AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2019. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
JÚNIUS 11-12-13-I
(KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖKI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2019. június 11-én 1430 órai állapot szerint
JÚNIUS 11. KEDD
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 12. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1200 órától
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

JÚNIUS 13. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1500 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje

JÚNIUS 11. KEDD
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
T/6441/1.

A
szociális
hozzájárulási
adó
mértékének
csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények
módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
- módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő
döntés meghozatalát követő három órán belül legyen
lehetőség,
- az összevont vitára 2019. június 12-én – első napirendi
pontként – kerüljön sor,
- az összegző módosító javaslatról való döntésre 2019. június 12én kerüljön sor,
- a zárószavazásra 2019. június 12-én kerüljön sor.
A fentiekre tekintettel a HHSZ. 15. § (4) bekezdése alapján
kezdeményezem az Országgyűlés 2019. június 11-12-13-i ülése
napirendi javaslatának kiegészítését a jelzett törvényjavaslat
összevont vitájával és zárószavazásával, annak érdekében, hogy
a szóban forgó törvényjavaslat június 12-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 kezdeményezést elfogadta.
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Döntés a napirend módosításáról
T/6193.
T/6212.

A 2019. június 12-i (szerda) ülésnapon „a Magyarország
Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a
katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén
folytatott együttműködésről szóló Megállapodás
kihirdetéséről” szóló T/6193. számú törvényjavaslat
általános vitájára a lezárásig „a képviselők mentelmi
jogával
összefüggésben
egyes
törvények
módosításáról” szóló T/6212. számú törvényjavaslat
általános vitáját követő napirendi pontként kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.

T/6352.
T/6359.

Az „egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről,
valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal
összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló
T/6352. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a
2019. június 12-i (szerda) ülésnapon „a kutatás,
fejlesztés
és
innovációs
rendszer
intézményrendszerének
és
finanszírozásának
átalakításához
szükséges
egyes
törvények
módosításáról” szóló T/6359. számú törvényjavaslat
általános vitáját követően, utolsó napirendi pontként kerüljön
sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.

T/6355.
T/6353.

A 2019. június 13-i (csütörtök) ülésnapon „a
médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények
módosításáról” szóló T/6355. számú törvényjavaslat
általános vitájára a lezárásig az „egyes közszolgálati tárgyú
törvények
módosításáról”
szóló
T/6353.
számú
törvényjavaslat általános vitáját követően, utolsó napirendi
pontként kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.
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T/6344.
T/6346.
T/5886.
T/6348.
H/6354.

A 2019. június 13-i (csütörtök) ülésnapon az 1. napirendi
pont „az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről
a
Szingapúri
Köztársaság
közötti
beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről” szóló
T/6344. számú törvényjavaslat általános vitája a lezárásig, 2.
napirendi pont „a Magyarország Kormánya és a Zöldfoki Köztársaság Kormánya között a beruházások
ösztönzéséről
és
kölcsönös
védelméről
szóló
Megállapodás kihirdetéséről” szóló T/6346. számú
törvényjavaslat általános vitája a lezárásig, 3. napirendi pont
„az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti
Szerződéshez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv
kihirdetéséről” szóló T/5886. számú törvényjavaslat
általános vitája a lezárásig, 4. napirendi pont „a
Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok
Kormánya
közötti,
a
védelmi
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről”
szóló T/6348. számú törvényjavaslat és „az Amerikai
Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi
állomásozásának engedélyezéséről” szóló H/6354.
számú határozati javaslat együttes általános vitája a lezárásig
legyen.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.

T/6441.

Amennyiben az Országgyűlés „a szociális hozzájárulási adó
mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más
törvények módosításáról” szóló törvényjavaslat kivételes
eljárásban való tárgyalásához hozzájárul, a 2019. június 12-i
(szerda) ülésnapon a határozathozatalokra legkorábban
12:00 órakor kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.

4

Döntés a napirend módosításáról
T/6359.

Az Országgyűlés a kutatás, fejlesztés és innovációs
rendszer
intézményrendszerének
és
finanszírozásának átalakításához szükséges egyes
törvények
módosításáról
szóló
T/6359.
számú
törvényjavaslat tárgyalását a 2019. június 12-i ülésnapon ne
kezdje meg.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
nem fogadta el.

Döntés a napirend módosításáról
T/6359.

