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2008. december 12-én 1300 órai állapot szerint. 

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA 
az Országgyűlés 

2008. évi őszi ülésszaka december 15-ei (hétfő) ülésének  
NAPIRENDJÉRE 

december 15-én 

HÉTFŐN
1100órakor kezdődik és kb. 2000 óráig, illetve a napirendi 

pontok megtárgyalásáig tart.

Szünet: Kb. 1430 - 1445 óráig  

  

NAPIREND ELŐTT: Napirend előtti felszólalások 

Döntés Házszabálytól eltérésről. 

Döntés napirend kiegészítéséről. 

Döntés napirend módosításáról. 

Az ülés napirendjének elfogadása. * 

* A napirendi javaslatban szereplő előterjesztések részletes vitáiban a képviselői felszólalások időtartama 
egyszakaszos részletes vita esetén 15-15 perc, két- vagy többszakaszos részletes vita esetén vitaszakaszonként 6 - 6 
perc 

Döntés sürgős tárgyalásról. 

Döntés részletes vitára bocsátásról. 

Döntés tárgysorozatba vételről. 

NAPIRENDI PONTOK: 

1./ Interpellációk. 

 ●     Az Országgyűlés döntései interpellációra adott válasszal kapcsolatos bizottsági 
jelentésekről. * 

 1. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság I/5802/1. számú jelentése Demeter 
Ervin és dr. Balsai István (Fidesz) képviselő által a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
miniszterhez címzett 2008. május 26-án elhangzott "Kísért a múlt, avagy Keller kudarcos 
kutakodásai II." címmel benyújtott interpellációjáról. 
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 2. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság I/6419/1. számú jelentése Gusztos 
Péter (SZDSZ) képviselő által a legfőbb ügyészhez címzett 2008. október 6-án elhangzott "Az 
ügyészség valóban nem észleli a bűncselekményeket?" címmel benyújtott interpellációjáról. 

 3. A Mezőgazdasági bizottság I/6784/1. számú jelentése dr. Medgyasszay László (KDNP) 
képviselő által a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez címzett 2008. november 17-én 
elhangzott "A tévedések beismerése vagy klientúraépítés?" címmel benyújtott interpellációjáról. 

 4. A Költségvetési pénzügyi és számvevőszéki bizottság I/6423/1. számú jelentése Font Sándor 
(Fidesz) képviselő által a pénzügyminiszterhez címzett 2008. október 13-án elhangzott "Az 
arcátlanságnak nincs határa? Avagy hogyan rabolják szét a bábolnai mezőgazdasági 
komplexum vagyonát?" címmel benyújtott interpellációjáról. 

 5. A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság I/6356/1. számú jelentése Czomba Sándor és 
Bernáth Ildikó (Fidesz) képviselő által a szociális és munkaügyi miniszterhez címzett 2008. 
szeptember 29-én elhangzott "Félelemkeltéssel nem lehet új munkahelyeket teremteni" címmel 
benyújtott interpellációjáról. 

 ●     Interpellációk. 

* Mivel az interpellációs bizottsági jelentésekről szóló vita az előző ülésen lefolytatásra került, ezen az ülésen a 
jelentésről vita nélkül szavaz az Országgyűlés. 

2./ Azonnali kérdések és válaszok órája. 

3./ Kérdések. 

4./ Az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén 
bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/6981. szám)

 (Az általános vita és a határozathozatal.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Miniszteri expozé [20 perc]

 Bizottsági ajánlás: T/6981/1. szám

 Várható felszólalók:

 Felszólalni kívánó képviselők [15 - 15 perc]

5./ Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi 
szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/6855. szám)

 (A határozathozatal.)*

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

* Amennyiben a módosító javaslatot visszavonják!  
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Ha erre nem kerül sor, úgy az előterjesztés részletes vitára bocsátására és részletes vitájára ezen az ülésen nem 
kerül sor. 

6./ A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a Szlovák Köztársaságban 
tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban 
címmel politikai nyilatkozat-tervezet.  
(P/7027. szám)

 (Mesterházy Attila (MSZP), Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Herényi Károly 
(MDF) képviselő önálló indítványa.)

