AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
OKTÓBER 2-3-4.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA)
ÉS OKTÓBER 9-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2017. október 2-án 1415 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
OKTÓBER 2. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 3. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 4. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
OKTÓBER 9. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
OKTÓBER 2. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra

Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Miniszteri eskütétel

Kósa Lajos
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős
tárca nélküli miniszter
Megjegyzés:
A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.
A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Alaptörvény 16. cikk (1) és (9)]

Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

a)
S/17643.

Az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökének
megválasztása (Hende Csaba)
Megjegyzés:
[Alaptörvény 5. cikk (2), Ogytv. 1. §]
Az Országgyűlés alelnökeit az Országgyűlés a házelnök javaslata
alapján nyílt szavazással választja meg.
[Ogytv. 6. § (1) és 8. §]
Az Országgyűlés az alelnökök sorában törvényalkotásért felelős
alelnököt is választ.
[Ogytv. 3. § (5)]
A törvényalkotásért felelős alelnök megválasztásának tényével
és időpontjában a törvényalkotási bizottság elnökjelöltjévé
válik.
[Ogytv. 6. § (1)]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani.
A tisztségviselőkről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
[Ogytv. 6. § (4)]

b)
S/17644.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a törvényalkotási bizottság alelnökének és
tagjainak személyéről az állandó bizottságok létrehozásával
egyidejűleg határoz.
A törvényalkotási bizottság elnökének személyéről az
Országgyűlés külön határoz.
[Ogytv. 21/A. § (2)]
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Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/17419/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény
végrehajtásáról” címmel benyújtott beszámoló (B/17419.)
esetén a kijelölt Fenntartható fejlődés bizottságát a beszámolóról
történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány- földművelésügyi miniszter)

B/17568/2. „Az élelmiszerlánc-biztonságról és az élelmiszerláncfelügyeleti díj felhasználásáról” címmel benyújtott
beszámoló (B/17568.) esetén a kijelölt Mezőgazdasági
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány- földművelésügyi miniszter)
Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdése alapján a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés - a 84. § (1) a) pontjában
felsoroltak által benyújtott beszámoló kivételével - a beszámolóról történő
határozathozatalra a beszámolót tárgyaló bizottságot felkérheti.
Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1415-kb. 1615 óráig

A határozathozatalokat követően:

3.
B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1615-kb. 1715 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Tárgysorozatba-vételi kérelem (A tárgyalás.)
4.

T/16862/3. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosításáról
B./4.
(Dúró Dóra (Jobbik) képviselő)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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kb. 1730 órától
A bizottsági jelentés(ek) és az összegző módosító javaslat(ok) vitája
5.

T/15866.

B./5.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a
Magyar
Államkincstárba
történő
beolvadásához
szükséges törvénymódosításokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

6.

T/15992.

B./6.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

7.

B./7.

H/17226.

A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és
székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat
módosításáról
(Lázár János, Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselő)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

8.
B./8.

T/17315.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a
szövetkezetekről
szóló
2006.
évi
X.
törvény
módosításáról
(Kósa Lajos, Dr. Czomba Sándor, Dunai Mónika (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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9.

T/16818.

B./9.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes
igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

10.

T/17166.

B./10.

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról, valamint
egyes bírósági nemperes
eljárásokról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

11.

B./11.

T/17307.

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás
módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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OKTÓBER 3. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!

1.

T/17298.

B./12.

A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

2.

T/17299.

B./13.

A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

3.

B./14.

T/17303.

A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.
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4.

T/17300.

B./15.

A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az
adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a
vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék
kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

5.

B./16.

T/17304.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és
másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti
átfogó
partnerségi
és
együttműködési
keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának
figyelembevétele
céljából
készült
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

6.

T/17301.

B./17.

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság
Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi
helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

7.
B./18.

T/17302.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről
az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és
fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.
9

8.

T/17305.

B./19.

A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

9.

B./20.

T/17306.

A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai
közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
való
csatlakozása
figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

10.

B./21.

T/17308.

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról
szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

11.
B./22.

T/17309.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről
Izrael
Állam
Kormánya
közötti
euromediterrán
légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság
Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele
céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.
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12.

T/15866.

B./5.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a
Magyar
Államkincstárba
történő
beolvadásához
szükséges törvénymódosításokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
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 a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

B./6.

