AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
NOVEMBER 13-14-15-16.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA- CSÜTÖRTÖK)
ÉS NOVEMBER 20-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2017. november 13-án 1405 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
NOVEMBER 13. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2400 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 14. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 15. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 16. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
NOVEMBER 20. 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
NOVEMBER 13. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés:
A Magyar Nyelv Napjáról
(66/2011. (IX. 29.) OGY határozat alapján)
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/18353.

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.

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 kérelmek (A tárgyalás.)
5.
B./5.

H/17747/3. Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról
(Kónya Péter (független) képviselő)
A tárgyalás.
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/17956/3. A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek mindenki
számára való elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi
B./6.
rendszer
működőképességének
helyreállítása
érdekében
Magyarország
2018.
évi
központi
költségvetéséről
szóló
2017.
évi
C.
törvény
módosításáról
(Mesterházy Attila, 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 kezdeményezése!
7.

H/17684/3. A civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy
ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről
B./7.
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Bárándy Gergely (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 kezdeményezése!
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8.

H/17595/3. A FIDESZ kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság
létrehozásáról
B./8.
(Volner János (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Bana Tibor
(Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor
(MSZP), Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Bárándy Gergely (MSZP),
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Józsa
István (MSZP), Dr. Kiss László (MSZP), Dr. Legény Zsolt
(MSZP), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. Molnár Zsolt
(MSZP), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Szakács László (MSZP),
Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Varga
László (MSZP), Dúró Dóra (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik),
Gyöngyösi Márton (Jobbik), Gúr Nándor (MSZP), Gőgös Zoltán
(MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Hegedűs Lorántné
(Jobbik), Heringes Anita (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP),
Horváth Imre (MSZP), Ikotity István (LMP), Kepli Lajos
(Jobbik), Korózs Lajos (MSZP), Kulcsár Gergely (Jobbik),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Magyar Zoltán
(Jobbik), Mesterházy Attila (MSZP), Pintér Tamás (Jobbik), Rig
Lajos (Jobbik), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet
(LMP), Sneider Tamás (Jobbik), Szabó Szabolcs (független),
Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea (független), Szilágyi György
(Jobbik), Szávay István (Jobbik), Tukacs István (MSZP), Tóbiás
József (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Velez Árpád (MSZP), Vona
Gábor (Jobbik), Vágó Sebestyén (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 kezdeményezése!
9.

T/17683/3. Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását
célzó módosításáról
B./9.
(Schmuck Erzsébet (LMP) képviselő)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az LMP kezdeményezése!
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kb. 1815 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
10.

T/17996.

B./10.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési 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.

H/17788.

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről
(Dr. Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba, Budai Gyula,
Németh Szilárd István (Fidesz), Hollik István (KDNP)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

12.

B./12.

T/18003.

Az
országgyűlési
képviselők
választása
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
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.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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13.

B./13.

T/17784.

A Wacław Fełczak Alapítványról
(Kormány - emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

14.

T/18005.

B./14.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
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.

15.

T/16168.

B./15.

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Dr. Selmeczi
Gabriella, Horváth László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

16.
B./16.

T/17999.

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető 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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17.

B./17.

T/18009.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvény módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László (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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

18.

T/17782.

B./18.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról
(Kormány- nemzetgazdasági 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

19.

T/17991.

B./19.

Az uniós vámjog végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

20.

T/17994.

B./20.

Az adózás rendjéről
(Kormány- nemzetgazdasági 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

21.
B./21.

T/17995.

Az adóigazgatási rendtartásról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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22.

T/17998.

B./22.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb
törvények módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek,
azonban az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban jelen
lévő országgyűlési képviselők több, mint felének „igen”
szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

23.

T/17776.

B./23.

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről
kapcsolódó törvények módosításáról
(Varga Mihály, Cseresnyés Péter (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések vitája.

és

a

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.
24.

B./24.

T/17957.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény módosításáról
(Balog Zoltán, Bóna Zoltán (Fidesz), Soltész Miklós, Hollik
István, Szászfalvi László (KDNP) 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

25.

B./25.

T/18006.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosításáról
(Varga Mihály, Tuzson Bence (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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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26.

T/18007.

B./26.

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú
törvények módosításáról
(Dr. Tiba István (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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

27.

T/18008.

B./27.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert, Bartos Mónika, Dr.
Galambos Dénes (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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

28.

T/18010.

B./28.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László (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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

29.
B./29.

T/15813.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
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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30.

T/17872.

B./30.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
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.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 14. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!
1.

B./31.

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

2.

