2012. december 10-én (hétfőn)

1130 órától

az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának közgyűlése

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
az Országgyűlés
2012. évi őszi ülésszaka december 10-11-i (hétfő – kedd) ülésének

NAPIRENDJÉRE 1
december 10-én

12

HÉTFŐN

00
órakor kezdődik és a napirendi pontok

megtárgyalásáig tart.
Szünet:

december 11-én

9

KEDDEN

kb. 1545 – kb. 1600 óráig

00
órakor kezdődik és kb.

18

00
óráig

illetve, a napirendi pontok megtárgyalásáig tart.
Szünet:

szükség szerint

Döntés kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalásról.
Döntés a napirend kiegészítéséről.
Az ülés napirendjének elfogadása. 2

Döntés részletes vitára bocsátásról.
Döntés tárgysorozatba-vételről.

1

2

1145

2012. december 7-én
órai állapot szerint.
Elérhető a P:\ft\tajek\napirend\2010-2014 könyvtárban.
A napirendi javaslatban szereplő előterjesztés(ek) részletes vitájának felszólalási időkerete egyszakaszos
részletes vita esetén 15-15 perc, két- vagy többszakaszos részletes vita esetén vitaszakaszonként
6 – 6 perc.

2

NAPIRENDI PONTOK:
1./

„Az Országgyűlés tűzze napirendjére a szigetközi Öreg-Duna-meder és a
győri Mosoni-Duna-szakasz vízgazdálkodási megoldásainak megvitatását”
címmel benyújtott országos népi kezdeményezés (H/8174. szám)
(A döntés.)

2./

„Az alapcélként vallási tevékenységet végző Magyarországi Lectorium
Rosicrucianum Egyesület egyházként történő elismeréséről” címmel
benyújtott országos népi kezdeményezés (H/7934. szám)
(A döntés.)

3./

Az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/9307. szám)
(A Mezőgazdasági bizottság önálló indítványa.)
(A határozathozatal.)
A napirendi pont előadója:
Hanó Miklós, a Mezőgazdasági bizottság előadója

4./

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9336. szám)
(Szalay Ferenc, Kovács Péter, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő, Törő Gábor,
Horváth Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(A határozathozatal.)
A napirendi pont előadója:
Horváth Zoltán (Fidesz) képviselő

5./

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló határozati
javaslat (H/8787. szám)
(Michl József (KDNP), Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Hargitai János (KDNP), Dr.
Braun Márton (Fidesz), Dr. Nagy Andor, Bús Balázs (KDNP), Törő Gábor (Fidesz)
Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(A zárószavazás.) 3
A napirendi pont előadója:
Dr. Hargitai János (KDNP) képviselő
Egységes javaslat:

6./

Interpellációk. 4

7./

Azonnali kérdések és válaszok órája. 4

8./

Kérdések. 4

3

4

H/8787/10. szám

Zárószavazás előtti módosító javaslat(ok) benyújtása esetén a záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5
perc, a független képviselők számára összesen 3 perc áll rendelkezésre.
Elérhető a Parlament honlapján (www.parlament.hu) a „Futárposta” címszó alatt!
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9./

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/7655. szám)
(A záróvita és a zárószavazás.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter
Egységes javaslat:

T/7655/453. szám

Zárószavazás előtti módosító javaslat:

T/7655/454. szám

Bizottsági ajánlás záró vitához:
Várható felszólalók:
Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [képviselőcsoportonként 45-45 perc, a független
képviselőknek összesen 20 perc]

10./

Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről szóló határozati javaslat
(H/8594. szám)
(Az általános vita a lezárásig és a részletes vita. 5)
A napirendi pont előadója:
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
Miniszteri expozé [20 perc]
Bizottsági ajánlás:

H/8594/1. szám

Módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
Kormány képviselője [10 perc]
Felszólalni kívánó képviselők [az általános vitában 15 – 15 perc,a részletes vitában:
vitaszakaszonként 6-6 perc]

11./

Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi
Föderáció Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi
Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyagszállításról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
(T/9337. szám)
(Az általános vita a lezárásig.) 6
A napirendi pont előadója:
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszteri expozé [20 perc]
Bizottsági ajánlás:
Módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
....., a Külügyi bizottság előadója [5 perc]
Felszólalni kívánó képviselők [15 – 15 perc]

