AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2019. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁRCIUS 4-5.
(HÉTFŐ-KEDD)
ÉS MÁRCIUS 11-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2019. március 4-én 1430 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁRCIUS 4. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁRCIUS 5. KEDD
üléskezdés: 800 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1330 órától
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁRCIUS 11. 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
MÁRCIUS 4. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
T/4998/1.

A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar
megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes
nemzetközi
nagyeseményekhez
kapcsolódó
rendelkezésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
-

módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő
döntés meghozatalát követő három órán belül legyen
lehetőség,
az összevont vitára 2019. március 5-én – első napirendi
pontként – kerüljön sor,
az összegző módosító javaslatról való döntésre 2019.
március 5-én kerüljön sor,
a zárószavazásra 2019. március 5-én kerüljön sor.

A fentiekre tekintettel a HHSZ. 15. § (4) bekezdése alapján
kezdeményezem az Országgyűlés 2019. március 4-5-i és március
11-i ülése napirendi javaslatának kiegészítését a jelzett
törvényjavaslat összevont vitájával és zárószavazásával, annak
érdekében, hogy a szóban forgó törvényjavaslat március 5-én
elfogadásra kerüljön.
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 a kivételes eljárásban történő tárgyalásra
vonatkozó javaslatot elfogadta!
Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
a)
S/5025.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa egy
tagjának megválasztása (Pleschinger Gyula)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a tagokat egyszerű többséggel, nyílt szavazással,
hat évre választja meg.
[A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (A
továbbiakban: MNB tv.) 9.§ (4) bekezdés c) pont.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ogytv.) 44. § (1) bekezdés]
Eredményes választás esetén:
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa
újonnan megválasztott tagjának eskütétele
Megjegyzés:
A Monetáris Tanács Országgyűlés által választott tagjai az
Országgyűlés előtt esküt tesznek. [MNB tv. 9.§ (7) bekezdés.]
[Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
2008. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Eskütv.) 1. § (1)
bekezdés]

b)
S/5017.

A Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról:
Lezsák Sándor (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP),
Magyar Zoltán (Jobbik), Varga Szimeon (bolgár
nemzetiségi szószóló)
Megjegyzés:
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdése
alapján az Országgyűlés a mezőgazdasági ügyekért felelős
bizottság javaslatára három - két kormánypárti és egy ellenzéki
- tag, a nemzetiségeket képviselő bizottság javaslatára további
egy tag delegálásáról dönt a Hungarikum Bizottságba.
Eredményes választás esetén:
A Hungarikum bizottság tagjainak eskütétele.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés által megválasztott személy a megválasztását
követően az Országgyűlés előtt, esküt vagy fogadalmat tesz.
[Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
2008. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Eskütv.) 1. § (1)
bekezdés]

c)
S/5024.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
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2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1430-kb. 1630 óráig

A határozathozatalokat követően:

3.
B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1630-kb. 1730 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Kb. 1730 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
4.
B./4.

T/3732/3. Az alapvető élelmiszerek áfaterhének csökkentése
érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény módosításáról
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája
5.
B./5.

T/4476.

A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország
Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank
Magyarországi
Székhelyéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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6.

B./6.

H/3606.

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről
(2015. február - 2017. február) címmel benyújtott
beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A bizottsági jelentések vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ. 84.§ (4) bekezdése alapján a 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.

7.

T/4513.

B./7.

A vagyonkezelő alapítványokról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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MÁRCIUS 5. KEDD
Üléskezdés: 800 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Kb. 915 órától
Az összevont vita.
1.

B./8.

T/4998.

A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar
megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes
nemzetközi
nagyeseményekhez
kapcsolódó
rendelkezésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról
2.
B./9.

T/2939/12. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2018. november 27-i ülésnapján elfogadott
„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az
Alaptörvény
hetedik
módosításával
összefüggő
módosításáról” szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: Kormány- igazságügyi miniszter)
Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító
javaslatáról.
Megjegyzés:
A vitára és a módosító javaslatról történő döntésre, valamint a
zárószavazásra a HHSZ 78. § (8) bekezdése alapján egy
napirendi pont keretében kerül sor!
A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre
(külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 78.§ (4) bekezdése
alapján nem kerülhet sor.
A Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtotta.
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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1330 órától határozatképesség szükséges!
3.
B./9.

T/2939/12. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2018. november 27-i ülésnapján elfogadott
„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az
Alaptörvény
hetedik
módosításával
összefüggő
módosításáról” szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A vitára és a módosító javaslatról történő döntésre, valamint a
zárószavazásra a HHSZ 78. § (8) bekezdése alapján egy
napirendi pont keretében kerül sor!
A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre
(külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 78.§ (4) bekezdése
alapján nem kerülhet sor.
A Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtotta.

4.

B./8.

T/4998.

A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar
megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes
nemzetközi
nagyeseményekhez
kapcsolódó
rendelkezésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

5.

B./10.

T/4068.

A
Magyarország
Kormánya
és
a
Luxemburgi
Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!