B./32.

T/17993.

Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására
vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló Vámegyezmény és
módosítása kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.

B./33.

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)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
12

4.

T/17996.

B./10.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési 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.

5.

H/17788.

B./11.

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről
(Dr. Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba, Budai Gyula,
Németh Szilárd István (Fidesz), Hollik István (KDNP)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./12.

T/18003.

Az
országgyűlési
képviselők
választása
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
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.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

7.

B./13.

T/17784.

A Wacław Fełczak Alapítványról
(Kormány - emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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8.

T/18005.

B./14.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
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.

9.

B./15.

T/16168.

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Dr. Selmeczi
Gabriella, Horváth László (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

10.

T/17999.

B./16.

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető 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.

11.
B./18.

T/17782.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról
(Kormány- nemzetgazdasági 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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12.

T/17991.

B./19.

Az uniós vámjog végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

T/17994.

B./20.

Az adózás rendjéről
(Kormány- nemzetgazdasági 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

14.

B./21.

T/17995.

Az adóigazgatási rendtartásról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

15.
B./22.

T/17998.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb
törvények módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek,
azonban az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban jelen
lévő országgyűlési képviselők több, mint felének „igen”
szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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16.

T/17776.

B./23.

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről
kapcsolódó törvények módosításáról
(Varga Mihály, Cseresnyés Péter (Fidesz) képviselők)
A zárószavazás.

és

a

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.
17.

B./24.

T/17957.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény módosításáról
(Balog Zoltán, Bóna Zoltán (Fidesz), Soltész Miklós, Hollik
István, Szászfalvi László (KDNP) 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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

18.

T/18006.

B./25.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosításáról
(Varga Mihály, Tuzson Bence (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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

19.
B./26.

T/18007.

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú
törvények módosításáról
(Dr. Tiba István (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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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20.

B./27.

T/18008.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert, Bartos Mónika, Dr.
Galambos Dénes (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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

21.

T/18009.

B./17.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvény módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László (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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

22.

T/18010.

B./28.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László (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 megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

23.
B./29.

T/15813.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
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.
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24.

B./30.

T/17872.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
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 kérelmek (A döntés.)
25.

H/17747/3. Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról
(Kónya Péter (független) képviselő)
B./5.
A döntés.
Megjegyzés:
A független képviselő előterjesztő és a támogató képviselők
kezdeményezése!
26.

T/17956/3. A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek mindenki
számára való elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi
B./6.
rendszer
működőképességének
helyreállítása
érdekében
Magyarország
2018.
évi
központi
költségvetéséről
szóló
2017.
évi
C.
törvény
módosításáról
(Mesterházy Attila, Dr. Szakács László (MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP kezdeményezése!
27.

H/17684/3. A civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy
ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről
B./7.
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP kezdeményezése!
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28.

H/17595/3. A FIDESZ kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság
létrehozásáról
B./8.
(Volner János (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Bana Tibor
(Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor
(MSZP), Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Bárándy Gergely (MSZP),
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Józsa
István (MSZP), Dr. Kiss László (MSZP), Dr. Legény Zsolt
(MSZP), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. Molnár Zsolt
(MSZP), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Szakács László (MSZP),
Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Varga
László (MSZP), Dúró Dóra (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik),
Gyöngyösi Márton (Jobbik), Gúr Nándor (MSZP), Gőgös Zoltán
(MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Hegedűs Lorántné
(Jobbik), Heringes Anita (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP),
Horváth Imre (MSZP), Ikotity István (LMP), Kepli Lajos
(Jobbik), Korózs Lajos (MSZP), Kulcsár Gergely (Jobbik),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Magyar Zoltán
(Jobbik), Mesterházy Attila (MSZP), Pintér Tamás (Jobbik), Rig
Lajos (Jobbik), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet
(LMP), Sneider Tamás (Jobbik), Szabó Szabolcs (független),
Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea (független), Szilágyi György
(Jobbik), Szávay István (Jobbik), Tukacs István (MSZP), Tóbiás
József (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Velez Árpád (MSZP), Vona
Gábor (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik kezdeményezése!
29.

T/17683/3. Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását
célzó módosításáról
B./9.
(Schmuck Erzsébet LMP) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP kezdeményezése!

30.

Személyi javaslat(ok)

B./34.

S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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kb. 1100 órától
Az általános viták a lezárásig:
31.

T/18320.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az
egyes
hatósági
eljárások
egyszerűsítésével
összefüggő törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

32.