 (A politikai nyilatkozat ismertetése és a határozathozatal.) *

 A napirendi pont előadója:

 ... (...) képviselő

 Bizottsági ajánlás:  

* A Házbizottság döntésétől függően, Házszabálytól eltérés esetén: felszólalásokra nem kerül sor.  
A politikai nyilatkozat elfogadásához a Házszabály 88. § (1) bekezdése alapján a jelen lévő képviselők 2/3-ának 
szavazata szükséges. 

7./ A Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat. (H/6338. szám)

 (A Költségvetési pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványa.)

 (A határozathozatal.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Kékesi Tibor, a Költségvetési pénzügyi és számvevőszéki bizottság előadója

8./ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6766. szám)

 (A határozathozatal.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Veres János pénzügyminiszter

9./ A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás 
kidolgozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/6958. szám)

 (Font Sándor (Fidesz), Herbály Imre (MSZP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Karsai Péter (MDF) 
képviselők önálló indítványa.)

 (Az általános vita és a határozathozatal.)*

 A napirendi pont előadója:

 ..., (...) képviselő 

Házszabálytól eltérés:

 Bizottsági ajánlás: H/6958/1-2. szám

* Házszabálytól eltérés esetén! 
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10/a. A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság 
tevékenységéről (2008. szeptember - 2008. december) szóló jelentés (J/7017. szám)

 (A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság 
önálló indítványa.)

10/b. A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság 
jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték megépítésének támogatásáról, valamint a 
Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/7018. szám)

 (A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság 
önálló indítványa.)

 (Az együttes általános vita és a határozathozatal.) 7

 A napirendi pontok előadója:

 ..., a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti 
bizottság előadója 

Házszabálytól eltérés:

 Módosító javaslatok:  

11./ Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. (T/6950. szám)

 (Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Kóka János 
(SZDSZ), Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa.)

 (Szavazás a módosító javaslatokról és a zárószavazás.)*

 A napirendi pont előadója:

 ..., (...) képviselő

 Házszabálytól eltérés: T/6950/1. szám

 Módosító javaslatok:  

 Bizottsági ajánlás a vitához:  

 Várható felszólalók:  

 ..., (...) képviselő

* Házszabálytól eltéréssel! 

12./ A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6770. szám)

 (Szavazás a módosító javaslatokról.)

 A napirendi pont előadója:

 Bajnai Gordon, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

 Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok: T/6770/3-41. szám

 visszavonva T/6770/42. szám

  T/6770/44-59. szám

 Bizottsági ajánlás részletes vitához: T/6770/43. szám
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 Kiegészítő bizottsági ajánlás: T/6770/60. szám

13./ Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6854. szám)

 (Szavazás a módosító javaslatokról és a zárószavazás.)*

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok:  

 visszavonva T/6854/4. szám

  T/6854/5. szám

 visszavonva T/6854/6. szám

  T/6854/7-8. szám

  T/6854/10. szám

 Bizottsági ajánlás részletes vitához: T/6854/9. szám

 Kiegészítő bizottsági ajánlás: T/6854/11. szám

* Házszabálytól eltéréssel! 

14./ A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6753. szám)

 (A zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Gráf József, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

 Egységes javaslat: T/6753/23. szám

15./ A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló törvényjavaslat 
(T/6686. szám)

 (A zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Gráf József, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

 Egységes javaslat: T/6686/22. szám

16./ Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6644. 
szám)

 (A zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Egységes javaslat: T/6644/19. szám

17./ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6688. szám)
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 (A zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Egységes javaslat: T/6688/54. szám

18./ Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6071. szám) *

 (A záróvita és a zárószavazás.) 

 A napirendi pont előadója:

 Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter

 Egységes javaslat: T/6071/9. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat:  

 visszavonva T/6071/10. szám

  T/6071/11. szám

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

* A törvényjavaslat egyes szakaszainak elfogadásához az Alkotmány 50. § (5) bekezdése alapján a jelenlévő 
országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. 