A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer
intézményrendszerének
és
finanszírozásának
átalakításához
szükséges
egyes
törvények
módosításáról szóló T/6359. számú törvényjavaslat
tárgyalását a június 12-i ülésnap első napirendi pontjaként
tárgyalja a Tisztelt Ház.
Megjegyzés:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
nem fogadta el.

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
a)

B/4492/2.

Az Országgyűlés felkéri:
az „Országgyűlési Beszámoló a Nemzeti Média- és
Hírközlési
Hatóság
elektronikus
hírközléssel
összefüggő tevékenységéről 2018” címmel benyújtott
beszámoló (B/4492.) esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a
beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

b)

B/5080/2.

Az Országgyűlés felkéri:
az „Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2018. évi
tevékenységéről” címmel benyújtott beszámoló (B/5080.)
esetén a kijelölt Kulturális bizottságot a beszámolóról történő
határozathozatalra.
(Benyújtó: Médiatanács)

c)

B/6347/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„Az agrárgazdaság 2017. évi helyzetéről” címmel
benyújtott beszámoló (B/6347.) esetén a kijelölt Mezőgazdasági
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány - agrárminiszter)

Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (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.
1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
a)
S/6247.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával
kapcsolatos indítványról
Megjegyzés:
Az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatása – a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 70. § (1) bekezdés f) pontja szerinti – megszűnésének
kimondásához. (Ogytv. 61/A. § (1) b) pont).

b)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1430-kb. 1530 óráig

A határozathozatalokat követően:
3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1530-kb. 1630 óráig

4.

Kérdések
Kb. 1630-kb. 1700 óráig

B./3.

B./4.

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Kb. 1700 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
5.
B./5.

T/6050/3. Egyes törvényeknek az Európa-nap munkaszüneti
nappá
történő
nyilvánításával
összefüggő
módosításáról
(Dr. Vadai Ágnes (DK), Arató Gergely (DK), Dr. Oláh Lajos (DK)
képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

6.
B./6.

H/5551/3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
szóló
szabályozás
felülvizsgálatához
szükséges
intézkedésekről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László
(MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs Lajos (MSZP),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár
Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József (MSZP),
Tóth Csaba (MSZP) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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7.
B./7.

T/5905/3. A
gyermekes
családok
hajléktalanságának
a
megelőzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról
(Szabó Timea (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Dr.
Mellár Tamás (Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd),
Tordai Bence (Párbeszéd), Szabó Szabolcs (független), Dr. Szél
Bernadett (független), Csárdi Antal (LMP) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

8.
B./8.

H/6135/3. A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések
nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

9.
B./9.

T/5980/3. A személyi jövedelemadó egy százalékának a
szakszervezetek részére történő felajánlása érdekében
az 1996. évi CXXVI. számú törvény módosításáról
(Tordai Bence (Párbeszéd), Korózs Lajos (MSZP) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

10.
B./10.

T/4995/3. Egyes törvényeknek a gyermekvállalás támogatásához
szükséges módosításáról
(Szabó Timea (Párbeszéd) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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11.
B./11.

T/4778/3. Egyes törvényeknek az otthonápolás munkaként való
elismeréséhez szükséges módosításáról
(Ungár Péter (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!

12.

T/6027/3. A
közterületi
parkolással
összefüggő
törvénymódosításokról
B./12.
(Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Keresztes
László Lóránt (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck Erzsébet
(LMP), Ungár Péter (LMP) képviselők)
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!
13.

H/6028/3. Éghajlatváltozási vészhelyzet megállapításáról és az
ezzel összefüggő feladatokról
B./13.
(Schmuck Erzsébet (LMP), Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta
(LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Hohn Krisztina
(LMP), Ungár Péter (LMP) képviselők)
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!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚNIUS 12. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Kb. 1015 órától
1.

B./14.

T/6441.

A
szociális
hozzájárulási
adó
mértékének
csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények
módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az összevont vita.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1200 órától határozatképesség szükséges!
2.

B./14.

T/6441.

A
szociális
hozzájárulási
adó
mértékének
csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények
módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kivételes eljárásban!

3.

B./15.

T/6183.

A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság
között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

4.

B./16.

T/6184.

A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi
Demokratikus Köztársaság Kormánya között a
diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező
állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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5.

B./17.

T/6185.

A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi
Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési
Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének
lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról
szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

6.

B./18.

T/6186.

A Londonban, 1985. október 16-án kelt, „a hajókon
telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról
a
területi
vizeken
és
kikötőkben”
tárgyú
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!

