AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
OKTÓBER 16-17-18-19.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK)
ÉS OKTÓBER 24-I (KEDD)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

2017. október 12-én 1115 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
OKTÓBER 16. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 17. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 18. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 19. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
OKTÓBER 24. KEDD
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 16. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

S/…….

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

2.
B./2.

H/…..

Dr. Hadházy Ákos (LMP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
Benyújtástól függően!

3.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1400-kb. 1600 óráig
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A határozathozatalokat követően:
4.
B./4.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1600-kb. 1700 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

kb. 1700 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
5.
B./5.

H/17344/3. Az
eurózónához
való
csatlakozási
megkezdéséről
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő)
A tárgyalás.

folyamat

Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A független képviselő előterjesztő és a támogató képviselők
kezdeményezése!
6.

T/17352/3. A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott
energiarárak igazságos csökkentése érdekében a
B./6.
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvény módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László (MSZP) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
7.
B./7.

T/17262/..

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról
(Dr. Staudt Gábor, Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők)
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. 1745 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája
8.
B./8.

T/17313.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

9.
B./9.

T/17458.

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó
törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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!
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést az október 9-i héten megtárgyalja, és összegző
jelentését benyújtja.

10.
T/17562.
B./10.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról
(Kucsák László, Balla György (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

11.
B./11.

T/17569.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvény módosításáról
(Kormány- földművelésügyi ügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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12.

H/17398.

B./12.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A bizottsági jelentések vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a
Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó
bizottságnak minősül.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

13.

T/16275.

B./13.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
Uniós napirendi pont!

14.

T/17165.

B./14.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

15.

B./15.

T/17167.

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és
közigazgatási
bírósági
eljárásban
történő
alkalmazásáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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16.
T/17570.
B./16.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal
összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

A tárgyalás:
17.
B./17.

Ü/17807.

Kérelem az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IUB
számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására
(LMP képviselőcsoportja)
Tárgyalás.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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OKTÓBER 17. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés:
Gárdonyi Géza emléknap.
(A 24/2013. (IV.18.) OGY határozat alapján.)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!

1.
T/17567.
B./18.

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)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!

2.

B./8.

T/17313.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

3.
B./9.

T/17458.

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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!
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Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
4.

B./10.

T/17562.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról
(Kucsák László, Balla György (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

5.

B./11.

T/17569.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvény módosításáról
(Kormány- földművelésügyi ügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

6.
B./12.

H/17398.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a
Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó
bizottságnak minősül.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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7.

T/16275.

B./13.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

8.

B./14.

T/17165.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

9.

T/17167.

B./15.

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és
közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

10.
B./16.

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)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A döntés.)
11.
B./5.

H/17344/3. Az
eurózónához
való
csatlakozási
megkezdéséről
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő)
A döntés.

folyamat

Megjegyzés:
A független képviselő előterjesztő és a támogató képviselők
kezdeményezése!
12.

T/17352/3. A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott
energiarárak igazságos csökkentése érdekében a
B./6.
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvény módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László (MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
13.

T/17262/..

B./7.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról
(Dr. Staudt Gábor, Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A döntés:
14.

Ü/17807.

B./17.

Kérelem az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IUB
számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására
(LMP képviselőcsoportja)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

15.

Személyi javaslat(ok)

B./19.

S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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Kb. 1020 órától
Az általános viták a lezárásig:
16.

T/16168.

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Dr. Selmeczi
Gabriella (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

T/17784.

A Wacław Fełczak Alapítványról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

B./20.

17.

B./21.

18.
T/17564.
B./22.

A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a
Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a
határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése
érdekében
folytatandó
együttműködésről
szóló,
Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés
módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

19.

T/17781.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti
határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről,
fenntartásáról
és
rekonstrukciójáról
szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/17779.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás
létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás,
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./23.

20.
B./24.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
21.
B./25.

T/17780.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről
Bosznia
és
Hercegovina
közötti
stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának
figyelembevétele
céljából
készült
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
12

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
22.

B./26.

T/17783.