T/15992.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
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 a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

14.

H/17226.

B./7.

A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és
székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat
módosításáról
(Lázár János, Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselő)
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 a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

15.
B./8.

T/17315.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a
szövetkezetekről
szóló
2006.
évi
X.
törvény
módosításáról
(Kósa Lajos, Dr. Czomba Sándor, Dunai Mónika (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 a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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16.

T/16818.

B./9.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes
igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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.

17.

T/17166.

B./10.

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes
eljárásokról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

18.
B./11.

T/17307.

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás
módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

Tárgysorozatba-vételi kérelem (A döntés.)
19.

T/16862/3. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosításáról
B./4.
(Dúró Dóra (Jobbik) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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20.

Személyi javaslat(ok)

B./23.

S/…….

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

Kb. 1010 órától
Az általános viták a lezárásig:
21.

T/17558.

Az
átmeneti
bányászjáradékban
részesülők
közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő
foglalkoztatása
érdekében
egyes
törvények
módosításáról
(Bencsik János, Kósa Lajos, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

T/17562.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kucsák László, Balla György (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

T/17567.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs
és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának
figyelembevételéről
készült
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./24.

22.
B./25.

23.
B./26.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
24.

T/17571.

A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges
egyes törvénymódosításokról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/17267.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény
módosításáról
(Lázár János, Dr. Vas Imre, Dr. Vitányi István (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B./27.

25.

B./28.
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26.

B./29.

T/17563.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

27.

T/17572.

B./30.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,
egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai
uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést
szabályozó törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

28.

T/17570.

B./31.

A
tisztességtelen
piaci
magatartás
és
a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi
rendelkezések módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

29.

B./32.

T/17566.

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi
tárgyú
jogharmonizációjával
kapcsolatos
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
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OKTÓBER 4. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az együttes általános viták a lezárásig:
1.
B./33.

a)
B/14301.

Beszámoló
az
alapvető
jogok
helyetteseinek tevékenységéről 2016
(Alapvető jogok biztosa)

biztosának

és

b)
H/17398.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Az a) – b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló
tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága
vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

2.
B./34.

a)
T/17458.

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!

b)
T/17565.

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az a) – b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
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Az általános vita a lezárásig:
3.

B./35.

T/17569.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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OKTÓBER 9. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2017. szeptember 18-i ülésnapján elfogadott, H/17399. számú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!
1.

Kérdések

B./36. Kb. 1150-kb. 1320 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./37. Kb. 1320-kb. 1420 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

a)
S/17643.

Az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökének
megválasztása (Hende Csaba)
Megjegyzés:
[Alaptörvény 5. cikk (2), Ogytv. 1. §]
Az Országgyűlés alelnökeit az Országgyűlés a házelnök javaslata
alapján nyílt szavazással választja meg.
[Ogytv. 6. § (1) és 8. §]
Az Országgyűlés az alelnökök sorában törvényalkotásért felelős
alelnököt is választ.
[Ogytv. 3. § (5)]
A törvényalkotásért felelős alelnök megválasztásának tényével
és időpontjában a törvényalkotási bizottság elnökjelöltjévé
válik.
[Ogytv. 6. § (1)]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani.
A tisztségviselőkről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
[Ogytv. 6. § (4)]

b)
S/17644.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a törvényalkotási bizottság alelnökének és
tagjainak személyéről az állandó bizottságok létrehozásával
egyidejűleg határoz. A törvényalkotási bizottság elnökének
személyéről az Országgyűlés külön határoz.
[Ogytv. 21/A. § (2)]

2.

Interpellációk

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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Tárgysorozatba-vételi kérelem (A tárgyalás és a döntés.)
4.

T/16862/3. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosításáról
(Dúró Dóra (Jobbik) képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

5.

T/15866.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a
Magyar
Államkincstárba
történő
beolvadásához
szükséges törvénymódosításokról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.30. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.06.15. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.06.19.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/15866/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15866/3.
A részletes vita lezárása: 2017.09.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15866/4.
Összegző módosító javaslat: T/15866/5.
Összegző jelentés: T/15866/6.
Egységes javaslat: T/15866/7.
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Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
6.