5
6

Módosító javaslat(ok) benyújtása esetén!
Bizottsági előkészítéstől függően!
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12./

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9165. szám)
(Lázár János, dr. Selmeczi Gabriella, dr. Papcsák Ferenc, Kozma Péter, Dr. Szalay
Péter, Patay Vilmos (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(A záróvita és a zárószavazás.) 7
A napirendi pont előadója:
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselő
Egységes javaslat:

T/9165/8. szám

Zárószavazás előtti módosító javaslat:
Bizottsági ajánlás záró vitához:
Várható felszólalók:
Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [képviselőcsoportonként 5-5 perc, a független
képviselőknek összesen 3 perc]

13./

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9062. szám) 8
(A záróvita és a zárószavazás.) 7
A napirendi pont előadója:
Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter
Egységes javaslat:

T/9062/16. szám

Zárószavazás előtti módosító javaslat:
Bizottsági ajánlás záró vitához:
Várható felszólalók:
Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [képviselőcsoportonként 5-5 perc, a független
képviselőknek összesen 3 perc]

14./

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési
Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9063. szám)
(A záróvita és a zárószavazás.) 7
A napirendi pont előadója:
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter
Egységes javaslat:

T/9063/11. szám

Zárószavazás előtti módosító javaslat:
Bizottsági ajánlás záró vitához:
Várható felszólalók:
Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [képviselőcsoportonként 5-5 perc, a független
képviselőknek összesen 3 perc]
7
8

Zárószavazás előtti módosító javaslat(ok) benyújtása esetén!
Az elfogadott módosító javaslatra való figyelemmel az előterjesztés címe megváltozott: „A Bethlen Gábor
Alapról szóló 2010. évi CLXXXII . törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.”
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15./

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8879. szám)
(Rogán Antal, Babák Mihály, Kapus Krisztián (Fidesz), Spaller Endre (KDNP)
képviselők önálló indítványa.)
(A záróvita és a zárószavazás.)
A napirendi pont előadója:
Rogán Antal (Fidesz) képviselő
Egységes javaslat:

T/8879/5. szám

Zárószavazás előtti módosító javaslat:

T/8879/6. szám

Bizottsági ajánlás záró vitához:
Várható felszólalók:
Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [képviselőcsoportonként 5-5 perc, a független
képviselőknek összesen 3 perc]

Benyújtástól, napirendre vételtől és bizottsági előkészítéstől függően:
[../.]

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/…. szám)
(Az általános vita a lezárásig és a részletes vita.)
A napirendi pont előadója:
… … miniszter
Miniszteri expozé [20 perc]
Bizottsági ajánlás:
Módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
....., a ………bizottság előadója [5 perc]
Felszólalni kívánó képviselők [az általános vitában 15 – 15 perc, a részletes vitában
vitaszakaszonként: 10 – 10 perc]

16./

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9235. szám)
(Dr. Aradszki András, Dr. Latorcai János (KDNP) képviselők önálló indítványa.)
(Szavazás a módosító javaslatokról és lehetőség szerint a zárószavazás.) 9
A napirendi pont előadója:
Dr. Latorcai János (KDNP) képviselő

9

Módosító javaslatok:

T/9235/2. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9235/3. szám

Támogatott sor:

T/9235/4. szám

A HHSZ 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) javaslat(ok) hiányában a
módosító javaslatokról történő határozathozatalt követően a zárószavazást is meg lehet tartani.
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17./

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9233. szám) 10
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
Módosító javaslatok:

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

18./

T/9233/2-8. szám
T/9233/10. szám
T/9233/9. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9233/11. szám

Támogatott sor:

T/9233/12. szám

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez
kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/9246. szám) 11
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:

10

11

T/9246/3-23. szám
T/9246/25-27. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9246/24. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9246/28. szám

Támogatott sor:

T/9246/29. szám

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény T) cikk (1) bek., VI. cikk (3) bek., IX . cikk (3) bek., XXIX .
cikk (3) bek., XXXI . cikk (3) bek., 2. cikk (1 ) bek., 23 . cikke, 25 . cikk (7) bek., 26. cikk (1) és (2) bek., 29.
cikk (7) bek., 31. cikk (3) bek., 35. cikk (1) bek., 42. cikke, 45 . cikk (5) bek., 46. cikk (6) bek., 54. cikk (4)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
2/3-ának igen szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, 4. cikk (2) és (5) bek., valamint 46.
cikk (6) bek. alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
2/3-ának igen szavazata szükséges.
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19./