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének
megváltoztatásával
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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OKTÓBER 18. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az együttes általános vita a lezárásig:
1.

B./27.

a)
B/15351.

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti
jelentése és beszámolója
(Magyar Nemzeti Bank)

b)
H/17753.

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti
jelentése és beszámolója elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Az a)- b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.

Az általános viták a lezárásig:
2.

T/17776.

B./28.

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a
kapcsolódó törvények módosításáról
(Varga Mihály, Cseresnyés Péter (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

3.

B./29.

T/17787.

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak
adómentességéről
(Dr. Rétvári Bence (KDNP) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

4.
B./30.

T/17778.

A megtakarításokból származó kamatjövedelem
adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben
előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar
Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Mansziget és a függő vagy társult karibi területek között
aláírt
Megállapodások
megerősítéséről
és
kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben
kihirdetett
Megállapodásokhoz
kapcsolódó
módosításokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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5.

T/17782.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

6.

T/17786.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B./31.

B./32.

Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
7.
H/17785.
B./33.

A magyar jelnyelv napjáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

15

OKTÓBER 19. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
Megemlékezés:
A magyar-bolgár barátság napja.
(A 18/2016. (X.3.) OGY határozat alapján)

Az általános vita megkezdése:
1.

H/17788.

B./34.

A
Czeglédy-ügy
károsultjainak
rendkívüli
kárrendezéséről
(Dr. Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita megkezdése.
Megjegyzés:
Az általános vita során az előterjesztői nyitóbeszédre, a
Kormány képviselőjének felszólalására, a vezérszónoki
felszólalásokra, valamint az elsőként jelentkező független
képviselő felszólalására kerül sor.
További képviselői felszólalásokra a vita folytatásában lesz
lehetőség.
Tárgysorozatba vételtől függően!

kb: 1045 órától
Az általános vita a lezárásig:
2.

B./35.

T/17578.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról
(Kormány-nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/17578/1. Jelentés Magyarország 2016. évi központi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről
(Állami Számvevőszék)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (1)
bekezdése alapján a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az
Országgyűlés az Állami Számvevőszék jelentésével együtt
tárgyalja meg.
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A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is
lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.

Az általános vita folytatása és lezárása:

3.

B./34.

H/17788.

A
Czeglédy-ügy
károsultjainak
rendkívüli
kárrendezéséről
(Dr. Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita folytatása és lezárása.
Megjegyzés:
További képviselői felszólalásokra itt van lehetőség.
Tárgysorozatba vételtől függően!
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OKTÓBER 24. KEDD
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.

S/…….

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

2.

Mentelmi ügy:
H/……..

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

3.

Interpellációk

4.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás és a döntés.)
5.

H/17344/3. Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként egyegy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A független képviselő előterjesztő és a támogató képviselők
kezdeményezése!
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6.

T/17352/3. A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott
energiarárak igazságos csökkentése érdekében a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvény módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László (MSZP) képviselők)
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:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.

T/17262/..

B./6.

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról
(Dr. Staudt Gábor, Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők)
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 Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

8.

T/17313.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról 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: 6 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.09.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17313/8.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17313/9.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17313/10.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– 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:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
9.

T/17458.

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.26. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/17458/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17458/7.
A részletes vita lezárása: 2017.10.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17458/8.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– 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, 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

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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!
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.
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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10.

T/17562.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról
(Kucsák László, Balla György (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17562/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17562/4.
A részletes vita lezárása: 2017.10.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17562/5.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– 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

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
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perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
11.

T/17569.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvény módosításáról
(Kormány- földművelésügyi ügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17569/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17569/3.
A részletes vita lezárása: 2017.10.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17569/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– 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: Kepli Lajos: 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

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
24

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
12.

H/17398.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.
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. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
H/17398/2.
H/17398/3.
H/17398/4.
A részletes vita lezárása: 2017.10.10.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Kreszta Traján, a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– a kapcsolódó 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
– A nemzetiségeket képviselő
nemzetiségi szószóló (5 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
bizottság

– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)
25

elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
által

felkért

elmondható

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a
Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó
bizottságnak minősül.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
13.

