AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2016. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
ÁPRILIS 11-12-13.
(HÉTFŐ-KEDD- SZERDA)
ÉS ÁPRILIS 18-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2016. április 11-én 1415 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
ÁPRILIS 11. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok,
interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

ÁPRILIS 12. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1230 órától
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

ÁPRILIS 13. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:

ÁPRILIS 18. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
ÁPRILIS 11. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!

Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
T/10171/1.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzésre
vonatkozó
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
nemzetgazdasági miniszter)
- módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő
döntés meghozatalát követő három órán belül legyen lehetőség,
- az összevont vitára 2016. április 12-én — első napirendi
pontként — kerüljön sor,
- az összegző módosító javaslatról való döntésre 2016. április 12én kerüljön sor,
- a zárószavazásra 2016. április 12-én kerüljön sor.
A fentiekre tekintettel a HHSZ. 15. § (4) bekezdése alapján
kezdeményezem az Országgyűlés 2016. április 11-12-13-i és 18-i
ülése napirendi javaslatának kiegészítését.
Megjegyzés:
A kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita
nélkül határoz!
Elrendeléséhez a HHSZ 62. § (1) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők több mint felének ’”igen”
szavazata szükséges.
A Kormány kezdeményezése!
Az Országgyűlés az előterjesztés kivételes eljárásban történő
tárgyalására irányuló javaslatot elfogadta.
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Döntés napirend kiegészítéséről, módosításáról
T/10171.

Amennyiben
az
Országgyűlés
„a
kiskereskedelmi
szektorban
történő
vasárnapi
munkavégzésre
vonatkozó egyes törvények módosításáról” szóló
T/10171. számú törvényjavaslat kivételes eljárásban történő
tárgyalásához hozzájárul, a 2016. április 12-i (kedd) ülésnapon a
határozathozatalokra legkorábban 12:30 órától kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend kiegészítésére, módosítására
vonatkozó javaslatot elfogadta.

Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
a)
B/9675/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a
magyar tudomány általános helyzetéről (2013-2014)”
címmel benyújtott beszámoló (B/9675.) esetén a kijelölt
Kulturális
bizottságot
a
beszámolóról
történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: Magyar Tudományos Akadémia)

b)
B/8388/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság Beszámolója a 2015. évi tevékenységéről”
címmel benyújtott beszámoló (B/8388.) esetén a kijelölt
Igazságügyi
bizottságot
a
beszámolóról
történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság)

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 javaslat(ok)

B./1.

./…….

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

2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1405-kb. 1605 óráig

A határozathozatalokat követően:

3.

B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1605-kb. 1705 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

kb. 1705 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás.)
4.
B./4.

T/8595/3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény egyes rendelkezéseinek az életvitelszerű
közterületi tartózkodás dekriminalizálása érdekében
szükséges hatályon kívül helyezéséről
(Dr. Szél Bernadett (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!
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5.

T/8131/3.

B./5.

Egyes
törvényeknek
a
véleménynyilvánítás
szabadságának érvényesülése érdekében szükséges
módosításáról
(Tóbiás József (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Dr.
Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP),
Heringes Anita (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Kiss
László (MSZP), Tukacs István (MSZP), Mesterházy Attila
(MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Hiszékeny
Dezső (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!

6.
B./6.

T/9476/3. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról
(Tóbiás József (MSZP) képviselő)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

kb. 1750 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái:
7.
B./7.

T/9783.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés 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.
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8.

B./8.

T/9715.

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
módosításáról
(Szatmáry Kristóf (Fidesz) képviselő)
A bizottsági jelentés 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.

9.
B./9.

T/9635.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú,
valamint a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásait érintő törvények módosításáról
(Kormány –emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az április 7-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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ÁPRILIS 12. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés
A Felvidékről kitelepítettek emléknapja.
(A 86/2012. (XII. 7.) OGY határozat alapján.)
Napirend előtti felszólalások
Kb. 950 órától
Az összevont vita:
1.

T/10171.

B./10.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzésre
vonatkozó
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
nemzetgazdasági miniszter)
Az összevont vita
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1230 órától határozatképesség szükséges!
2.

B./10.

T/10171.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzésre
vonatkozó
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!
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3.

T/9631.

B./11.

A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a
Lendva-patak
vízgazdálkodási
szabályozása
következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló
szerződés kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

4.

B./12.

T/9787.

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság
Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán
született Egyezmény 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!

5.

T/9783.

B./7.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető 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.

6.

B./8.

T/9715.

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
módosításáról
(Szatmáry Kristóf (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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7.

B./9.

T/9635.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú,
valamint a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásait érintő törvények módosításáról
(Kormány –emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az április 7-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A döntés.)
8.
B./4.

T/8595/3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény egyes rendelkezéseinek az életvitelszerű
közterületi tartózkodás dekriminalizálása érdekében
szükséges hatályon kívül helyezéséről
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

9.
B./5.

T/8131/3.

Egyes
törvényeknek
a
véleménynyilvánítás
szabadságának érvényesülése érdekében szükséges
módosításáról
(Tóbiás József (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Dr.
Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP),
Heringes Anita (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Kiss
László (MSZP), Tukacs István (MSZP), Mesterházy Attila
(MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Hiszékeny
Dezső (MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

10.
B./6.

T/9476/3. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról
(Tóbiás József (MSZP) képviselő)
A döntés
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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A határozathozatalokat követően:
kb. 1245 órától
Az általános viták a lezárásig:
11.

