AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
NOVEMBER 27-28 ÉS 30.
(HÉTFŐ-KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK)
ÉS DECEMBER 4-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2017. november 27-én 1405 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
NOVEMBER 27. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 28. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 30. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
DECEMBER 4. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
NOVEMBER 27. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Pál László (MSZP)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/18612.

Az Országgyűlés a 2017. november 27-i (hétfő) ülésnapján
úgy térjen el a HHSZ rendelkezéseitől, hogy
- Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló a
napirendi
javaslatról
történő
határozathozatalt
megelőzően,
Az
Ukrajnai
Nagy
Éhínség
(Holodomor) 85. évfordulója alkalmából ötperces
időtartamban felszólalhasson azzal, hogy
o további hozzászólásra ne legyen lehetőség.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. § (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.
Az Országgyűlés a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltérésre irányuló javaslatot elfogadta.

Felszólalás:
Hartyányi Jaroszlava
ukrán nemzetiségi szószóló felszólalása (5 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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Döntés időkeretben történő tárgyalásról
V/18483.

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó
uniós források felhasználásáról
(Kormány- miniszterelnök-helyettes.)
A vitára az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 4 órás
időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.
A Jobbik képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.

Döntés a napirend módosításáról
a)
T/18566.
T/18530.

Az Országgyűlés 2017. november 28-i (kedd) ülésnapján a
műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló
2007. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló
T/18566. számú törvényjavaslat általános vitájára az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
módosításáról szóló T/18530. számú törvényjavaslat
általános vitáját követően kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.

b)
T/18533.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagságának
kiterjesztéséről szóló T/18533. számú törvényjavaslat
általános vitájára az Országgyűlés 2017. november 27-ével
(hétfő) kezdődő ülésén ne kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/18524/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A honvédelmi feladatok 2016. évi megvalósításáról, a
Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és
fejlesztéséről (TITKOS)” címmel benyújtott beszámoló
(B/18524.) esetén a kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottságot
a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány – honvédelmi miniszter)

Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. §
(1) bekezdése alapján a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés - a 84. § (1) a)
pontjában felsoroltak által benyújtott beszámoló kivételével - a beszámolóról történő
határozathozatalra a beszámolót tárgyaló bizottságot felkérheti.
Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

S/…….

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

2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1400-kb. 1600 óráig

A határozathozatalokat követően:
3.
B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1600-kb. 1700 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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kb. 1700 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás.)
4.

H/17810/3. Az
igazságos
és
méltányos
nyugdíjrendszer
megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az
B./4.
ápolásukat
végzők
megélhetésének
fokozottabb
támogatásához szükséges intézkedésekről
(Korózs Lajos, Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László, Heringes
Anita, Horváth Imre, Gúr Nándor (MSZP) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
5.

T/16202/3. Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő
módosításáról
B./5.
(Dr. Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Demeter Márta (LMP)
képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
6.

H/17886/3. A családtámogatások bővítésének szükségességéről
(Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné, Ander Balázs, Dr. Apáti István,
B./6.
Sneider Tamás, Z. Kárpát Dániel, 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 képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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7.
H/17902/3. A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és
B./7.
bővítéséről.
(Vona Gábor, Gyöngyösi Márton, Szávay István (Jobbik)
képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
kb. 1800 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
8.

T/18308.

B./8.

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési 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.

9.

B./9.

T/17578.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról
(Kormány-nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is
lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket
képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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10.

T/18002.

B./10.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

11.

B./11.

T/18307.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról
(Lázár János, Kósa Lajos, Dunai Mónika, Hadházy Sándor
(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.

12.

T/18099.

B./12.

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében
egyes törvények módosításáról
(Győrffy Balázs, Font Sándor, 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.

13.
B./13.

T/17997.

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével
kapcsolatos törvénymódosításokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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14.

B./14.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján
a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

15.

B./15.

T/18275.

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek
sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni
fokozottabb büntetőjogi védelemről
(Dr. Selmeczi Gabriella, Dr. Répássy Róbert, Horváth 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.

16.

T/18312.

B./16.

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

17.

B./17.

T/18314.

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 28. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!

1.

T/18306.

B./18.

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya
között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú
nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről
szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

2.

B./19.

T/18301.

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös
bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második
kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.
B./20.

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)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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4.

T/18300.

B./21.

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

5.

T/18303.

B./22.

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

6.

T/18304.

B./23.

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

7.
B./8.

T/18308.

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési 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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8.

T/17578.

B./9.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról
(Kormány-nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is
lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket
képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

9.

T/18002.