19./ A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más 
okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6769. szám)*

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Egységes javaslat: T/6769/11. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6769/12. szám

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

* A törvényjavaslat egyes szakaszainak elfogadásához az Alkotmány 58. § (3) bekezdése alapján a jelenlévő 
országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. 

20./ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6374. 
szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:
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 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Egységes javaslat: T/6374/46. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6374/47-51. szám

 Bizottsági ajánlás záróvitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

21./ A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról sz. 2006. évi V. törvénynek 
és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági 
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6768. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.) 

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Egységes javaslat: T/6768/14. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6768/15-17. szám

 Bizottsági ajánlás záróvitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

22./ A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényjavaslat (T/6306. szám) 

*

 (Dr. Sándor Klára, Dr. Magyar Bálint, Dr. Kóka János, Gusztos Péter, Dr. Hankó Faragó Miklós, 
Geberle Erzsébet (SZDSZ) képviselők önálló indítványa)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Sándor Klára, (SZDSZ) képviselő

 Egységes javaslat: T/6306/42. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6306/43-45. szám

 Bizottsági ajánlás záróvitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

* A törvényjavaslat címe az elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) javaslatra figyelemmel megváltozott: "A 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 

23./ Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat  
(T/6645. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Székely Tamás, egészségügyi miniszter
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 Egységes javaslat: T/6645/104. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6645/105. szám

 Bizottsági ajánlás záróvitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

24./ A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 
LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6752. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter

 Egységes javaslat: T/6752/40. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6752/41. szám

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

25./ Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6647. 
szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter

 Egységes javaslat: T/6647/125. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6647/126-131. szám

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

26./ A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6530. 
szám)

 (Dr. Sándor Klára, Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) képviselők önálló indítványa)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Magyar Bálint, (SZDSZ) képviselő

 Egységes javaslat: T/6530/28. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6530/29-36. szám

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]
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27./ Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat  
(T/6687. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Molnár Csaba, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

 Egységes javaslat: T/6687/21. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6687/22-23. szám

 Bizottsági ajánlás záróvitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

28./ A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6646. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Veres János pénzügyminiszter

 Egységes javaslat: T/6646/4. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat:  

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

29./ A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6574. 
szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Veres János pénzügyminiszter

 Egységes javaslat: T/6574/23. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat:  

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

30./ A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló törvényjavaslat (T/6765. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Veres János pénzügyminiszter

 Egységes javaslat: T/6765/43. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat:  

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  
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 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

31./ A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat (T/6573. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Veres János pénzügyminiszter

 Egységes javaslat: T/6573/85. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/6573/86. szám

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

32./ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat  
(T/6571. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Veres János pénzügyminiszter

 Egységes javaslat: T/6571/569. szám

 Zárószavazás előtti módosító javaslat:  

 Bizottsági ajánlás záró vitához:  

 Várható felszólalók:

 Záróvitában felszólalni kívánó képviselők [vitaszakaszonként 6 - 6 perc]

33./ Személyi javaslat(ok). *

 Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása (H/... szám) 

* Jelöléstől függően! 

34./ A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 
1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes 
rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6925. szám)

 (Az általános vita lezárása.)*

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Sürgősségi javaslat: T/6925/1. szám

 Bizottsági ajánlás: T/6925/2. szám

 Módosító javaslatok:  

* Az általános vita lezárására a módosító javaslatok házszabályszerű benyújtása érdekében kerül sor, 
felszólalásokra már nincs mód. 
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35./ A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6689. szám)

 (Az általános vita lezárása.) *

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Bizottsági ajánlás: T/6689/1. szám

 Módosító javaslatok:  

36./ Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító 
rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/6750. 
szám)

 (Az általános vita lezárása.) *

* Az általános vita lezárására a módosító javaslatok házszabályszerű benyújtása érdekében kerül sor, 
felszólalásokra már nincs mód. 

 A napirendi pont előadója:

 Dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter

 Bizottsági ajánlás: T/6750/1-2. szám

 Módosító javaslatok: T/6750/3. szám

37./ Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényjavaslat (T/6934. szám)

 (Az általános vita megkezdése.)