T/10092.

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

12.

T/10091.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.
törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./13.

B./14.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
13.

T/9802.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

14.

T/10096.

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében
egyes adminisztratív kötelezettségek
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

15.

T/10094.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

T/10099.

Egyes
egészségügyet
érintő
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

B./15.

B./16.

B./17.

16.
B./18.
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törvények

ÁPRILIS 13. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
1.

T/10097.

B./19.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

2.

T/9894.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári
kezdeményezésről,
valamint
a
népszavazási
eljárásról
szóló
2013.
évi
CCXXXVIII. törvény módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/9785.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./20.

3.
B./21.

Megjegyzés:
Az előterjesztő javaslatára 2016. március 30-án az
Országgyűlés a törvényjavaslat tárgyalásának elnapolásáról
döntött.
A HHSZ. 22.§ (2) bek. alapján az előterjesztő írásban kérte a
napirendi pont további tárgyalását.
4.
B./22.

T/10095.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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5.

T/10098.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

6.

T/10093.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./23.

B./24.
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ÁPRILIS 18. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2016. február 15-i ülésnapján elfogadott, H/8863. irományszámú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!
1.
B./25.

Kérdések
Kb. 1150-kb. 1320 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./26. Kb. 1320-kb. 1420 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

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

1.

Személyi javaslat(ok)
./….

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

2.

Interpellációk

3.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás és a döntés.)

4.

T/8595/3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény egyes rendelkezéseinek az életvitelszerű
közterületi tartózkodás dekriminalizálása érdekében
szükséges hatályon kívül helyezéséről
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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5.

T/8131/3.

Egyes
törvényeknek
a
véleménynyilvánítás
szabadságának érvényesülése érdekében szükséges
módosításáról
(Tóbiás József (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Dr.
Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP),
Heringes Anita (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Kiss
László (MSZP), Tukacs István (MSZP), Mesterházy Attila
(MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Hiszékeny
Dezső (MSZP) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

6.

T/9476/3. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról
(Tóbiás József (MSZP) képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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7.

T/9783.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.03.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.24. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.01. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.04.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9783/2.
A részletes vita lezárása: 2016.04.05.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a 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
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

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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8.

T/9715.

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
módosításáról
(Szatmáry Kristóf (Fidesz) képviselő)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.03.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.21. Kulturális bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2016.03.22.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.01. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.04.04.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/9715/3.
A részletes vita lezárása: 2016.04.05.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a Kormány képviselője (10 perc)
– a 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
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

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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9.

T/9635.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú,
valamint a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásait érintő törvények módosításáról
(Kormány –emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.11. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.03.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 8 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.03.21.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/9635/10.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/9635/11.
A részletes vita lezárása: 2016.03.23.
Előterjesztői nyilatkozat: T/9635/12.
Összegző módosító javaslat: T/9635/13.
Összegző jelentés: T/9635/14.
Egységes javaslat: T/9635/17.
Várható felszólalók:
– Dr. Tapolczai Gergely, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Dr. Tapolczai Gergely, a kijelölt bizottság előadója
(6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Korózs Lajos, Vágó
Sebestyén: összesen: 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)
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17
8
25
9
9
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)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az április 7-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
10.

T/10171.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzésre
vonatkozó
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
nemzetgazdasági miniszter)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2016.04.11.
Kivételes eljárás kezdeményezése: T/10171/1.
Kijelölt bizottság:
2016.04.11. Törvényalkotási bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.11., a kivételes eljárást elrendelő döntés
meghozatalát követő három órán belül (17:03 óráig)
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:
Kivételes eljárásban!
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11.

T/9631.

A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a
Lendva-patak
vízgazdálkodási
szabályozása
következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló
szerződés kihirdetéséről
(Kormány –belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.03.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.01. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

12.

T/9787.

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság
Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán
született Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2016.03.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.24. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.01. 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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13.

T/10092.

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Európai ügyek bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői 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)

14.

T/10091.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.
törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők (15-15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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15.

T/9802.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.03.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.30. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.04.11. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői 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)

16.

T/10096.

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében
egyes adminisztratív kötelezettségek
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői 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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17.

T/10094.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.07. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.04.11. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői 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)

18.

T/10099.

Egyes
egészségügyet
érintő
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

törvények

Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői 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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19.

T/10097.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők (15-15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

20.

T/9894.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári
kezdeményezésről,
valamint
a
népszavazási
eljárásról
szóló
2013.
évi
CCXXXVIII. törvény módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.04.01.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői 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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21.

T/9785.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.03.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.03.24. Gazdasági bizottság
Döntés a tárgyalás elnapolásáról: 2016.03.30.
Napirendi pont további tárgyalásának kérése:
T/9785/2.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő javaslatára 2016. március 30-án az
Országgyűlés a törvényjavaslat tárgyalásának elnapolásáról
döntött.
A HHSZ. 22.§ (2) bek. alapján az előterjesztő írásban kérte a
napirendi pont további tárgyalását.

22.

T/10095.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.04.11. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők (15-15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
23.

T/10098.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2016.04.11. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői 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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24.

T/10093.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2016.04.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2016.04.06. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2016.04.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői 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)

25.

Kérdések

26.

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

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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