AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2019. JÚLIUS 12-I
(PÉNTEKI)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJÉRE
Megjegyzés:
A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre (ülésszakra) vonatkozó kezdeményezés(ek)re
figyelemmel módosulhat!
2019. július 10-én 940 órai állapot szerint
JÚLIUS 12. PÉNTEK
üléskezdés: 1000 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1115 órától
(napirend elfogadása,
határozathozatalok)
ülés befejezése: kb. 1300 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
JÚLIUS 12. PÉNTEK
Üléskezdés: 1000 óra
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1115 órától határozatképesség szükséges!

Miniszteri eskütétel

Dr. Varga Judit
igazságügyi miniszter
Megjegyzés:
A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.
A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Alaptörvény 16. cikk (1) és (9)]

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

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

2

2.
B./2.

T/6349.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
uniós
jogharmonizációs
kötelezettségek
miatt
szükséges módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

3.
B./3.

T/6351.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

4.
B./4.

T/6322.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Költségvetési bizottság jár el Törvényalkotási
bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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5.
B./5.

T/6552.

A
személyés
vagyonvédelmi,
valamint
a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény módosításáról
(Gulyás Gergely (Fidesz), Kocsis Máté (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Halász János (Fidesz)
képviselők)
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.

6.
B./6.

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 a zárószavazás előtti módosító javaslatról és az
elhalasztott zárószavazás.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a 2019. július 2-i (keddi) ülésnapon döntött a
zárószavazás elhalasztásáról.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a megtárgyalta és
jelentését benyújtotta.
Nemzetiségi napirendi pont!

7.
B./7.

H/6544.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló tekintetében a
Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó
bizottságnak minősül.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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8.
B./8.

H/6545.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló tekintetében a
Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó
bizottságnak minősül.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

9.
B./9.

H/6543.

A központi költségvetés címrendjének módosításáról
(Gazdasági bizottság)
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.

10.
Mentelmi ügy:
B./10.
H/...
Demeter Márta (LMP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
Benyújtástól függően!

5

11.
Mentelmi ügy:
B./11.
H/...

Dr. Serkisian Szeván Simon
örmény nemzetiségi szószóló ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 29/A. § (1) bekezdése és 61/A. § (2) bekezdés a) pontja
alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen
szavazata szükséges.
Benyújtástól függően!

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)
S/…….

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

2.

T/6349.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
uniós
jogharmonizációs
kötelezettségek
miatt
szükséges módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
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:
2019.06.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6349/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6349/3.
A részletes vita lezárása: 2019.06.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6349/4.
Összegző módosító javaslat: T/6349/5.
Összegző jelentés: T/6349/6.
Egységes javaslat: T/6349/7.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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3.

T/6351.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
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. Vállalkozásfejlesztési bizottság
2019.06.13. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 15 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6351/21.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/6351/19.
T/6351/20.
T/6351/22.
A részletes vita lezárása: 2019.06.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6351/23.
Összegző módosító javaslat: T/6351/24.
Összegző jelentés: T/6351/25.
Egységes javaslat: T/6351/27.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

8

4.

T/6322.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.05. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.06.11. Magyarországi nemzetiségek bizottság
Költségvetési Tanács véleménye:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 786 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6322/829.
T/6322/833.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/6322/821.
T/6322/822.
T/6322/823.
T/6322/824.
T/6322/825.
T/6322/826.
T/6322/827.
T/6322/828.
T/6322/830.
T/6322/831.
T/6322/832.
T/6322/834.
T/6322/835.
T/6322/836.
A részletes vita lezárása: 2019.06.28.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6322/837.
Összegző módosító javaslat: T/6322/838.
Összegző jelentés: T/6322/839.
Egységes javaslat: T/6322/846.
Várható felszólalók:
A zárószavazást megelőzően felszólalók:
- Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke (10 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása
során a Költségvetési bizottság jár el Törvényalkotási
bizottságként.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes
vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja.
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A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
5.

T/6552.

A
személyés
vagyonvédelmi,
valamint
a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény módosításáról
(Gulyás Gergely (Fidesz), Kocsis Máté (Fidesz), Nacsa Lőrinc
(KDNP), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Halász János (Fidesz)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.20. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.07.01.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6552/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6552/3.
A részletes vita lezárása: 2019.07.03.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6552/4.
Összegző módosító javaslat: T/6552/5.
Összegző jelentés: T/6552/6.
Egységes javaslat: T/6552/7.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
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.

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 a zárószavazás előtti módosító javaslatról és az
elhalasztott zárószavazás.
A zárószavazás elhalasztásáról
szóló döntés időpontja: 2019.07.02.
Zárószavazást előkészítő javaslat: T/6457/19.
Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6457/20.
Zárószavazás előtti jelentés: T/6457/21.
Várható felszólalók:
A szavazás előtt:
– előterjesztő nyilatkozata (5 perc)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a 2019. július 2-i (keddi) ülésnapon döntött a
zárószavazás elhalasztásáról.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a megtárgyalta és
jelentését benyújtotta.
Nemzetiségi napirendi pont!

7.

H/6544.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
2019.06.24. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.07.01.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
H/6544/2.
H/6544/3.
H/6544/4.
A részletes vita lezárása: 2019.07.02.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló tekintetében a
Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó
bizottságnak minősül.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
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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.
8.

H/6545.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
2019.06.24. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.07.01.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
H/6545/2.
H/6545/3.
H/6545/4.
A részletes vita lezárása: 2019.07.02.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló tekintetében a
Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó
bizottságnak minősül.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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9.

H/6543.

A központi költségvetés címrendjének módosításáról
(Gazdasági bizottság)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.20. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.06.27. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.07.01.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
H/6543/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/6543/3.
A részletes vita lezárása: 2019.07.02.
Előterjesztői nyilatkozat: H/6543/4.
Összegző módosító javaslat: H/6543/5.
Összegző jelentés: H/6543/6.
Egységes javaslat: H/6543/7.
Várható felszólalók:
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
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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10.

Mentelmi ügy:
H/...

Demeter Márta (LMP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
…, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Demeter Márta (LMP) érintett képviselő (5 perc)
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
Benyújtástól függően!

11.

Mentelmi ügy:
H/...

Dr. Serkisian Szeván Simon
örmény nemzetiségi szószóló ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
…, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Dr. Serkisian Szeván Simon érintett szószóló (5 perc)
Megjegyzés:
Az Ogytv. 29/A. § (1) bekezdése és 61/A. § (2) bekezdés a) pontja
alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen
szavazata szükséges.
Benyújtástól függően!

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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