AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2019. JÚLIUS 1-2-I
(HÉTFŐ-KEDD)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJÉRE
Megjegyzés:
A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre (ülésszakra) vonatkozó kezdeményezés(ek)re
figyelemmel módosulhat!

2019. június 28-án 1100 órai állapot szerint
JÚLIUS 1. 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

JÚLIUS 2. KEDD
üléskezdés: 800 óra
határozathozatalok: legkorábban: 915 órától
ülés befejezése: kb. 1400 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚLIUS 1. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés:
Semmelweis-nap.
Megjegyzés:
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. törvény
15/B. § alapján.
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.
B./1.

Személyi javaslat(ok)
a)
H/6622.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
Döntés a módosító javaslat(ok)ról és a határozathozatal.

b)
S/…...

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

2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1430-kb. 1530 óráig

3.
B./3.

Személyi javaslat(ok)
S/….

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
tagjait
jelölő
eseti
bizottság
tagjainak
és
tisztségviselőinek megválasztásáról
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!

A határozathozatalokat követően:
4.

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

5.

Kérdések
Kb. 1630-kb. 1700 óráig

B./4.

B./5.

Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
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Kb. 1700 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája

6.

B./6.

T/6212.

A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes
törvények módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP), Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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.

B./7.

T/6361.

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
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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8.

T/6457.

B./8.

A
közneveléssel
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
és
a
nemzeti
köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
hatályon kívül helyezéséről
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

9.

B./9.

T/6295.

A
közigazgatási
bíróságokról
szóló
hatálybalépésének elhalasztásáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.

törvény

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
10.

B./10.

T/6350.

Egyes törvényeknek az épített és a természeti
környezet
védelmével,
valamint
a
kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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11.

B./11.

T/6355.

A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány– a miniszterelnök kabinetfőnöke)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

12.

H/6454.

B./12.

A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások
számáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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JÚLIUS 2. KEDD
Üléskezdés: 800 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 915 órától határozatképesség szükséges!
1.
B/13.

Személyi javaslat
S/6668.

Az alapvető jogok biztosa megválasztásáról
(Dr. Kozma Ákos)
Megjegyzés:
Az alapvető jogok biztosának személyére a köztársasági elnök
tesz javaslatot.
[Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés.]
Az alapvető jogok biztosát az Országgyűlés az országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja,
titkos szavazással.
[Alaptörvény 1. cikk (2) e) pont, 30. cikk (3) bekezdés.]
[Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (1a)
bekezdés.]

Szünet kb. 60 perc
(Kb. 915-1015 óráig)
A szünetben titkos szavazás: 40 perc (Kb. 915-955 óráig)
kb. 1015 órától
Az alapvető jogok biztosa választásának
eredményhirdetése
Eredményes választás esetén:
Az alapvető jogok biztosának eskütétele
Megjegyzés:
Az alapvető jogok biztosa a megválasztását követően az
Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény
10. § (2) bekezdés,
Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) a) pont.]
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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!
2.

B./8.

T/6457.

A
közneveléssel
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
és
a
nemzeti
köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
hatályon kívül helyezéséről
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

3.

B./12.

H/6454.

A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások
számáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

4.

B./14.

H/6354.

Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői
magyarországi állomásozásának engedélyezéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
A határozati javaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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5.

B./6.

T/6212.

A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes
törvények módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP), Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

6.

B./9.

T/6295.

A
közigazgatási
bíróságokról
szóló
hatálybalépésének elhalasztásáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.

törvény

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

B./7.

T/6361.

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
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Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
8.

B./11.

T/6355.

A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány– a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

9.

B./10.

T/6350.

Egyes törvényeknek az épített és a természeti
környezet
védelmével,
valamint
a
kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.

10.

B./15.

T/6343.

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről
és
egyes
törvények
jogharmonizációs
célú
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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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11.

B./16.

T/6359.

A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer
intézményrendszerének
és
finanszírozásának
átalakításához
szükséges
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

12.

B./17.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

Kb. 1100 órától
Az általános vita a lezárásig:
13.

B./18.

T/6576.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a
nemdohányzók
védelmével
összefüggő
egyes
törvények módosításáról
(Lázár János (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

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)
H/6622.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
Döntés a módosító javaslat(ok)ról és a határozathozatal.

b)
S/…...

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

2.

Interpellációk

3.

Személyi javaslat(ok)
S/….

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
tagjait
jelölő
eseti
bizottság
tagjainak
és
tisztségviselőinek megválasztásáról
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!