T/16275.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.06.28.
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: T/16275/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/16275/3.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/16275/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– 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, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
14.

T/17165.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról 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: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.09.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17165/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17165/5.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17165/6.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– 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:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
15.

T/17167.

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és
közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról 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: 3 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.09.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17167/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17167/6.
A részletes vita lezárása: 2017.09.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17167/7.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– 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:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
16.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17570/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17570/3.
A részletes vita lezárása: 2017.10.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17570/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– 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, 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

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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.
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 9-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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17.

Ü/17807.

Kérelem az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IÜB
számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására
(LMP képviselőcsoportja)
A tárgyalás és döntés.
Benyújtás: 2017.10.12.
Várható felszólalók:
– az Országgyűlés döntését indítványozó képviselőcsoport (5 perc)
– házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság kijelölt
előadója (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (képviselőcsoportonként egy
képviselő (2-2 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– az Országgyűlés döntését indítványozó képviselőcsoport (2 perc)
– házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság kijelölt
előadójának válasza (2 perc)
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

18.

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)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!

19.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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20.

T/16168.

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Dr. Selmeczi
Gabriella (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.06.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.04. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.02.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)

21.

T/17784.

A Wacław Fełczak Alapítványról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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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22.

T/17564.

A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a
Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a
határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése
érdekében
folytatandó
együttműködésről
szóló,
Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés
módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
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:
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)

23.

T/17781.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti
határhidak
és
határút-szakaszok
üzemeltetéséről,
fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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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24.

T/17779.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás
létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás,
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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!

25.

T/17780.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs
és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának
figyelembevétele
céljából
készült
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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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26.

T/17783.

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének
megváltoztatásával
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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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27.

a)
B/15351.

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése
és beszámolója
(Magyar Nemzeti Bank)
Benyújtva: 2017.05.05.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.12. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:

b)
H/17753.

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése
és beszámolója elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Az a)- b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
-A beszámolót érintően a napirendi pont előterjesztője:
Dr. Matolcsy György,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
Dr. Galambos Dénes,
a Gazdasági bizottság előadója (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 perc)
– Előterjesztői zárszó:
Dr. Matolcsy György,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
Dr. Galambos Dénes,
a Gazdasági bizottság előadója (30 perc)
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28.

T/17776.

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről
kapcsolódó törvények módosításáról
(Varga Mihály, Cseresnyés Péter (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

és

a

Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
29.

T/17787.

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak
adómentességéről
(Dr. Rétvári Bence (KDNP) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
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30.

T/17778.

A megtakarításokból származó kamatjövedelem
adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben
előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar
Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Mansziget és a függő vagy társult karibi területek között
aláírt
Megállapodások
megerősítéséről
és
kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben
kihirdetett
Megállapodásokhoz
kapcsolódó
módosításokról (Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)

31.

T/17782.

Az adóhatóság által foganatosítandó
eljárásokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

végrehajtási

Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)

38

32.

T/17786.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

33.

H/17785.

A magyar jelnyelv napjáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Népjóléti bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
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34.

H/17788.

A
Czeglédy-ügy
károsultjainak
rendkívüli
kárrendezéséről
(Dr. Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba (Fidesz)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
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35.

T/17578.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény végrehajtásáról
(Kormány-nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.09.29
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017. 10. 02. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
- valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő
bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:

T/17578/1. Jelentés Magyarország 2016. évi központi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről
(Állami Számvevőszék)
Várható felszólalók:
– Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Előterjesztői nyitóbeszéd (40 perc)
– Domokos László,
az Állami Számvevőszék elnöke (40 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként
szólásra
jelentkező
független
képviselő
(15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők (15-15 percben)
– Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Előterjesztői zárszó (30 perc)
– Domokos László,
az Állami Számvevőszék elnöke (15 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (1)
bekezdése alapján a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az
Országgyűlés az Állami Számvevőszék jelentésével együtt tárgyalja
meg.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is
lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
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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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