6.
B./11.

T/4069.

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság
Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- honvédelmi miniszter)
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/4357.

B./12.

A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az
ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!

8.

B./13.

T/4359.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és
Doborgaz
(Dobrohost)
között
létesítendő,
kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló
híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények
felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

9.

T/4360.

B./14.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti
közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

10.
B./15.

T/4361.

Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán
közötti
Stratégiai
Partnerségi
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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11.

B./16.

T/4363.

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya
között a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

12.

T/4475.

B./17.

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi
határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország
Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti
Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló
Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

13.

T/4477.

B./18.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti
partnerséget
létrehozó
partnerségi
és
együttműködési
megállapodáshoz
a
Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

14.

B./5.

T/4476.

A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország
Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank
Magyarországi
Székhelyéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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15.

H/3606.

B./6.

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről
(2015. február - 2017. február) címmel benyújtott
beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ. 84.§ (4) bekezdése alapján a 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.

16.
B./7.

T/4513.

A vagyonkezelő alapítványokról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró módosító
javaslat. Az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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Döntés fegyelmi ügy(ek)ben – Javaslat tiszteletdíj csökkentésére
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az Országgyűlésről szóló
törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti kérelem benyújtása esetén - esedékes
tiszteletdíja csökkentéséről a házelnök határozati javaslatot nyújt be az
Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül határoz.
(Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
17.

H/4980.

Varju László (DK) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

18.

H/4975.

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) képviselő fegyelmi
ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

H/4976.

Dr. Harangozó Tamás (MSZP) képviselő fegyelmi
ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

H/4978.

Kunhalmi Ágnes (MSZP) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

H/4979.

Szabó Sándor (MSZP) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

H/4977.

Dr. Tóth Bertalan (MSZP) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

B./19.

B./20.

19.
B./21.

20.
B./22.

21.
B./23.

22.
B./24.

23.
H/5016.
B./25.

Szabó Szabolcs (független) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

24.
H/5029.
B./26.

Székely Sándor (független) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
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Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
25.
B./4.

T/3732/3. Az alapvető élelmiszerek áfaterhének csökkentése
érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény módosításáról
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

26.
Személyi javaslat(ok)
B./27.
S/…….
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!

Az általános viták a lezárásig:
27.
T/4072.
B./28.

Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a
Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad
mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát
Köztársaságnak az
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozása következtében a megállapodásban
szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

28.
T/4074.
B./29.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai,
valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú
textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel
a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú
textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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29.
T/4474.
B./30.

A Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság
Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös
védelméről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

30.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

T/4820.

B./31.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
31.

B./32.

T/4821.

Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága Európai Unióból történő
rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

32.
H/4819.
B./33.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló
2018.
évi
CXXXII.
törvénnyel
összefüggő
módosításáról
(Dr. Bajkai István, Hende Csaba, Demeter Zoltán (Fidesz),
Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A határozati javaslat elfogadásához az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

14

MÁRCIUS 11. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2019. február 18-i ülésnapján elfogadott, H/4497. számú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!
1.

Kérdések
B./34. Kb. 1215-kb. 1345 óráig
2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./35. Kb. 1345-kb. 1445 óráig

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

Napirend utáni felszólalások

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

Személyi javaslat(ok)
a)
S/5025.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa egy
tagjának megválasztásáról (Pleschinger Gyula)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a tagokat egyszerű többséggel, nyílt szavazással,
hat évre választja meg.
[A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (A
továbbiakban: MNB tv.) 9.§ (4) bekezdés c) pont.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ogytv.) 44. § (1) bekezdés]

b)
S/5017.

A Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról:
Lezsák Sándor (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP),
Magyar Zoltán (Jobbik), Varga Szimeon (bolgár
nemzetiségi szószóló)
Megjegyzés:
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdése
alapján az Országgyűlés a mezőgazdasági ügyekért felelős
bizottság javaslatára három - két kormánypárti és egy ellenzéki
- tag, a nemzetiségeket képviselő bizottság javaslatára további
egy tag delegálásáról dönt a Hungarikum Bizottságba.

c)
S/5024.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

2.

Interpellációk

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás és a döntés.)
4.

T/3732/3. Az alapvető élelmiszerek áfaterhének csökkentése
érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény módosításáról
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik) 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:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

5.

T/4476.

A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország
Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank
Magyarországi
Székhelyéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2019.02.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.02.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/4476/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/4476/4.
A részletes vita lezárása: 2019.02.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/4476/5.
Összegző módosító javaslat: T/4476/6.
Összegző jelentés: T/4476/7.
Egységes javaslat: T/4476/8.
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Várható felszólalók:
– Nagy Csaba, 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)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői, felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
10
9
6
6
6
3
40
80

perc
perc
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 a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
6.

H/3606.

