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Előterjesztések

FEBRUÁR

22

hétfő

Egyes szoc.és munkaügyi tárgyú tv-eknek az új PTK hatálybalép. 
összefüggő mód. sz. tvj. (T/11310. szám)

zvita és zszav.

A hagyatéki eljárásról sz. tvj. (T/11370. szám) zvita és zszav.

Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú tv-ek mód., v.mint egyes tv-
eknek a Vízuminf. Rendsz. bev. összefüggő jogharm. célú mód. sz. tvj. 
(T/11209. szám)

zvita és zszav.

A környezet védelmének általános szabályairól sz. 1995. évi LIII. tv. 
mód. (T/11517. szám)

szav.mód és 
leh. sz. 
zárószav. 1

A polgári védelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról sz. 
tvj. (T/11561. szám)

szav.mód.

Az egyrészről az EK és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési 
Köz. Gazd. Partnerségi Megállap. részt vevő államok közötti gazd. 
partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihird. sz. 
tvj. (T/11724. szám)

ált. vita és hat.
hoz.

A MK Korm. és a Horvát Közt. Korm. között a közös államhatárt 
keresztező vill. távvez. épít.-vel, üzemel., fenntart., rekonstruk. és 
üzemzavar-elhár. klapcs. együttműk. sz. Megáll. kihird. sz. tvj. 
(T/11876. szám)

ált. vita és hat.
hoz.
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A Nk-i Munkaügyi Szerv. Ált. Konf. 71. ülésszakán elf., a munkaügyi 
stat. sz. 160. számú egyezm. kihird. sz. tvj. (T/11725. szám)

ált. vita és hat.
hoz.

A Nk-i Munkaügyi Szerv.Ált. Konf. 81. ülésszakán elf., a 
részmunkaidős fogalalkoztatásról sz. 175. sz. egyezmény kihird. sz. 
tvj. (T/11726. sz.)

ált. vita és hat.
hoz.

A Helyi Önk. Eu-iChartájáról sz., Strasbourgban, 1985. október 15-én 
kelt egyezm. a helyi közéletben való részvételről sz. kiegészítő jk. 
kihird. sz. tvj. (T/11723. szám)

ált. vita és hat.
hoz.

A MK Korm. és a Horvát Közt. Korm. között a Mk-nak a Moldovai 
Közt.-ban működő nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével 
kapcs. együttműk. sz. Megáll. kihird. sz. tvj. ( T/11740. szám)

ált. vita és hat.
hoz.

A MK Korm. és az Amerikai Egyesült Államok Korm. között a 
jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az 
adóztatás kijátszásának megakadályoz. Budapesten, 2010. február 4. 
napján aláírt Egyezm. kihird. sz. tvj. (T/11741. szám)

ált. vita és hat.
hoz.

A MK Korm. és az Amerikai Egyesült Államok Korm.közötti tud. és 
technológiai együttműk. megáll. kihird. sz. tvj. (T/11742. szám)

ált. vita és hat.
hoz.

A MK Kormánya és Mongólia Korm. között a vámügyekben történő 
együttműk.és kölcsönös segítségnyújtásról sz.Egyez. kihird., valamint 
az Egyez. mód. kötelező hatályának elismeréséről és kihird. sz. tvj. 
(T/11819.szám)

ált. vita és hat.
hoz.

A MK és az Indiai Közt. között a szociális bizt. sz. Egyezmény kihird. 
sz. tvj. (T/11821. szám)

ált. vita és hat.
hoz.

A MK Kormánya és az Albán Közt. Korm. között a jogell.tart. szem. 
az államhat.tört. visszafog. sz., Tiranában, 2001. március 20-án aláírt 
Egyez. kihird. sz. 2001. évi XCVIII. tv., valamint a MK Korm.és a 
Szerbia és Montenegró Korm. között a két állam területén jogell. tart. 
szem. átad. és visszafog.szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt 
Egyez. kihird. szóló 2003. évi XXII. tv. hat. kívül helyez. sz. tvj. 
(T/11820. szám)

ált. vita és hat.
hoz.

A nemzeti és etnikai kisebb.szerv. költségvetési tám. sz. ogy. hat. jav. 
(H/11864. szám, új változat a H/11822. szám helyett)

ált. vita és leh. 
sz. hat.hoz. 2

A magyar mérnökök, műszaki és természettudományi értelmiség 
napjáról sz. ogy. hat. jav. (H/11835. szám)

ált. vita és leh. 
sz. hat.hoz.2
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A központi államig.szervekről, valamint a Korm. tagjai és az államtit. 
jogáll.sz. 2006. évi LVII. tv. mód. sz. tvj. (T/11836. szám)

ált. vita és leh. 
sz. hat.hoz. 2

A polgári perrendtartásról sz. 1952. évi III. évi tv. mód. sz. tvj. 
(T/11332. szám)

zvita és zszav.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11390. szám)

zárószav. 