T/18307.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény módosításáról
(Lázár János, Kósa Lajos, Dunai Mónika, Hadházy Sándor
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

33.

T/18313.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

34.

T/18099.

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében
egyes törvények módosításáról
(Győrffy Balázs, Font Sándor (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

35.

T/18317.

A
pénzügyi
közvetítőrendszer
hatósági
felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/18275.

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek
sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni
fokozottabb büntetőjogi védelemről
(Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

T/18301.

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös
bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény
második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./35.

B./36.

B./37.

B./38.

B./39.

36.
B./40.

37.
B./41.
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38.

T/18298.

A
közigazgatási
szabályszegések
szankcióinak
átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog
reformjával
összefüggésben
egyes
törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

39.

T/18316.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

B./42.

B./43.

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
40.

T/18310.

A váltójogi szabályokról
(Kormány- igazságügyi minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

T/18315.

Az üzleti titok védelméről
(Kormány- igazságügyi minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

B./44.

41.
B./45.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 15. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Megemlékezés:
A Magyar Szórvány Napjáról
(A 49/2015. (XI. 6.) OGY határozat alapján
Az általános viták a lezárásig:
1.

H/18302.

A hazatérés falvairól
(Becsó Zsolt (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

T/18308.

A közlekedéssel összefüggő egyes
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.

T/18305.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

4.

T/18311.

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/18318.

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/18309.

Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési
törvények és az azokkal összefüggő tárgyú
törvények módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./46.

2.
B./47.

B./48.

B./49.

5.
B./50.

6.
B./51.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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törvények

NOVEMBER 16. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra

Az általános viták a lezárásig:

1.

T/18312.

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

2.

T/18306.

A
Magyarország
Kormánya
és
Mongólia
Kormánya között a Magyarország és Mongólia
közötti
kétoldalú
nemzetközi
szerződések
hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/18304.

A Magyarország és a Kínai Népköztársaság
(Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma)
között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem
oktatási tevékenységének Magyarországon való
támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

T/18299.

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a
New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes
Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

T/18300.

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a
pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi
február
hó
21.
napján
aláírt
egyezmény
módosításának kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

B./52.

B./53.

3.
B./54.

4.
B./55.

5.

B./56.
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6.

T/18303.

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai
Köztársaság Kormánya között az egészségügyi
együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június
15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969.
évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül
helyezéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

T/18319.

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

8.

T/18314.

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

9.

H/18211.

A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport
Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról
(Dúró Dóra (Jobbik), Földi László (KDNP), Ikotity István
(LMP), Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B./57.

7.
B./58.

B./59.

B./60.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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tárgyú

NOVEMBER 20. 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.
B./61.

Kérdések
Kb. 1150-kb. 1320 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./62. Kb. 1320-kb. 1420 óráig

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

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

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

2.

Mentelmi ügy:
H/18353.

Dr. Hadházy Ákos (LMP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
Dr. Hargitai János, a Mentelmi bizottság elnöke (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.

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/17747/3. Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról
(Kónya Péter (független) 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 független képviselő előterjesztő és a támogató képviselők
kezdeményezése!
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6.

T/17956/3. A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek mindenki
számára való elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi
rendszer
működőképességének
helyreállítása
érdekében
Magyarország
2018.
évi
központi
költségvetéséről
szóló
2017.
évi
C.
törvény
módosításáról
(Mesterházy Attila, 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 kezdeményezése!

7.

H/17684/3. A civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy
ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Bárándy Gergely (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 kezdeményezése!

8.

H/17595/3. A FIDESZ kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság
létrehozásáról
(Volner János (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Bana Tibor
(Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor
(MSZP), Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Bárándy Gergely (MSZP),
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Józsa
István (MSZP), Dr. Kiss László (MSZP), Dr. Legény Zsolt
(MSZP), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. Molnár Zsolt
(MSZP), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Szakács László (MSZP),
Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Varga
László (MSZP), Dúró Dóra (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik),
Gyöngyösi Márton (Jobbik), Gúr Nándor (MSZP), Gőgös Zoltán
(MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Hegedűs Lorántné
(Jobbik), Heringes Anita (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP),
Horváth Imre (MSZP), Ikotity István (LMP), Kepli Lajos
(Jobbik), Korózs Lajos (MSZP), Kulcsár Gergely (Jobbik),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Magyar Zoltán
(Jobbik), Mesterházy Attila (MSZP), Pintér Tamás (Jobbik), Rig
27

Lajos (Jobbik), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet
(LMP), Sneider Tamás (Jobbik), Szabó Szabolcs (független),
Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea (független), Szilágyi György
(Jobbik), Szávay István (Jobbik), Tukacs István (MSZP), Tóbiás
József (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Velez Árpád (MSZP), Vona
Gábor (Jobbik), Vágó Sebestyén (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 kezdeményezése!
9.