7.

B./19.

T/6187.

Az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról
szóló egyezmény 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!

8.

B./20.

T/6189.

A
Nemzetközi
Mobil
Műholdas
Szervezet
létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi
módosítása 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.

B./21.

T/5235.

Az
Európai
filmkoprodukciós
kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.

egyezmény

Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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10.

B./22.

T/6188.

Az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós
egyezménye kihirdetéséről
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
11.
B./5.

T/6050/3. Egyes törvényeknek az Európa-nap munkaszüneti
nappá
történő
nyilvánításával
összefüggő
módosításáról
(Dr. Vadai Ágnes (DK), Arató Gergely (DK), Dr. Oláh Lajos (DK)
képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

12.
B./6.

H/5551/3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
szóló
szabályozás
felülvizsgálatához
szükséges
intézkedésekről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László
(MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs Lajos (MSZP),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár
Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József (MSZP),
Tóth Csaba (MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

13.
B./7.

T/5905/3. A
gyermekes
családok
hajléktalanságának
a
megelőzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról
(Szabó Timea (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Dr.
Mellár Tamás (Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd),
Tordai Bence (Párbeszéd), Szabó Szabolcs (független), Dr. Szél
Bernadett (független), Csárdi Antal (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

14.
B./8.

H/6135/3. A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések
nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!
12

15.
B./9.

T/5980/3. A személyi jövedelemadó egy százalékának a
szakszervezetek részére történő felajánlása érdekében
az 1996. évi CXXVI. számú törvény módosításáról
(Tordai Bence (Párbeszéd), Korózs Lajos (MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

16.

T/4995/3. Egyes törvényeknek a gyermekvállalás támogatásához
szükséges módosításáról
B./10.
(Szabó Timea (Párbeszéd) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!
17.
B./11.

T/4778/3. Egyes törvényeknek az otthonápolás munkaként való
elismeréséhez szükséges módosításáról
(Ungár Péter (LMP) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

18.

T/6027/3. A
közterületi
parkolással
összefüggő
törvénymódosításokról
B./12.
(Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Keresztes
László Lóránt (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck Erzsébet
(LMP), Ungár Péter (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
19.

H/6028/3. Éghajlatváltozási vészhelyzet megállapításáról és az
ezzel összefüggő feladatokról
B./13.
(Schmuck Erzsébet (LMP), Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta
(LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Hohn Krisztina
(LMP), Ungár Péter (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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20.

B./23.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

kb. 1230 órától
Az általános viták a lezárásig:

21.

B./24.

T/6212.

A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes
törvények módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

22.

T/6193.

A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság
Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi
tevékenységek területén folytatott együttműködésről
szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

23.

T/6295.

A
közigazgatási
bíróságokról
szóló
hatálybalépésének elhalasztásáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./25.

B./26.

törvény

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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24.

B./27.

T/6350.

Egyes törvényeknek az épített és a természeti
környezet
védelmével,
valamint
a
kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

25.

B./28.

T/6343.

A
hosszú
távú
részvényesi
szerepvállalás
ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs
célú módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

26.

T/6359.

B./29.

A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer
intézményrendszerének
és
finanszírozásának
átalakításához
szükséges
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

27.

B./30.

T/6352.

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről,
valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormánynemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

15

JÚNIUS 13. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
1.

B./31.

T/6344.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti
beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

2.

T/6346.

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

3.

T/5886.

Az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti
Szerződéshez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

4.

a)
T/6348.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok
Kormánya
közötti,
a
védelmi
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)

b)
H/6354.

Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői
magyarországi állomásozásának engedélyezéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)

B./32.

B./33.

B./34.

Megjegyzés:
A határozati javaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges
Az a)-b) pontok
lezárásig.
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együttes

általános

vitája

a

5.

B./35.

T/6353.

Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges

6.

B./36.

T/6355.

A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány– a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges

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/6247.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával
kapcsolatos indítványról
Megjegyzés:
Az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatása – a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 70. § (1) bekezdés f) pontja szerinti – megszűnésének
kimondásához. (Ogytv. 61/A. § (1) b) pont).

b)
S/…….

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

2.

Interpellációk

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája

4.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás és a döntés.)
5.

T/6050/3. Egyes törvényeknek az Európa-nap munkaszüneti
nappá
történő
nyilvánításával
összefüggő
módosításáról
(Dr. Vadai Ágnes (DK), Arató Gergely (DK), Dr. Oláh Lajos (DK)
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 DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.