A Sláger és a Danubius rádiók frekv. kiírt ORTT pályázat elbír. 
során felmerült egyes pártkötőd. és háttéralkuk szerepét vizsg. biz. 
létrehoz. sz. ogy. hat. jav. (H/11060. szám)

zárószav.

A polgármesteri tiszt. ellát. egyes kérdéseiről és az önk. képv. 
tiszteletdíjáról sz. 1994. évi LXIV. tv. mód. sz. tvj. (T/11462. szám)

szav.mód és 
leh. sz. 
zárószav3 

A Büntető Törvénykönyvről sz. 1978. évi IV. tv. mód. sz. tvj. 
(T/11705. szám)

szav.mód és 
leh. sz. 
zárószav 3

A felnőttképzéshez kapcsolódó egyes törvények mód. sz. tvj. 
(T/11684. szám)

szav.mód és 
leh. sz. 
zárószav 3

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv. mód. sz. tvj. (T/11552. 
szám)

szav.mód és 
leh. sz. 
zárószav 3

A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételéről sz. tvj. (T/11446. 
szám)

szav.mód és 
leh. sz. 
zárószav 3

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról sz. 
ogy. hat. jav. (H/11394. szám)

szav.mód és 
leh. sz. 
zárószav 3

A nemzeti és etnikai kisebb. ogy-i képviseletére von. jogalkotási 
folyam.-ról. sz ogy. hat. jav.(H/11393. szám)

szav.mód és 
leh. sz. 
zárószav 3

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. mód. sz. tvj. (T/11827. 
szám, új változat a T/11734. szám helyett)

ált. vita és leh. 
sz. hat.hoz 2
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A szem. jöv.adó meghat. részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasz. sz. 1996. évi CXXVI. tv. mód. sz. tvj. (T/11839. szám)

ált. vita és leh. 
sz. hat.hoz 4

A hitelint. és a pénzügyi vállalk. sz. 1996. évi CXII. tv. felügyeleti int. 
megerősítését célzó mód. sz. tvj. (T/11817. szám)

 

Az üvegházhatású gázok kibocs. egységeinek keresked. sz. 2005. évi 
XV. tv. mód. sz. tvj. (T/11818. szám)

 

Az atomenergia 2008. évi hazai alkalm. bizt. sz. jelentés (J/11301. 
szám) és annak elf. sz. ogy.hat.jav.(H/...szám)

 

A géntechnológiai tev., annak mezőgazd. és élelmiszer-előállítási 
alkalm. kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar 
stratégiáról sz. 53/2006. (XI. 29.) OGY hat. foglaltak 2008. évi 
végrehajt. sz. jelentés (J/9875. szám) és annak elf. sz. ogy.hat.jav.
(H/10715. szám)

 

Az MTA munkájáról és a magyar tud. ált. helyz. 2007-2008 sz. beszám. 
elf. sz. ogy.hat.jav.(H/11757. szám)

 

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről sz. jelentés 
(J/11430. szám) és annak elf. sz. ogy.hat.jav.(H/...szám)

 

A Kutatási- és innovációs eseti bizottság tevékenységéről (2008. 
november - 2009. november) sz. jelentés (J/11544. szám) és annak elf. 
sz. ogy.hat.jav.(H/11545. szám)

 

Az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról sz. tvj. (T/11436. 
szám)

 

A felnőttképzésről sz. 2001. évi CI. tv. mód. sz. tvj. (T/11487. szám)  

Az éghajlat védelméről sz. tvj. (T/11716. szám)  

A víziközlekedésről sz. 2000. évi XLII. tv. mód. sz. tvj. (T/11492. 
szám)

 

A "King's City" elnev., Sukoró község külterületén megval. turisztikai 
projekt létrehoz. kapcs. korm. tev. feltáró vizsg. biz. tisztségvis. és 
tagjairól. (H/...szám)
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A Sláger és a Danubius rádiók frekv. kiírt ORTT pályázat elbír. során 
felmerült egyes pártkötőd. és háttéralkuk szerepét vizsg. biz. 
tisztségvis. és tagjairól. (H/...szám)

 

Az ÁLLAMI SZÁMvevőszék elnökének és alelnökeinek választása. 
(H/...szám)

 

Az ORTT elnökének valásztása (H/...szám) Választás 5

1 A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) 
javaslatok hiányában a módosító javaslatokról történő határozathozatalt követőn a 
zárószavazást is meg lehet tartani.  
2 Amennyiben módosító javaslat nem érkezik! 
3 A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) 
javaslatok hiányában a módosító javaslatokról történő határozathozatalt követőn a 
zárószavazást is meg lehet tartani.  
4 Tárgysorozatba vételtől függően!  
Amennyiben módosító javaslat nem érkezik! 
5 Jelöléstől függően! 
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