T/17683/3. Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását
célzó módosításáról
(Schmuck Erzsébet (LMP) 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:
Az LMP kezdeményezése!
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10.

T/17996.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.26. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.03. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17996/2.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
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.

29

11.

H/17788.

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről
(Dr. Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba, Budai Gyula,
Németh Szilárd István (Fidesz), Hollik István (KDNP)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.16.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: H/17788/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/17788/5.
A részletes vita lezárása: 2017.10.25.
Előterjesztői nyilatkozat: H/17788/6.
Összegző módosító javaslat: H/17788/7.
Összegző jelentés: H/17788/8.
Egységes javaslat: H/17788/9.
Várható felszólalók:
– Hollik István, 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)
30

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

12.

T/18003.

Az
országgyűlési
képviselők
választása
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.30.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18003/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18003/5.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18003/6.
Összegző módosító javaslat: T/18003/7.
Összegző jelentés: T/18003/8.
Egységes javaslat: T/18003/10.
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)
– 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
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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)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
13.

T/17784.

A Wacław Fełczak Alapítványról
(Kormány - emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17784/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17784/3.
A részletes vita lezárása: 2017.10.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17784/4.
Összegző módosító javaslat: T/17784/5.
Összegző jelentés: T/17784/6.
Egységes javaslat: T/17784/7.
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)

32

– 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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
14.

T/18005.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Kulturális bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.30.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18005/3.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
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)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó
(a vita elején elmondható felszólalásával együtt) (10 perc)
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.
15.

T/16168.

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Dr. Selmeczi
Gabriella, Horváth László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/16168/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/16168/8.
A részletes vita lezárása: 2017.10.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/16168/10.
Összegző módosító javaslat: T/16168/11.
Összegző jelentés: T/16168/12.
Egységes javaslat: T/16168/14.
Várható felszólalók:
– Horváth László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója
(15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
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– 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

17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
16.

T/17999.

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17999/2.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Várható felszólalók:
– előterjesztő
(a vita végén elmondható felszólalásával együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó
(a vita elején elmondható felszólalásával együtt) (10 perc)
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.

17.

T/18009.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvény módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.30.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18009/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18009/4.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18009/5.
Összegző módosító javaslat: T/18009/6.
Összegző jelentés: T/18009/7.
Egységes javaslat: T/18009/8.
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Várható felszólalók:
– Vécsey 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
18.

T/17782.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17782/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17782/3.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/17782/4.
Összegző módosító javaslat: T/17782/5.
Összegző jelentés: T/17782/6.
Egységes javaslat: T/17782/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Salacz László, 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
19.

T/17991.

Az uniós vámjog végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17991/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17991/3.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/17991/4.
Összegző módosító javaslat: T/17991/5.
Összegző jelentés: T/17991/6.
Egységes javaslat: T/17991/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Salacz László, 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.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
20.

T/17994.

Az adózás rendjéről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.10.25. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 3 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17994/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/17994/7.
T/17994/8.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17994/9.
Összegző módosító javaslat: T/17994/10.
Összegző jelentés: T/17994/11.
Egységes javaslat: T/17994/13.
Várható felszólalók:
– Dr. Galambos Dénes, 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)
– 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
– 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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21.

T/17995.

Az adóigazgatási rendtartásról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.10.30. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17995/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/17995/5.
T/17995/7.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17995/8.
Összegző módosító javaslat: T/17995/9.
Összegző jelentés: T/17995/10.
Egységes javaslat: T/17995/12.
Várható felszólalók:
– Dr. Galambos Dénes, 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)
– Alexov Lyubomir, 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)
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elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
által

felkért

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
22.

T/17998.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb
törvények módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17998/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17998/3.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17998/4.
Összegző módosító javaslat: T/17998/5.
Összegző jelentés: T/17998/6.
Egységes javaslat: T/17998/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Galambos Dénes, 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
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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:
A benyújtott törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek,
azonban az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a
törvényjavaslat elfogadásához a határozatképes számban jelen
lévő országgyűlési képviselők több, mint felének „igen”
szavazata szükséges.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
23.

T/17776.

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről
kapcsolódó törvények módosításáról
(Varga Mihály, Cseresnyés Péter (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.

és

Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.16.
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.10.16. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/17776/4.
T/17776/5.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
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)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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a

– 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.
24.