 A napirendi pont előadója:

 Gráf József, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

 Miniszteri expozé [25 perc]

 Bizottsági ajánlás: T/6934/1-4. szám

 Módosító javaslatok:  

 Várható felszólalók:  

 Mezőgazdasági bizottság

 Borenszki Ervin, a bizottság előadója [5 perc] 

 Jakab István, a bizottság alelnöke, a kisebbségi vélemény ismertetője [5 perc] 

 Gazdasági és informatikai bizottság

 Dr. Szanyi Tibor, a bizottság előadója [5 perc] 

 Környezetvédelmi bizottság

 Kis Péter László, a bizottság előadója [5 perc] 

 Vezérszónoki felszólalások [20 - 20 perc]

38./ Tom Lantos munkásságának továbbviteléről szóló törvényjavaslat (T/6828. szám)

 (A részletes vita.)

 A napirendi pont előadója:
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 Dr. Göncz Kinga, külügyminiszter

 Módosító javaslatok: T/6828/1-3. szám

 Bizottsági ajánlás a részletes vitához:  

 Várható felszólalók:  

 Felszólalni kívánó képviselők

Az Országgyűlés 2009. évi tavaszi ülésszaka első ülésének összehívása. 

A NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSÁNAK IDŐRENDJE 

  

december 15-én 

HÉTFŐN
1100órakor kezdődik és kb. 2000 óráig,  

illetve a napirendi pontok megtárgyalásáig tart.

Szünet: Kb. 1430 - 1445 óráig 

  

NAPIREND ELŐTT: Napirend előtti felszólalások 

Döntés Házszabálytól eltérésről: * 

1. Az Országgyűlés "A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a Szlovák 
Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban" 
szóló P/7027. számú politikai nyilatkozat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy 

- ne kerüljön sor tárgysorozatba vételre és sürgősségről való döntésre, 

- a politikai nyilatkozat tervezetnek a soros jegyző általi felolvasását követően 2008. december 15-én (hétfőn) 
kerüljön sor a határozathozatalra. 

2. Az Országgyűlés "a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás 
kidolgozásáról" szóló H/6958. számú országgyűlési határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy 
térjen el a Házszabálytól, hogy 

●     sürgősségről történő szavazásra ne kerüljön sor, 
●     az országgyűlési határozati javaslatnak a soros jegyző általi felolvasását követően 2008. december 15-én 

(hétfőn) kerüljön sor a határozathozatalra. 

3. Az Országgyűlés "a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti 
bizottság tevékenységéről (2008. szeptember - 2008. december)" szóló J/7017. számú jelentés, valamint "a 
Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság jelentésének 
elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték megépítésének támogatásáról, valamint a Nemzetközi Nabucco Védnöki 
Testület felállításáról" szóló H/7018. számú országgyűlési határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során 
úgy térjen el a Házszabálytól, hogy 
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●     bizottság kijelölésére és sürgősségről történő szavazásra ne kerüljön sor, 
●     az országgyűlési határozati javaslatnak a soros jegyző általi felolvasását követően 2008. december 15-én 

(hétfőn) kerüljön sor a határozathozatalra. 

* Elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 4/5-ének igen szavazata szükséges 

Döntés a napirend kiegészítéséről: * 

1. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. 
(T/295. szám) részletes vitája. 

(Dr. Répássy Róbert (Fidesz), dr. Rubovszky György és dr. Salamon László (KDNP) képviselők önálló indítványa.) 

2. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat  
(T/296. szám) általános vitája. 

(Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP), Hirt Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa.) 

* A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése. 

Döntés a napirend módosításáról: * 

Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6071. szám) záróvitájára és zárószavazására ezen az ülésen NE kerüljön sor. 

* A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése. 

Az ülés napirendjének elfogadása. 

Kb. 1200 - 1300 óráig 

1./ Interpellációk. 