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9242. szám) 12
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
Módosító javaslatok:
visszavonva

20./

T/9242/2-7. szám
T/9242/8-9. szám
T/9242/10-31. szám
T/9242/33. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9242/32. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9242/34. szám

Támogatott sor:

T/9242/35. szám

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám) 13
(Kósa Lajos, Dr. Láng Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) képviselő
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:
visszavonva

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

12

13

T/9243/2-4. szám
T/9243/5. szám
T/9243/6-8. szám
T/9243/10. szám
T/9243/9. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9243/11. szám

Támogatott sor:

T/9243/12. szám

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bek., 5. cikk (4) bek., valamint 41. cikk (5)
bek. alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3ának igen szavazata szükséges
A törvényjavaslat egy szakasza, az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bek., 5. cikk (7) bek., 31. cikk (3) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen
szavazata szükséges.
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21./

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8737. szám) 14
(Lázár János, Bencsik János, Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Bencsik János (Fidesz) képviselő
Módosító javaslatok:
visszavonva

22./

T/8737/2. szám
T/8737/4-5. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/8737/6. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/8737/3. szám

Támogatott sor:

T/8737/7. szám

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a
területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9244. szám) 15
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:
visszavonva

14

15

T/9244/3-19. szám
T/9244/20-21. szám
T/9244/23. szám
T/9244/25-28. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9244/24. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9244/29. szám

Támogatott sor:

T/9244/30. szám

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdései alapján sarkalatosnak
minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata
szükséges.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény G. cikk (4) bekezdése, 31. cikk (3) bek., valamint 46. cikk
(6) bek. alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3ának igen szavazata szükséges.
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23./

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9241. szám) 16
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:

24./

T/9241/1-19. szám
T/9241/21-22. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9241/20. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9241/23. szám

Támogatott sor:

T/9241/24. szám

A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/9234. szám) 17
(Szavazás a módosító javaslatokról és lehetőség szerint a zárószavazás.) 18
A napirendi pont előadója:
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:

25./

T/9234/1-19. szám
T/9234/21-23. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9234/20. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9234/24. szám

Támogatott sor:

T/9234/25. szám

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9237. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:
visszavonva

16

17

18

T/9237/1-8. szám
T/9237/9. szám
T/9237/10-16. szám
T/9237/18-22. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9237/17. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9237/23. szám

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény 4. cikk (5) bek. és 46. cikk (6) bek. alapján sarkalatosnak
minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata
szükséges. A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény 5. cikk (7) bek. alapján a jelen lévő
országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
A törvényjavaslat elfogadásához az Alaptörvény T) cikk (1), bek. XXXI. cikk (3) bek., 45. cikk (5) bek., 54. cikk
(4) bek., 25. cikk (7) bek., 26. cikk (1)-(2) bek., 29. cikk (7) bek., és 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata
szükséges.
A HHSZ 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) javaslat(ok) hiányában a
módosító javaslatokról történő határozathozatalt követően a zárószavazást is meg lehet tartani.
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Támogatott sor:

26./

T/9237/24. szám

A hegyközségekről szóló törvényjavaslat
(T/9238. szám, új változat a 8604. szám helyett)
(Tiffán Zsolt, Babák Mihály, Horváth István, Balázs József (Fidesz) képviselők önálló
indítványa.)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Tiffán Zsolt (Fidesz) képviselő
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:
visszavonva

T/9238/2-48. szám
T/9238/50-54. szám
T/9238/55-69. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9238/49. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9238/70. szám

Támogatott sor:

T/9238/71. szám

Várható felszólalók:
Tiffán Zsolt (Fidesz) képviselő

27./

Egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9240. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:

T/9240/3-26. szám
T/9240/28-32. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9240/27. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9240/33. szám

Támogatott sor:

T/9240/34. szám

Várható felszólalók:
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
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28./