B./10.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

10.
B./11.

T/18307.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról
(Lázár János, Kósa Lajos, Dunai Mónika, Hadházy Sándor
(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.
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11.

T/18099.

B./12.

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében
egyes törvények módosításáról
(Győrffy Balázs, Font Sándor, 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.

12.

T/17997.

B./13.

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével
kapcsolatos törvénymódosításokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

13.

T/18298.

B./14.

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti
szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog
reformjával
összefüggésben
egyes
törvények
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján
a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

14.

B./15.

T/18275.

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek
sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni
fokozottabb büntetőjogi védelemről
(Dr. Selmeczi Gabriella, Dr. Répássy Róbert, Horváth 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.
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15.

B./16.

T/18312.

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

16.

B./17.

T/18314.

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A döntés.)
17.

H/17810/3. Az
igazságos
és
méltányos
nyugdíjrendszer
megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az
B./4.
ápolásukat
végzők
megélhetésének
fokozottabb
támogatásához szükséges intézkedésekről
(Korózs Lajos, Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László, Heringes
Anita, Horváth Imre, Gúr Nándor (MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
18.

T/16202/3. Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő
módosításáról
B./5.
(Dr. Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Demeter Márta (LMP)
képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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19.

H/17886/3. A családtámogatások bővítésének szükségességéről
(Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné, Ander Balázs, Dr. Apáti István,
B./6.
Sneider Tamás, Z. Kárpát Dániel, Vágó Sebestyén (Jobbik)
képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
20. H/17902/3. A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és
B./7.
bővítéséről.
(Vona Gábor, Gyöngyösi Márton, Szávay István (Jobbik)
képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

21.

Személyi javaslat(ok)

B./24.

S/…….

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

kb. 1015 órától
Az általános viták a lezárásig:
22.

T/18539.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény
módosításáról
(Balla György, Kucsák László (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

T/18531.

A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi
CCXLI. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B./25.

23.

B./26.
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24.

T/18565.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Hende Csaba, Dr. Répássy Róbert
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

25.

T/18530.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

26.

T/18566.

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról
(Halász János, Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

T/18564.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV.
törvény módosításáról
(Kovács Sándor (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

T/18537.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény,
valamint
a
turisztikai
térségek
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/18567.

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az
általános
közigazgatási
rendtartásról
szóló
törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/18544.

Egyes
törvények
honvédelmi
összefüggő módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./27.

B./28.

B./29.

27.
B./30.

28.
B./31.

29.
B./32.

30.
B./33.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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kérdésekkel

NOVEMBER 30. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
Az együttes általános viták a lezárásig:
1.

a)

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
önkormányzati normakontroll körében
(A Kúria elnöke)

b)
H/18540.

A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a
jogegység
biztosítása
és
az
önkormányzati
normakontroll
körében
címmel
benyújtott
beszámolójának elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)

B./34. B/16325.

Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
2.
B./35.

a)
B/17673.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi
beszámolója
(Az Országos Bírósági Hivatal elnöke)

b)
H/18541.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi
beszámolója elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.

3.

B./36.

a)
B/17351.

Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről
(Legfőbb ügyész)

b)
H/18542.

Az ügyészség 2016. évi
beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)

tevékenységéről

szóló

Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
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Az általános viták a lezárásig:
4.

T/18296.

B./37.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!

5.

T/18297.

B./38.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény
módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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DECEMBER 4. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Megemlékezés:
A „Borbála-nap” alkalmából.
(A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján.)
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./39.

Kérdések
Kb. 1150-kb. 1320 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./40. Kb. 1320-kb. 1420 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
kb. 1420 órától
3.

V/18483.

B./41.

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak
járó uniós források felhasználásáról
(Kormány-miniszterelnök-helyettes.)
A vita.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

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.

Interpellációk

3.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás és a döntés.)
4.

H/17810/3. Az
igazságos
és
méltányos
nyugdíjrendszer
megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az
ápolásukat
végzők
megélhetésének
fokozottabb
támogatásához szükséges intézkedésekről
(Korózs Lajos, Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László, Heringes
Anita, Horváth Imre, Gúr Nándor (MSZP) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

5.

T/16202/3. Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő
módosításáról
(Dr. Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Demeter Márta (LMP)
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 LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.

H/17886/3. A családtámogatások bővítésének szükségességéről
(Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné, Ander Balázs, Dr. Apáti István,
Sneider Tamás, Z. Kárpát Dániel, 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 képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.

H/17902/3. A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és
bővítéséről.
(Vona Gábor, Gyöngyösi Márton, Szávay István (Jobbik)
képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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8.

T/18308.