T/17957.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény módosításáról
(Balog Zoltán, Bóna Zoltán (Fidesz), Soltész Miklós, Hollik
István, Szászfalvi László (KDNP) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.20.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.24. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.30.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17957/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17957/6.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17957/7.
Összegző módosító javaslat: T/17957/8.
Összegző jelentés: T/17957/9.
Egységes javaslat: T/17957/11.
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Várható felszólalók:
– Hollik István, 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
25.

T/18006.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosításáról
(Varga Mihály, Tuzson Bence (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.30.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18006/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18006/4.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/18006/5.
Összegző módosító javaslat: T/18006/6.
Összegző jelentés: T/18006/7.
Egységes javaslat: T/18006/8.
Várható felszólalók:
– Hollik István, 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
26.

T/18007.

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú
törvények módosításáról
(Dr. Tiba István (Fidesz) képviselő)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.30.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18007/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18007/5.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18007/6.
Összegző módosító javaslat: T/18007/7.
Összegző jelentés: T/18007/8.
Egységes javaslat: T/18007/9.
Várható felszólalók:
– Hollik István, 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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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27.

T/18008.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert, Bartos Mónika, Dr.
Galambos Dénes (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.30.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18008/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18008/5.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18008/6.
Összegző módosító javaslat: T/18008/7.
Összegző jelentés: T/18008/8.
Egységes javaslat: T/18008/10.
Várható felszólalók:
– Vécsey 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

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:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
28.

T/18010.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.30.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18010/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18010/5.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18010/6.
Összegző módosító javaslat: T/18010/7.
Összegző jelentés: T/18010/8.
Egységes javaslat: T/18010/9.
Várható felszólalók:
– Vécsey 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)
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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
megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
29.

T/15813.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.05.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.25. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/15813/2.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
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)
– 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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30.

T/17872.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.16. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 3. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17872/2.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
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)
– 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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31.

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)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 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!

32.

T/17993.

Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására
vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló Vámegyezmény és
módosítása kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.03. 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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33.

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 Man-sziget
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)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.12. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra
a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!

34.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

35.

T/18320.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az
egyes
hatósági
eljárások
egyszerűsítésével
összefüggő törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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36.

T/18307.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról
(Lázár János, Kósa Lajos, Dunai Mónika, Hadházy Sándor
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.13.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

37.

T/18313.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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38.

T/18099.

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében
egyes törvények módosításáról
(Győrffy Balázs, Font Sándor (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.31. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.07.
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.11.09. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

39.

T/18317.

A
pénzügyi
közvetítőrendszer
hatósági
felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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40.

T/18275.

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek
sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni
fokozottabb büntetőjogi védelemről
(Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.07. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.13.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

41.

T/18301.

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös
bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény
második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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42.

T/18298.

A
közigazgatási
szabályszegések
szankcióinak
átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog
reformjával
összefüggésben
egyes
törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

43.

T/18316.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- igazságügyi minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.11.13. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
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A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
44.

T/18310.

A váltójogi szabályokról
(Kormány- igazságügyi minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

45.

T/18315.

Az üzleti titok védelméről
(Kormány- igazságügyi minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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46.

H/18302.

A hazatérés falvairól
(Becsó Zsolt (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Nemzeti összetartozás bizottsága
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.13.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

47.

T/18308.

A közlekedéssel összefüggő egyes
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

törvények

Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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48.

T/18305.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

49.

T/18311.

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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50.

T/18318.

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

51.

T/18309.

Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési
törvények és az azokkal összefüggő tárgyú
törvények módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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52.

T/18312.

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
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)

53.

T/18306.

A
Magyarország
Kormánya
és
Mongólia
Kormánya között a Magyarország és Mongólia
közötti
kétoldalú
nemzetközi
szerződések
hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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54.

T/18304.

A Magyarország és a Kínai Népköztársaság
(Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma)
között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem
oktatási tevékenységének Magyarországon való
támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

55.

T/18299.

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a
New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes
Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

63

56.

T/18300.

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a
pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi
február
hó
21.
napján
aláírt
egyezmény
módosításának kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

57.

T/18303.

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai
Köztársaság Kormánya között az egészségügyi
együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június
15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969.
évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül
helyezéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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58.

T/18319.

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

tárgyú

Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)
59.

T/18314.

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.08. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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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60.

H/18211.

A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport
Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról
(Dúró Dóra (Jobbik), Földi László (KDNP), Ikotity István
(LMP), Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.06. Kulturális bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.07.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. november 16. 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)

61.

Kérdések

62.

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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