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről
(2015. február - 2017. február) címmel benyújtott
beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.11.20.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.02.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
H/3606/1.
H/3606/2.
A részletes vita lezárása: 2019.02.26.
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Várható felszólalók:
– Dr. Vejkey Imre előterjesztő (a vita végén elmondható
felszólalásával együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– Dr. Vejkey Imre, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Ritter Imre, a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
6
6
6
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

felkért

elmondható

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ. 84.§ (4) bekezdése alapján a 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.
7.

T/4513.

A vagyonkezelő alapítványokról
(Kormány – igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.02.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.02.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/4513/3.
A részletes vita lezárása: 2019.02.26.
TAB eljárás kezdeményezése: T/4513/4.
Összegző módosító javaslat: T/4513/5.
Összegző jelentés: T/4513/6.
Egységes javaslat: T/4513/7.
Várható felszólalók:
– Vécsey 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)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői, felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
10
9
6
6
6
3
40
80
elején

perc
perc
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:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ.46. § (4) bek
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést
megtárgyalta,
és
összegző
jelentését
benyújtotta.
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8.

T/4998.

A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar
megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes
nemzetközi
nagyeseményekhez
kapcsolódó
rendelkezésekről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.03.03.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Kivételes eljárás kezdeményezése:
T/4998/1.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a kivételes eljárást elrendelő döntést követő három órán
belül: 2019.03.04. 17:19 óra
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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9.

T/2939/12. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2018. november 27-i ülésnapján elfogadott
„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az
Alaptörvény
hetedik
módosításával
összefüggő
módosításáról” szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: Kormány- igazságügyi miniszter)
Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító
javaslatáról, döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás.
Elfogadás időpontja: 2018.11.27.
Visszaküldés időpontja: 2018.12.07.
Törvényalkotási bizottság által benyújtott módosító javaslat:
T/2939/14.
Törvényalkotási bizottság jelentése: T/2939/15.
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, nemzetiségi képviselői, felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

27
13
40
10
9
6
6
6
3
40
80

perc
perc
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:
A vitára és a módosító javaslatról történő döntésre, valamint a
zárószavazásra a HHSZ 78. § (8) bekezdése alapján egy
napirendi pont keretében kerül sor!
A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre
(külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 78.§ (4) bekezdése
alapján nem kerülhet sor.
A Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtotta.
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10.

T/4068.

A
Magyarország
Kormánya
és
a
Luxemburgi
Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2018.12.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!

11.

T/4069.

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság
Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2018.12.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 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/4357.

A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az
ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.01.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
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13.

T/4359.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és
Doborgaz
(Dobrohost)
között
létesítendő,
kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló
híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények
felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.01.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

14.

T/4360.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti
közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.01.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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15.

T/4361.

Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán
közötti
Stratégiai
Partnerségi
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.01.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

16.

T/4363.

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya
között a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.01.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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17.

T/4475.

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi
határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország
Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti
Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló
Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.02.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

18.

T/4477.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti
partnerséget
létrehozó
partnerségi
és
együttműködési
megállapodáshoz
a
Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.02.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.02.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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Döntés fegyelmi ügy(ek)ben – Javaslat tiszteletdíj csökkentésére
Megjegyzés:
A képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről, illetve - az Országgyűlésről szóló
törvény 51/A. § (9) bekezdése szerinti kérelem benyújtása esetén - esedékes
tiszteletdíja csökkentéséről a házelnök határozati javaslatot nyújt be az
Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
Az Országgyűlés a kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül határoz.
(Ogytv. 51/A. § (13) bek.)
19.

H/4980.

Varju László (DK) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

20.

H/4975.

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) képviselő fegyelmi
ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

21.

H/4976.

Dr. Harangozó Tamás (MSZP) képviselő fegyelmi
ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

22.

H/4978.

Kunhalmi Ágnes (MSZP) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

23.

H/4979.

Szabó Sándor (MSZP) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

24.

H/4977.

Dr. Tóth Bertalan (MSZP) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

25.

H/5016.

Szabó Szabolcs (független) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.

26.

H/5029.

Székely Sándor (független) képviselő fegyelmi ügyében
(Az Országgyűlés elnöke)
A döntés.
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27.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

28.

T/4072.

Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a
Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad
mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát
Köztársaságnak az
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozása következtében a megállapodásban
szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.12.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.03.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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29.

T/4074.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai,
valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú
textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel
a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú
textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló
jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.12.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.04. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.03.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

30.

T/4474.

A Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság
Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös
védelméről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.02.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.03.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
29

31.

T/4820.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény
módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.02.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.27. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.03.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

32.

T/4821.

Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága Európai Unióból történő
rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.02.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.27. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.03.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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33.

H/4819.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló
2018.
évi
CXXXII.
törvénnyel
összefüggő
módosításáról
(Dr. Bajkai István, Hende Csaba, Demeter Zoltán (Fidesz),
Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.02.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.02.27. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2019.03.04.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.03.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A határozati javaslat elfogadásához az Alaptörvény vonatkozó
szakasza alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges.

34.

Kérdések

35.

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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