4.

Azonnali kérdések és válaszok órája

5.

Kérdések
Elérhetőek: http://www.parlament.hu/efutar
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6.

T/6212.

A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes
törvények módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP), Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.23. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.14. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6212/3.
A részletes vita lezárása: 2019.06.18.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
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

– Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható
felszólalásával együtt) (10 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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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/6361.

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének
megalapozásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.06.13. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
2019.06.17. Igazságügyi bizottság
2019.06.17. Népjóléti bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6361/9.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/6361/10.
T/6361/11.
T/6361/12.
T/6361/13.
A részletes vita lezárása: 2019.06.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6361/14.
Összegző módosító javaslat: T/6361/15.
Összegző jelentés: T/6361/16.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Horváth László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Paulik Antal, a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
27
perc
KDNP
13
perc
kormánypártok összesen
40
perc
Jobbik
10
perc
MSZP
9
perc
DK
6
perc
LMP
6
perc
PM
6
perc
függetlenek
3
perc
ellenzék összesen
40
perc
mindösszesen
80
perc
– A nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
8.

T/6457.

A
közneveléssel
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
és
a
nemzeti
köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
hatályon kívül helyezéséről
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.12. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.06.13. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
15

2019.06.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 5 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6457/8.
T/6457/10.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/6457/9.
T/6457/11.
A részletes vita lezárása: 2019.06.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6457/12.
Összegző módosító javaslat: T/6457/13.
Összegző jelentés: T/6457/14.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria, 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 felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
16

elmondható

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
9.

T/6295.

A
közigazgatási
bíróságokról
szóló
hatálybalépésének elhalasztásáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.

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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6295/2.
A részletes vita lezárása: 2019.06.18.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
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

– Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható
felszólalásával együtt) (10 perc)

17

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
10.

T/6350.

Egyes törvényeknek az épített és a természeti
környezet
védelmével,
valamint
a
kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
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: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6350/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/6350/4.
T/6350/6.
A részletes vita lezárása: 2019.06.18.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6350/7.
Összegző módosító javaslat: T/6350/8.
Összegző jelentés: T/6350/9.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Horváth László, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
biztosítva:
Fidesz
27
KDNP
13
kormánypártok összesen
40
Jobbik
10
MSZP
9
DK
6
LMP
6
PM
6
függetlenek
3
ellenzék összesen
40
mindösszesen
80

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható
felszólalásával együtt) (10 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
11.

T/6355.

A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
(Kormány– a miniszterelnök kabinetfőnöke)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
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: 17 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6355/19.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6355/20.
A részletes vita lezárása: 2019.06.17.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/6355/21.
Összegző módosító javaslat: T/6355/22.
Összegző jelentés: T/6355/23.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, a Törvényalkotási bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
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

– Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható
felszólalásával együtt) (10 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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12.

H/6454.

A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások
számáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.12. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/6454/2.
A részletes vita lezárása: 2019.06.26.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
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
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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13.

Személyi javaslat
S/6668.

Az alapvető jogok biztosa megválasztásáról
(Dr. Kozma Ákos)
Megjegyzés:
Az alapvető jogok biztosának személyére a köztársasági elnök
tesz javaslatot.
[Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés.]
Az alapvető jogok biztosát az Országgyűlés az országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja,
titkos szavazással.
[Alaptörvény 1. cikk (2) e) pont, 30. cikk (3) bekezdés.]
[Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (1a)
bekezdés.]

14.

H/6354.

Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői
magyarországi állomásozásának engedélyezéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/6354/2.
A részletes vita lezárása: 2019.06.18.
Megjegyzés:
A határozati javaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ. 46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont
aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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15.

T/6343.

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről
és
egyes
törvények
jogharmonizációs
célú
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: 12 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6343/14.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6343/15.
A részletes vita lezárása: 2019.06.18.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6343/16.
Összegző módosító javaslat: T/6343/17.
Összegző jelentés: T/6343/18.
Egységes javaslat: T/6343/19.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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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16.

T/6359.

A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer
intézményrendszerének
és
finanszírozásának
átalakításához
szükséges
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.17.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6359/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6359/6.
A részletes vita lezárása: 2019.06.17.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6359/7.
Összegző módosító javaslat: T/6359/8.
Összegző jelentés: T/6359/9.
Egységes javaslat: T/6359/10.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

17.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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18.

T/6576.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a
nemdohányzók
védelmével
összefüggő
egyes
törvények módosításáról
(Lázár János (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.06.20.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.26. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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