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:
visszavonva
visszavonva

T/7971/8-10. szám
T/7971/11. szám
T/7971/12-192. szám
T/7971/194. szám
T/7971/195-212. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/7971/193. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/7971/213. szám

Támogatott sor:

T/7971/214. szám

Várható felszólalók:
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter

29./

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9245. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:
visszavonva
visszavonva
visszavonva

30./

T/9245/2-6. szám
T/9245/7. szám
T/9245/8-10. szám
T/9245/12-13. szám
T/9245/14. szám
T/9245/15-16. szám
T/9245/17-20. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9245/21. szám

Támogatott sor:

T/9245/22. szám

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése
érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9236. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról és lehetőség szerint a zárószavazás.) 19
A napirendi pont előadója:
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

19

Módosító javaslatok:

T/9236/1. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9236/2. szám

Támogatott sor:

T/9236/3. szám

A HHSZ 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) javaslat(ok) hiányában a
módosító javaslatokról történő határozathozatalt követően a zárószavazást is meg lehet tartani.
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Várható felszólalók:
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

31./

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9065. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)
A napirendi pont előadója:
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere
Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:
visszavonva
visszavonva

T/9065/3-18. szám
T/9065/20-30. szám
T/9065/32-40. szám
T/9065/41. szám
T/9065/42-49. szám

Bizottsági ajánlás a részletes vitához:

T/9065/31. szám

Kiegészítő bizottsági ajánlás:

T/9065/50. szám

Támogatott sor:

T/9065/51. szám

Várható felszólalók:
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

32./

Mentelmi ügyek. 20
Pócs János (Fidesz) képviselő mentelmi ügye (H/9385. szám)
A napirendi pont előadója:
Dr. Rubovszky György, a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
elnöke
Várható felszólaló:
Pócs János (Fidesz) képviselő

Dr. Simon Miklós (Fidesz) képviselő mentelmi ügye (H/9386. szám)
A napirendi pont előadója:
Németh Szilárd István, a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
előadója
Várható felszólaló:
Dr. Simon Miklós (Fidesz) képviselő

33./

20

21

Személyi javaslat(ok): 21
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása (H/... szám)

Az Ogy. tv 77. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló ügyben az érintett képviselő
a határozathozatal előtt felszólalhat és ismertetheti álláspontját. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló
döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. A HHSZ 131.
§ (2) bekezdése alapján a határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet fűzni, arról az Országgyűlés
vita nélkül határoz.
Jelöléstől függően!
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Benyújtástól függően, kivételes sürgős eljárásba vétel esetén:
[../]

Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény
megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló
törvényjavaslat. (T/... szám)
(Az összevont általános és részletes vita.) 22
A napirendi pont előadója:
… … miniszter
Miniszteri expozé [10 perc]
Kivételes sürgős tárgyalási javaslat:
Módosító javaslatok:
Bizottsági ajánlás a vitához:
Várható felszólalók:
…, a … bizottság előadója [5 perc]
Felszólalni kívánó képviselők
[képviselőcsoportonként: 30 perc, a független képviselők: összesen 8 perc]
Előterjesztői viszontválasz [10 perc]

Az Országgyűlés 2012. évi téli rendkívüli ülésszaka első ülésének összehívása.

22

Erre irányuló kezdeményezés esetén a módosító javaslat(ok)ról történő szavazásra és a zárószavazásra a
december 17-i (hétfői) ülésnapon kerül sor.
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2012. december 10-én (hétfőn)

1130 órától

az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának közgyűlése
A NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSÁNAK IDŐRENDJE

december 10-én

12

HÉTFŐN

00
órakor kezdődik és a napirendi pontok

megtárgyalásáig tart.
Szünet:
NAPIREND ELŐTT:

kb. 1545 – kb. 1600 óráig

Napirend előtti felszólalások.