T/15992.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.06.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.06.07. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.06.15. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.06.19.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/15992/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15992/7.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/15992/8.
Összegző módosító javaslat: T/15992/9.
Összegző jelentés: T/15992/10.
Egységes javaslat: T/15992/12.
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Várható felszólalók:
– Dr. Répássy Róbert, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
7.

H/17226.

A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és
székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat
módosításáról
(Lázár János, Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselő)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.06. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.09.18.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.09.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
H/17226/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/17226/4.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
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Előterjesztői nyilatkozat: H/17226/5.
Összegző módosító javaslat: H/17226/6.
Összegző jelentés: H/17226/7.
Egységes javaslat: H/17226/8.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

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 a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
8.

T/17315.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a
szövetkezetekről
szóló
2006.
évi
X.
törvény
módosításáról
(Kósa Lajos, Dr. Czomba Sándor, Dunai Mónika (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.09.18.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.09.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17315/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17315/5.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17315/6.
Összegző módosító javaslat: T/17315/7.
Összegző jelentés: T/17315/8.
Egységes javaslat: T/17315/9.
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

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 a szeptember
28-i ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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9.

T/16818.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes
igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.08.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.09.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/16818/2.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 47. § (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós
kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai
parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35. § (2) bekezdése szerinti
megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett,
úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele,
amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az
időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási
idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.
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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
10.

T/17166.

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról,
valamint
egyes
bírósági
nemperes
eljárásokról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.08.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.09.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17166/2.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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11.

T/17307.

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás
módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.09.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17307/2.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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12.

T/17298.

A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

13.

T/17299.

A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.
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14.

T/17303.

A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

15.

T/17300.

A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a
kettős
adóztatás elkerüléséről
és
az
adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a
vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék
kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.
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16.

T/17304.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és
másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti
átfogó
partnerségi
és
együttműködési
keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának
figyelembevétele
céljából
készült
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

17.

T/17301.

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság
Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi
helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.
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18.

T/17302.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről
az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és
fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

19.

T/17305.

A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.
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20.

T/17306.

A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai
közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
való
csatlakozása
figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

21.

T/17308.

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról
szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.
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22.

T/17309.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről
Izrael
Állam
Kormánya
közötti
euromediterrán
légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság
Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele
céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.11
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet.

23.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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24.

T/17558.

Az
átmeneti
bányászjáradékban
részesülők
közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő
foglalkoztatása
érdekében
egyes
törvények
módosításáról
(Bencsik János, Kósa Lajos, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.02.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

25.

T/17562.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
(Kucsák László, Balla György (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.02.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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26.

T/17567.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs
és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának
figyelembevételéről
készült
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

27.

T/17571.

A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges
egyes törvénymódosításokról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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28.

T/17267.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény
módosításáról
(Lázár János, Dr. Vas Imre, Dr. Vitányi István (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.07. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017. 09.18.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

29.

T/17563.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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30.

T/17572.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,
egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai
uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést
szabályozó törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

31.

T/17570.

A
tisztességtelen
piaci
magatartás
és
a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi
rendelkezések módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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32.

T/17566.

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi
tárgyú
jogharmonizációjával
kapcsolatos
módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
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33.

a)
B/14301.

Beszámoló
az
alapvető
jogok
helyetteseinek tevékenységéről 2016
(Alapvető jogok biztosa)

biztosának

és

Benyújtva: 2017.03.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.04.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Magyarországi nemzetiségek bizottsága

b)
H/17398.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Benyújtva: 2017.09.18.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.10.02. Fenntartható fejlődés bizottsága
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:

Az a) – b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
-A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: Dr. Székely László, az Alapvető jogok
biztosa (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
Dr. Vejkey Imre, az Igazságügyi bizottság elnöke
(30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (összesen: 15 perc, Kreszta Traján)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként
15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 perc)
– Előterjesztői zárszó:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: Dr. Székely László, az Alapvető jogok
biztosa (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
Dr. Vejkey Imre, az Igazságügyi bizottság elnöke
(30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján e beszámoló
tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága
vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
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34.

a)
T/17458.

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Benyújtva: 2017.09.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.26. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!

b)
T/17565.

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.28. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az a) – b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (40 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (40 perc)
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35.

T/17569.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.10.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

36.

Kérdések

37.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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