 ●     Az Országgyűlés döntései interpellációra adott válasszal kapcsolatos bizottsági 
jelentésekről. * 

 1. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság I/5802/1. számú jelentése Demeter 
Ervin és dr. Balsai István (Fidesz) képviselő által a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
miniszterhez címzett 2008. május 26-án elhangzott "Kísért a múlt, avagy Keller kudarcos 
kutakodásai II." címmel benyújtott interpellációjáról. 

 2. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság I/6419/1. számú jelentése Gusztos 
Péter (SZDSZ) képviselő által a legfőbb ügyészhez címzett 2008. október 6-án elhangzott "Az 
ügyészség valóban nem észleli a bűncselekményeket?" címmel benyújtott interpellációjáról. 

 3. A Mezőgazdasági bizottság I/6784/1. számú jelentése dr. Medgyasszay László (KDNP) 
képviselő által a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez címzett 2008. november 17-én 
elhangzott "A tévedések beismerése vagy klientúraépítés?" címmel benyújtott interpellációjáról. 
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 4. A Költségvetési pénzügyi és számvevőszéki bizottság I/6423/1. számú jelentése Font Sándor 
(Fidesz) képviselő által a pénzügyminiszterhez címzett 2008. október 13-án elhangzott "Az 
arcátlanságnak nincs határa? Avagy hogyan rabolják szét a bábolnai mezőgazdasági 
komplexum vagyonát?" címmel benyújtott interpellációjáról. 

 5. A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság I/6356/1. számú jelentése Czomba Sándor és 
Bernáth Ildikó (Fidesz) képviselő által a szociális és munkaügyi miniszterhez címzett 2008. 
szeptember 29-én elhangzott "Félelemkeltéssel nem lehet új munkahelyeket teremteni" címmel 
benyújtott interpellációjáról. 

 ●     Interpellációk. 

* Mivel az interpellációs bizottsági jelentésekről szóló vita az előző ülésen lefolytatásra került, ezen az ülésen a 
jelentésről vita nélkül szavaz az Országgyűlés. 

Kb. 1300 - 1400 óráig 

2./ Azonnali kérdések és válaszok órája. 

Kb. 1400 - 1430 óráig 

3./ Kérdések. 

Szünet: Kb. 1430 - 1445 óráig  

Kb. 1445 órától 

DÖNTÉSEK, HATÁROZATHOZATALOK: 

Döntés sürgős tárgyalásról: 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6870. szám) 

(Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselő önálló indítványa.) 

Döntés részletes vitára bocsátásról: 

Tom Lantos munkásságának továbbviteléről szóló törvényjavaslat (T/6828. szám) 

Döntés tárgysorozatba vételről:* 

A határon túli magyarok emberi jogi helyzetének figyelemmel kíséréséről szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/4629. szám) 

(Balog Zoltán, Németh Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa.) 

* A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése. 
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4./ Az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén 
bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/6981. szám)

 (Az általános vita és a határozathozatal.)

5./ Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi 
szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/6855. szám)

 (A határozathozatal.)*

* Amennyiben a módosító javaslatot visszavonják!  
Ha erre nem kerül sor, úgy az előterjesztés részletes vitára bocsátására és részletes vitájára ezen az ülésen nem 
kerül sor. 

6./ A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a Szlovák Köztársaságban 
tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban címmel 
politikai nyilatkozat-tervezet.  
(P/7027. szám)

 (Mesterházy Attila (MSZP), Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Herényi Károly (MDF) 
képviselő önálló indítványa.)

 (A politikai nyilatkozat ismertetése és a határozathozatal.) *

* A Házbizottság döntésétől függően, Házszabálytól eltérés esetén: felszólalásokra nem kerül sor.  
A politikai nyilatkozat elfogadásához a Házszabály 88. § (1) bekezdése alapján a jelen lévő képviselők 2/3-ának 
szavazata szükséges. 

7./ A Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat. (H/6338. szám)

 (A Költségvetési pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványa.)

 (A határozathozatal.)

8./ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6766. szám)

 (A határozathozatal.)