Kb. 1250 órától
DÖNTÉSEK, HATÁROZATHOZATALOK:

HATÁROZATKÉPESSÉG SZÜKSÉGES!
Döntés kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalásról: 23
Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat. (T/... szám)
• módosító javaslat(ok) benyújtási határideje: 2012. december 10-én (hétfőn) … óráig legyen
lehetőség,
• a módosító javaslat(ok)ról történő szavazásra és a zárószavazásra a 2012. december 17-ei
(hétfői) ülésnapon kerüljön sor.
Döntés a napirend kiegészítéséről:
1. A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíjprivilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási
kompenzációjáról szóló törvényjavaslat (T/893. szám) általános vitájának folytatása és lezárása.
(Bödecs Barna, Novák Előd, Dr. Staudt Gábor, Sneider Tamás, Mirkóczki Ádám, Zagyva György
Gyula, Dr. Lenhardt Balázs, Hegedűs Lorántné, Samu Tamás Gergő, Dr. Apáti István, Dr. GaudiNagy Tamás, Bana Tibor, Dúró Dóra, Németh Zsolt, Ferenczi Gábor (Jobbik) képviselők önálló
indítványa.) 24
2. A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/30. szám)
(Karácsony Gergely (LMP) képviselő önálló indítványa.) 25
3. Magyarország Alaptörvényének harmadik módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/…. szám) az általános vitája és részletes vitája. 26

23

24
25
26

A kormány kezdeményezése!
A kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalásról az előterjesztő esetleges felszólalása után, az
Országgyűlés vita nélkül határoz! Elfogadásához a HHSZ 128/B. § (1) bekezdése alapján a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának ’”igen” szavazata szükséges.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
A kormány kezdeményezése!
Benyújtástól függően!
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4. Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megelőzése
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8946. szám)
(Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP) Dr. Józsa István
(MSZP), Tóbiás József (MSZP) képviselők önálló indítványa.) 27
Az ülés napirendjének elfogadása. 28

1./

„Az Országgyűlés tűzze napirendjére a szigetközi Öreg-Duna-meder és a
győri Mosoni-Duna-szakasz vízgazdálkodási megoldásainak megvitatását”
címmel benyújtott országos népi kezdeményezés (H/8174. szám)
(A döntés.)

2./

„Az alapcélként vallási tevékenységet végző Magyarországi Lectorium
Rosicrucianum Egyesület egyházként történő elismeréséről” címmel
benyújtott országos népi kezdeményezés (H/7934. szám)
(A döntés.)

3./

Az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/9307. szám)
(A Mezőgazdasági bizottság önálló indítványa.)
(A határozathozatal.)

4./

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9336. szám)
(Szalay Ferenc, Kovács Péter, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő, Törő Gábor,
Horváth Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(A határozathozatal.)

5./

27

28

29

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló határozati
javaslat (H/8787. szám)
(Michl József (KDNP), Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Hargitai János (KDNP), Dr. Braun
Márton (Fidesz), Dr. Nagy Andor, Bús Balázs (KDNP), Törő Gábor (Fidesz) Ékes
József (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(A zárószavazás.) 29

Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése! A frakció kezdeményezte az Országgyűlés a napirendkiegészítési kérelemről szavazatszámláló gép alkalmazásával döntsön.
A napirendi javaslatban szereplő előterjesztés(ek) részletes vitájának felszólalási időkerete egyszakaszos
részletes vita esetén 15-15 perc, két- vagy többszakaszos részletes vita esetén vitaszakaszonként
6 – 6 perc.
Zárószavazás előtti módosító javaslat(ok) benyújtása esetén a záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5
perc, a független képviselők számára összesen 3 perc áll rendelkezésre.
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Kb. 1315 – kb. 1415 óráig
Interpellációk. 30

6./

A HATÁROZATHOZATALOKAT KÖVETŐEN:
Kb. 1415 – kb. 1515 óráig
Azonnali kérdések és válaszok órája. 30

7./

Kb. 1515 – kb. 1545 óráig
Kérdések. 30

8./
Szünet:

kb. 1545 – 1600 óráig

kb. 1600 – kb. 2015 óráig
9./

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/7655. szám)
(A záróvita.) 31

kb. 2015 órától
10./

Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről szóló határozati javaslat
(H/8594. szám)
(Az általános vita a lezárásig.)