H/5551/3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
szóló
szabályozás
felülvizsgálatához
szükséges
intézkedésekről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László
(MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs Lajos (MSZP),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár
Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József (MSZP),
Tóth Csaba (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!

7.

T/5905/3. A
gyermekes
családok
hajléktalanságának
a
megelőzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról
(Szabó Timea (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Dr.
Mellár Tamás (Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd),
Tordai Bence (Párbeszéd), Szabó Szabolcs (független), Dr. Szél
Bernadett (független), Csárdi Antal (LMP) 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 Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

8.

H/6135/3. A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések
nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról
(Tordai Bence (Párbeszéd) 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 Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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9.

T/5980/3. A személyi jövedelemadó egy százalékának a
szakszervezetek részére történő felajánlása érdekében
az 1996. évi CXXVI. számú törvény módosításáról
(Tordai Bence (Párbeszéd), Korózs Lajos (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:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

10.

T/4995/3. Egyes törvényeknek a gyermekvállalás támogatásához
szükséges módosításáról
(Szabó Timea (Párbeszéd) 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 Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

11.

T/4778/3. Egyes törvényeknek az otthonápolás munkaként való
elismeréséhez szükséges módosításáról
(Ungár Péter (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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12.

T/6027/3. A
közterületi
parkolással
összefüggő
törvénymódosításokról
(Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Keresztes
László Lóránt (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck Erzsébet
(LMP), Ungár Péter (LMP) 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 LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

13.

H/6028/3. Éghajlatváltozási vészhelyzet megállapításáról és az
ezzel összefüggő feladatokról
(Schmuck Erzsébet (LMP), Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta
(LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Hohn Krisztina
(LMP), Ungár Péter (LMP) 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 LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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14.

T/6441.

A
szociális
hozzájárulási
adó
mértékének
csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények
módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Kivételes eljárás kezdeményezése: T/6441/1.
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a kivételes eljárást elrendelő döntést követő három órán
belül: 2019.06.11. 17:21 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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15.

T/6183.

A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság
között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.05.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.22. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.05.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

16.

T/6184.

A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi
Demokratikus Köztársaság Kormánya között a
diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező
állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.05.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.22. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.05.30. 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/6185.

A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi
Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési
Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének
lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról
szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.05.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.22. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.05.30. 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/6186.

A Londonban, 1985. október 16-án kelt, „a hajókon
telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról
a
területi
vizeken
és
kikötőkben”
tárgyú
megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.05.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.22. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.05.30. 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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19.

T/6187.

Az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról
szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.05.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.22. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.05.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

20.

T/6189.

A
Nemzetközi
Mobil
Műholdas
Szervezet
létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi
módosítása kihirdetéséről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.05.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.22. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.05.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

21.

T/5235.

Az
Európai
filmkoprodukciós
kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.

egyezmény

Benyújtva: 2019.03.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.03.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.05.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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22.

T/6188.

Az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós
egyezménye kihirdetéséről
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.05.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.22. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.05.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

23.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

24.

T/6212.

A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes
törvények módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.23. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2019.05.28.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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 törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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25.

T/6193.

A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság
Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi
tevékenységek területén folytatott együttműködésről
szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.05.22.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.22. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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)

26.

T/6295.

A
közigazgatási
bíróságokról
szóló
hatálybalépésének elhalasztásáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

törvény

Benyújtva: 2019.05.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.31. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

27

27.

T/6350.

Egyes törvényeknek az épített és a természeti
környezet
védelmével,
valamint
a
kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.06.11. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

28.

T/6343.

A
hosszú
távú
részvényesi
szerepvállalás
ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs
célú módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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)
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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
29.

T/6359.

A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer
intézményrendszerének
és
finanszírozásának
átalakításához
szükséges
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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 egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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30.

T/6352.

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről,
valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormánynemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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)

30

31.

T/6344.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti
beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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!

32.

T/6346.

A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság
Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös
védelméről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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)
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33.

T/5886.

Az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti
Szerződéshez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.04.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.04.18. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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)
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34.

a)
T/6348.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok
Kormánya
közötti,
a
védelmi
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:

b)
H/6354.

Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői
magyarországi állomásozásának engedélyezéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.06. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
A határozati javaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges
Az a) –b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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35.

T/6353.

Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.06. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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 egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

36.

T/6355.

A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány– a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 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)
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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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