9./ A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás 
kidolgozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/6958. szám)

 (Font Sándor (Fidesz), Herbály Imre (MSZP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Karsai Péter (MDF) 
képviselők önálló indítványa.)

 (Az általános vita és a határozathozatal.)*

* Házszabálytól eltérés esetén! 

10/a. A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság 
tevékenységéről (2008. szeptember - 2008. december) szóló jelentés (J/7017. szám)

 (A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság 
önálló indítványa.)
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10/b. A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság 
jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték megépítésének támogatásáról, valamint a 
Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/7018. szám)

 (A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság 
önálló indítványa.)

 (Az együttes általános vita és a határozathozatal.) *

* Házszabálytól eltérés esetén! 

11./ Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. (T/6950. szám)

 (Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Kóka János 
(SZDSZ), Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa.)

 (Szavazás a módosító javaslatokról és a zárószavazás.)*

* Házszabálytól eltéréssel! 

12./ A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6770. szám)

 (Szavazás a módosító javaslatokról.)

13./ Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6854. szám)

 (Szavazás a módosító javaslatokról és a zárószavazás.) *

* Házszabálytól eltéréssel! 

14./ A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6753. szám)

 (A zárószavazás.)

15./ A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló törvényjavaslat 
(T/6686. szám)

 (A zárószavazás.)

16./ Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6644. 
szám)

 (A zárószavazás.)

17./ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6688. szám)

 (A zárószavazás.)

18./ Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6071. szám) *

http://www.parlament.hu/napirend/napirend.htm (16 of 19) [2008.12.12. 17:51:01]

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=7018
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=6950
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=6770
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=6854
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=6753
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=6686
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=6644
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=6688
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=6071


http://www.parlament.hu/napirend/napirend.htm

 (A záróvita és a zárószavazás.) 

* A törvényjavaslat egyes szakaszainak elfogadásához az Alkotmány 50. § (5) bekezdése alapján a jelenlévő 
országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. 

19./ A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más 
okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6769. szám)*

 (A záróvita és a zárószavazás.)

* A törvényjavaslat egyes szakaszainak elfogadásához az Alkotmány 58. § (3) bekezdése alapján a jelenlévő 
országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. 

20./ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6374. 
szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

21./ A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról sz. 2006. évi V. törvénynek 
és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági 
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6768. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.) 

22./ A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényjavaslat (T/6306. szám) 

*

 (Dr. Sándor Klára, Dr. Magyar Bálint, Dr. Kóka János, Gusztos Péter, Dr. Hankó Faragó Miklós, 
Geberle Erzsébet (SZDSZ) képviselők önálló indítványa.)

 (A záróvita és a zárószavazás.) 

* A törvényjavaslat címe az elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) javaslatra figyelemmel megváltozott: "A 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról" 

23./ Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat  
(T/6645. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

24./ A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 
LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6752. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

25./ Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6647. 
szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

26./ A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6530. 
szám)

 (Dr. Sándor Klára, Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) képviselők önálló indítványa.)
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 (A záróvita és a zárószavazás.)

27./ Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat  
(T/6687. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

28./ A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6646. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

29./ A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6574. 
szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

30./ A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló törvényjavaslat (T/6765. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

31./ A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat (T/6573. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

32./ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat  
(T/6571. szám)

 (A záróvita és a zárószavazás.)

33./ Személyi javaslat(ok). *

 Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása (H/... szám) 

* Jelöléstől függően! 

Az általános vita lezárása - felszólalásra nincs mód: 

34./ 

A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 
11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6925. szám) 

(Az általános vita lezárása.)* 

35./ 

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6689. szám) 

(Az általános vita lezárása.) * 

36./ 

Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító 
rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/6750. szám) 
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(Az általános vita lezárása.) * 

A HATÁROZATHOZATALOKAT KÖVETŐEN: 

37./ Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényjavaslat (T/6934. szám)

 (Az általános vita megkezdése.)

38./ Tom Lantos munkásságának továbbviteléről szóló törvényjavaslat (T/6828. szám)

 (A részletes vita.)

Az Országgyűlés 2009. évi tavaszi ülésszaka első ülésének összehívása. 
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