11./

Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi
Föderáció Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között
Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/9337. szám)
(Az általános vita a lezárásig.) 32

12./

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9165. szám)
(Lázár János, dr. Selmeczi Gabriella, dr. Papcsák Ferenc, Kozma Péter, Dr. Szalay
Péter, Patay Vilmos (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(A záróvita.) 33

13./

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9062. szám) 34
(A záróvita.) 33

30
31

32
33

34

Elérhető a Parlament honlapján (www.parlament.hu) a „Futárposta” címszó alatt!
A záróvitában a képviselőcsoportok számára 45-45 perc, a független képviselők számára összesen 20 perc áll
rendelkezésre.
Bizottsági előkészítéstől függően!
Zárószavazás előtti módosító javaslat(ok) benyújtása esetén a záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5
perc, a független képviselők számára összesen 3 perc áll rendelkezésre.
Az elfogadott módosító javaslatra való figyelemmel az előterjesztés címe megváltozott: „A Bethlen Gábor
Alapról szóló 2010. évi CLXXXII . törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.”
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14./

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési
Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9063. szám)
(A záróvita.) 35

15./

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8879. szám)
(Rogán Antal, Babák Mihály, Kapus Krisztián (Fidesz), Spaller Endre (KDNP)
képviselők önálló indítványa.)
(A záróvita.) 36

Benyújtástól, napirendre vételtől és bizottsági előkészítéstől függően:
[../]

35

36

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/…. szám)
(Az általános vita a lezárásig.)

Zárószavazás előtti módosító javaslat(ok) benyújtása esetén a záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5
perc, a független képviselők számára összesen 3 perc áll rendelkezésre.
A záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5 perc, a független képviselők számára összesen 3 perc áll
rendelkezésre.
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december 11-én

9

KEDDEN

00
órakor kezdődik és kb.

18

00
óráig illetve, a

napirendi pontok megtárgyalásáig tart.
Szünet:
NAPIREND ELŐTT:

szükség szerint

Napirend előtti felszólalások.

kb. 950 órától
DÖNTÉSEK, HATÁROZATHOZATALOK:

HATÁROZATKÉPESSÉG SZÜKSÉGES!
Döntés részletes vitára bocsátásról: 37
1. Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről szóló határozati javaslat
(H/8594. szám)
2. Benyújtástól, napirendre vételtől függően:
Magyarország Alaptörvényének harmadik módosításáról szóló törvényjavaslat (T/…. szám)

16./

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9235. szám)
(Dr. Aradszki András, Dr. Latorcai János (KDNP) képviselők önálló indítványa.)
(Szavazás a módosító javaslatokról és lehetőség szerint a zárószavazás.) 38

[12./]

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9165. szám)
(Lázár János, dr. Selmeczi Gabriella, dr. Papcsák Ferenc, Kozma Péter, Dr. Szalay
Péter, Patay Vilmos (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(A zárószavazás.)

[13./]

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9062. szám) 39
(A zárószavazás.)

[14./]

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési
Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9063. szám)
(A zárószavazás.)

37
38

39

Módosító javaslat(ok) benyújtása esetén!
A HHSZ 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) javaslat(ok) hiányában a
módosító javaslatokról történő határozathozatalt követően a zárószavazást is meg lehet tartani.
Az elfogadott módosító javaslatra való figyelemmel az előterjesztés címe megváltozott: „A Bethlen Gábor
Alapról szóló 2010. évi CLXXXII . törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.”
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[15./]

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8879. szám)
(Rogán Antal, Babák Mihály, Kapus Krisztián (Fidesz), Spaller Endre (KDNP)
képviselők önálló indítványa.)
(A zárószavazás.)

17./

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9233. szám) 40
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

18./

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez
kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/9246. szám) 41
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

19./

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9242. szám) 42
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

20./

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám) 43
(Kósa Lajos, Dr. Láng Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

21./

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8737. szám) 44
(Lázár János, Bencsik János, Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

40

41

42

43

44

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény T) cikk (1) bek., VI. cikk (3) bek., IX . cikk (3) bek., XXIX .
cikk (3) bek., XXXI . cikk (3) bek., 2. cikk (1 ) bek., 23 . cikke, 25 . cikk (7) bek., 26. cikk (1) és (2) bek., 29.
cikk (7) bek., 31. cikk (3) bek., 35. cikk (1) bek., 42. cikke, 45 . cikk (5) bek., 46. cikk (6) bek., 54. cikk (4)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
2/3-ának igen szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, 4. cikk (2) és (5) bek., valamint 46.
cikk (6) bek. alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
2/3-ának igen szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bek., 5. cikk (4) bek., valamint 41. cikk (5)
bek. alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3ának igen szavazata szükséges
A törvényjavaslat egy szakasza, az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bek., 5. cikk (7) bek., 31. cikk (3) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen
szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdései alapján sarkalatosnak
minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata
szükséges.
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22./