A
közlekedéssel
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.20.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18308/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18308/3.
A részletes vita lezárása: 2017.11.21.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18308/4.
Összegző módosító javaslat: T/18308/5.
Összegző jelentés: T/18308/6.
Egységes javaslat: T/18308/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, 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.
22

9.

T/17578.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény végrehajtásáról
(Kormány-nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.29
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017. 10. 02. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
- valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő
bizottság
Képviselői
módosító
javaslatok
benyújtási
határideje:
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/17568/28.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/17568/16-27. és 29-30.
A részletes vita lezárása: 2017.11.08.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17578/31.
Összegző módosító javaslat: T/17578/32.
Összegző jelentés: T/17578/33.
Egységes javaslat: T/17578/34.
Várható felszólalók:
– Dr. Szűcs Lajos, a Költségvetési bizottság előadójának
felszólalása (60 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Mesterházy Attila, Hegedűs
Lorántné, Demeter Márta: összesen: 30 perc)
(HHSZ 94. § (1) bek. alapján)
– előterjesztő
(a vita végén elmondható felszólalásával együtt: 10 perc)
– Képviselői, EP 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

– Ritter Imre, a nemzetiségeket képviselő bizottság által
felkért nemzetiségi szószóló (5 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)
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Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is
lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság kijelölt
bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket képviselő
bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
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.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
10.

T/18002.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.24.
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: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18002/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18002/4.
A részletes vita lezárása: 2017.11.07.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18002/5.
Összegző módosító javaslat: T/18002/7.
Összegző jelentés: T/18002/8.
Egységes javaslat: T/18002/9.
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója
(15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
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– 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)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
11.

T/18307.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról
(Lázár János, Kósa Lajos, Dunai Mónika, Hadházy Sándor
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.20
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18307/3.
A részletes vita lezárása: 2017.11.21.
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
– 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.
12.

T/18099.

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében
egyes törvények módosításáról
(Győrffy Balázs, Font Sándor, Jakab István, Vécsey László (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.30.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.20.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18099/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/18099/4.
T/18099/6.
A részletes vita lezárása: 2017.11.21.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18099/7.
Összegző módosító javaslat: T/18099/8.
Összegző jelentés: T/18099/9.
Egységes javaslat: T/18099/11.
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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)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Sallai R. Benedek: 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

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

elején

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.
13.

T/17997.

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével
kapcsolatos törvénymódosításokról
(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. Népjóléti bizottság
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/17997/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17997/4.
A részletes vita lezárása: 2017.11.09.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/17997/5.
Összegző módosító javaslat: T/17997/6.
Összegző jelentés: T/17997/7.
Egységes javaslat: T/17997/9.
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója
(15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– 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)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
14.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: -
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.20.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18298/2.
A részletes vita lezárása: 2017.11.21.
TAB eljárás kezdeményezése: T/18298/3.
Összegző módosító javaslat: T/18298/4.
Összegző jelentés: T/18298/5.
Egységes javaslat: T/18298/6.
Várható felszólalók:
– Dr. Vas Imre, 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

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)
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti nyilatkozata alapján a
Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
15.

T/18275.

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek
sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni
fokozottabb büntetőjogi védelemről
(Dr. Selmeczi Gabriella, Dr. Répássy Róbert, Horváth László
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.20.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18275/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18275/4.
A részletes vita lezárása: 2017.11.21.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18275/5.
Összegző módosító javaslat: T/18275/6.
Összegző jelentés: T/18275/7.
Egységes javaslat: T/18275/8.
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)
– 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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16.

T/18312.

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb
törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: 5 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.20.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18312/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18312/8.
A részletes vita lezárása: 2017.11.21.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18312/9.
Összegző módosító javaslat: T/18312/10.
Összegző jelentés: T/18312/11.
Egységes javaslat: T/18312/13.
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója
(15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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17.

T/18314.

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.11.20.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/18314/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/18314/3.
A részletes vita lezárása: 2017.11.21.
Előterjesztői nyilatkozat: T/18314/3.
Összegző módosító javaslat: T/18314/5.
Összegző jelentés: T/18314/6.
Egységes javaslat: T/18314/7.
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója
(15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
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18.

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

19.

T/18301.

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös
bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második
kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A zárószavazás.
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: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
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20.

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

21.

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)
A zárószavazás.
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: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
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22.

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

23.

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

24.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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25.

T/18539.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény
módosításáról
(Balla György, Kucsák László (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.22. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.27.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 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)

26.

T/18531.

A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi
CCXLI. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.22. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.27.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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27.

T/18565.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Hende Csaba, Dr. