és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról
(Bánki Erik, Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

18.

T/4820.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
módosításáról
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

B./10.

B./11.

B./12.

B./13.

B./14.

B./15.

B./16.
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19.

T/5142.

A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról
(Szatmáry Kristóf, Cseresnyés Péter, Dr. Vas Imre (Fidesz)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

T/5419.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró,
Műúszó
és
Nyíltvízi
Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről
szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

B./17.

20.

B./18.

Megjegyzés:
Az Országgyűlés 2015. június 29-i ülésén az előterjesztés
határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel
történő tárgyalásáról döntött!
21.

B./19.

T/5404.

Az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
továbbá egyes más törvények módosításáról
(Kormány –igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés 2015. június 29-i ülésén az előterjesztés
kivételes eljárásban történő tárgyalásáról döntött.

22.
B./20.

H/4505.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló
tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához
kapcsolódó bizottságnak minősül.
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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23.

H/5035.

B./21.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi
szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény
működéséről
az
Országgyűlés
részére
című
beszámoló elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
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.

24.

Személyi javaslatok

B./22.

a)
S/….

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnöke és
tagjai választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
Eredményes választás esetén:
A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnöke és
tagjai eskütétele

b)
S/…

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának
választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
Eredményes választás esetén:
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának
eskütétele

c)
./….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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25.

Személyi javaslatok

B./23.

./…..

Fegyelmi ügy(ek)
Megjegyzés:
Kezdeményezés benyújtásától függően!

26.

Interpellációk

B./24. Kb. 1315-kb. 1415 óráig

A határozathozatalokat követően:

27.

Azonnali kérdések és válaszok órája
B./25. Kb. 1415-kb. 1515 óráig
28.

Kérdések

B./26. Kb. 1515-kb. 1545 óráig

Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
29.

T/5324.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
embercsempészet visszaszorítása érdekében történő
módosításáról
(Tóbiás József (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Tóth
Bertalan (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

T/5325.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény módosításáról
(Tóbiás József (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Tóth
Bertalan (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B./27.

30.

B./28.

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

T/5416.

Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével,
valamint
a
migrációval
összefüggő
törvények
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.29.
Kivételes eljárás kezdeményezése: 2015.07.02.
T/5416/1.
Kijelölt bizottság:
Az összevont vita lezárása:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Várható felszólalók:
– előterjesztő (15 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője 7 perc)
– vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként 15
perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(legfeljebb 8 perc)
– felszólalni kívánó képviselők:
(képviselőcsoportonként 30-30 perc, a vezérszónoki
felszólalások idejét is figyelembe véve)
– független képviselők (összesen: 8 perc, az elsőként
szólásra jelentkező független képviselő felszólalásának
idejét is figyelembe véve)
– előterjesztői viszonválasz (10 perc)
Megjegyzés:
Amennyiben az Országgyűlés a 2015. július 3-i (pénteki)
ülésén az előterjesztés kivételes eljárásban történő
tárgyalásáról dönt!
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2.

T/4824/9. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2015. június 23-i ülésnapján elfogadott
„A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról” szóló
törvény
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító
javaslatáról, döntés a Törvényalkotási bizottság módosító
javaslatáról és a zárószavazás.
Elfogadás időpontja: 2015. június 23.
Megfontolásra visszaküldés időpontja: 2015. június 29.
Törvényalkotási bizottság által benyújtott módosító javaslat:
T/4824/11.
Törvényalkotási bizottság jelentése: T/4824/12.
Várható felszólalók:
– Dr. Salacz László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 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
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

elmondható

Várható felszólalók:
A szavazás előtt:
Előterjesztői zárszó (5 perc) (amennyiben korábban nem
volt zárszó)
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3.

H/5422.

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai
Játékok
2024-es
budapesti
megrendezésére
vonatkozó pályázati szándék támogatásáról
(Rogán Antal, Bánki Erik (Fidesz), Harrach Péter (KDNP)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.29.
Határozati házszabályi rendelkezésektől
kezdeményezése: 2015.06.29.

való

eltérés

Kijelölt bizottság: Törvényalkotási bizottság
Az összevont vita lezárása: 2015.06.29.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015. június 29. 17:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Összegző módosító javaslat: H/5422/4.
Összegző jelentés: H/5422/5.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés 2015. június 29-i ülésén az előterjesztés
határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő
tárgyalásáról döntött!
4.

T/5290.

Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról
alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.22. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.07.02. 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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és

5.

T/5348.

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek
Gyermekalapja
között
az
Egyesült
Nemzetek
Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának
létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.25. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.07.02. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

6.

T/5145.

Az
állami
vezetői
juttatások
csökkentésével
összefüggésben egyes törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.22.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/5145/3.
A részletes vita lezárása: 2015.06.23.
A Törvényalkotási bizottság eljárásnak kezdeményezése:
T/5145/4.
Összegző módosító javaslat: T/5145/5.
Összegző jelentés: T/5145/6.
Egységes javaslat: T/5145/7.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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7.

T/4857.

Az
e-kártya
megvalósításához
szükséges
egyes
törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény módosításáról
(Kormány – belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.05.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.05.20. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.05.29. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.01.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/4857/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/4857/7.
A részletes vita lezárása: 2015.06.01.
Előterjesztői nyilatkozat: T/4857/8.
Összegző módosító javaslat: T/4857/9.
Összegző jelentés: T/4857/10.
Egységes javaslat: T/4857/11.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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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8.

T/5033.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.04. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.11 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/5033/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/5033/5.
A részletes vita lezárása: 2015.06.15.
Előterjesztői nyilatkozat: T/5033/6.
Összegző módosító javaslat: T/5033/7.
Összegző jelentés: T/5033/8.
Egységes javaslat: T/5033/9.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
szakaszai
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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9.

T/5051.

Az
elektronikus
hírközlési
szolgáltatások
és
infrastruktúra
fejlesztésének,
kiépítésének
ösztönzésről,
a
jogszabályi
háttér
akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.03. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.11 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/5051/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/5051/4.
A részletes vita lezárása: 2015.06.16.
Előterjesztői nyilatkozat: T/5051/5.
Összegző módosító javaslat: T/5051/6.
Összegző jelentés: T/5051/7.
Egységes javaslat: T/5051/8.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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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10.

T/5128.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
módosításáról
(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.22.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/5128/2.
A részletes vita lezárása: 2015.06.23.
A Törvényalkotási bizottság kezdeményezése: T/5128/3.
Összegző módosító javaslat: T/5128/4.
Összegző jelentés: T/5128/5.
Egységes javaslat: T/5128/6.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
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11.

T/5052.

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.03. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.11 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 6 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/5052/8.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/5052/9.
A részletes vita lezárása: 2015.06.17.
Előterjesztői nyilatkozat: T/5052/10.
Összegző módosító javaslat: T/5052/11.
Összegző jelentés: T/5052/12.
Egységes javaslat: T/5052/13.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)

12.

T/4883.

Az egészségügyi alapellátásról
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.05.20.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.05.21. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.11 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 9 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/4883/11.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/4883/12.
A részletes vita lezárása: 2015.06.17.
Előterjesztői nyilatkozat: T/4883/13.
Összegző módosító javaslat: T/4883/14.
Összegző jelentés: T/4883/15.
Egységes javaslat: T/4883/16.
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Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
13.

T/5239.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény módosításáról
(Bánki Erik, Dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.18. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.29.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/5239/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/5329/6.
A részletes vita lezárása: 2015.07.01.
Előterjesztői nyilatkozat: T/5239/7.
Összegző módosító javaslat: T/5239/8.
Összegző jelentés: T/5239/9.
Egységes javaslat: T/5239/10.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
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14.

T/4767.

Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó
törvények módosításáról
(Kormány – emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.05.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.05.14. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.11 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 17 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/4767/20.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/4767/21.
A részletes vita lezárása: 2015.06.17.
Előterjesztői nyilatkozat: T/4767/22.
Összegző módosító javaslat: T/4767/23.
Összegző jelentés: T/4767/24.
Egységes javaslat: T/4767/25.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)

15.

T/5143.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint
a
civil
szervezetek
működéséről
és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról
(Bánki Erik, Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.11. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.22.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/5143/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/5143/6.
A részletes vita lezárása: 2015.06.23.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/5143/7.
Összegző módosító javaslat: T/5143/8.
Összegző jelentés: T/5143/9.
Egységes javaslat: T/5143/10.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
16.

T/4820.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
módosításáról
(Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.05.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.05.19. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.11 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.15.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/4820/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/4820/4.
A részletes vita lezárása: 2015.06.16.
Előterjesztői nyilatkozat: T/4820/5.
Összegző módosító javaslat: T/4820/6.
Összegző jelentés: T/4820/7.
Egységes javaslat: T/4820/8.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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17.

T/5142.

A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról
(Szatmáry Kristóf, Cseresnyés Péter, Dr. Vas Imre (Fidesz)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.22.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/5142/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/5142/4.
A részletes vita lezárása: 2015.06.23.
Előterjesztői nyilatkozat: T/5142/5.
Összegző módosító javaslat: T/5142/6.
Összegző jelentés: T/5142/7.
Egységes javaslat: T/5142/8.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
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18.

T/5419.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró,
Műúszó
és
Nyíltvízi
Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről
szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
(Bánki Erik (Fidesz) képviselő)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva:2015.06.29.
Határozati házszabályi rendelkezésektől
kezdeményezése: 2015.06.29.

való

eltérés

Kijelölt bizottság: Törvényalkotási bizottság
Az összevont vita lezárása: 2015.06.29.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015. június 29. 17:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Összegző módosító javaslat: T/5419/3.
Összegző jelentés: T/5419/4.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés 2015. június 29-i ülésén az előterjesztés
határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel
történő tárgyalásáról döntött!
19.

T/5404.

Az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
továbbá egyes más törvények módosításáról
(Kormány –igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva:2015.06.26.
Kivételes eljárás kezdeményezése: 2015.06.29.
T/5404/1.
Kijelölt bizottság: Törvényalkotási bizottság
Az összevont vita lezárása:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.29. 17:22 óra
Képviselői módosító javaslatok: 12 db.
Összegző módosító javaslat: T/5404/14.
Összegző jelentés: T/5404/15.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés 2015. június 29-i ülésén az előterjesztés
kivételes eljárásban történő tárgyalásáról döntött.
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20.

H/4505.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2015.04.22.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.04.27. Fenntartható fejlődés bizottsága
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.29.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
H/4505/2.
H/4505/3.
H/4505/4.
A részletes vita lezárása: 2015.06.30.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló
tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához
kapcsolódó bizottságnak minősül.
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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21.

H/5035.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi
szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény
működéséről
az
Országgyűlés
részére
című
beszámoló elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2015.06.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
2015.06.22. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2015.06.25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2015.06.29.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
H/5035/1.
H/5035/2.
H/5035/3.
A részletes vita lezárása: 2015.07.01.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
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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22.

a)
S/….

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnöke és
tagjai választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
Eredményes választás esetén:
A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnöke és
tagjai eskütétele

b)
S/…

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának
választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!

c)
./….

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

23.

Személyi javaslatok
./…..

Fegyelmi ügy(ek)
Megjegyzés:
Kezdeményezés benyújtásától függően!

24.

Interpellációk

25.

Azonnali kérdések és válaszok órája

26.

Kérdések
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
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27.

T/5324.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
embercsempészet visszaszorítása érdekében történő
módosításáról
(Tóbiás József (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Tóth
Bertalan (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.06.22.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.22. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

28.

T/5325.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény módosításáról
(Tóbiás József (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Tóth
Bertalan (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2015.06.22.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2015.06.22. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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