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a
területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9244. szám) 45
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

23./

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9241. szám) 46
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

24./

A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/9234. szám) 47
(Szavazás a módosító javaslatokról és lehetőség szerint a zárószavazás.) 48

[9./]

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/7655. szám)
(A zárószavazás.)

25./

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/9237. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

26./

A hegyközségekről szóló törvényjavaslat
(T/9238. szám, új változat a 8604. szám helyett)
(Tiffán Zsolt, Babák Mihály, Horváth István, Balázs József (Fidesz) képviselők önálló
indítványa.)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

27./

Egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9240. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

28./

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

45

46

47

48

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény G. cikk (4) bekezdése, 31. cikk (3) bek., valamint 46. cikk
(6) bek. alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3ának igen szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény 4. cikk (5) bek. és 46. cikk (6) bek. alapján sarkalatosnak
minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata
szükséges. A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény 5. cikk (7) bek. alapján a jelen lévő
országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
A törvényjavaslat elfogadásához az Alaptörvény T) cikk (1), bek. XXXI. cikk (3) bek., 45. cikk (5) bek., 54. cikk
(4) bek., 25. cikk (7) bek., 26. cikk (1)-(2) bek., 29. cikk (7) bek., és 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata
szükséges.
A HHSZ 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) javaslat(ok) hiányában a
módosító javaslatokról történő határozathozatalt követően a zárószavazást is meg lehet tartani.
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29./

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9245. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

30./

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése
érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9236. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról és lehetőség szerint a zárószavazás.) 49

31./

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9065. szám)
(Szavazás a módosító javaslatokról.)

32./

Mentelmi ügyek. (H/9385. szám, H/9386. szám) 50

33./

Személyi javaslat(ok): 51
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása (H/... szám)

Döntés tárgysorozatba-vételről:
1. A családbarát intézményekről szóló határozati javaslat (H/8594. szám)
(Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás, Z. Kárpát Dániel, Novák Előd (Jobbik) képviselők
önálló indítványa.) 52
2. A nyugdíjasok védelméhez és a nyugdíjak reálértékének megőrzéséhez szükséges
intézkedésekről szóló határozati javaslat. (H/7926. szám)
(Mesterházy Attila, Kiss Péter, Dr. Lamperth Mónika (MSZP) képviselők önálló indítványa.) 53
3. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/7710. szám)
(Lendvai Ildikó, Nyakó István (MSZP) képviselők önálló indítványa.) 53

49

50

51
52
53

A HHSZ 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) javaslat(ok) hiányában a
módosító javaslatokról történő határozathozatalt követően a zárószavazást is meg lehet tartani.
Az Ogy. tv 77. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló ügyben az érintett képviselő
a határozathozatal előtt felszólalhat és ismertetheti álláspontját. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló
döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. A HHSZ 131.
§ (2) bekezdése alapján a határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet fűzni, arról az Országgyűlés
vita nélkül határoz.
Jelöléstől függően!
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése.
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A HATÁROZATHOZATALOKAT KÖVETŐEN:

[10./]

Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről szóló határozati
javaslat (H/8594. szám)
(A részletes vita.) 54

Benyújtástól, napirendre vételtől és módosító javaslat(ok) benyújtásától függően:
[../]

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/…. szám)
(A részletes vita.)

Benyújtástól függően, kivételes sürgős eljárásba vétel esetén:
[../]

Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény
megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló
törvényjavaslat. (T/... szám)
(Az összevont általános és részletes vita.) 55

Az Országgyűlés 2012. évi téli rendkívüli ülésszaka első ülésének összehívása.

54
55

Módosító javaslatok benyújtása esetén!
Erre irányuló kezdeményezés esetén a módosító javaslat(ok)ról történő szavazásra és a zárószavazásra a
december 17-i (hétfői) ülésnapon kerül sor.

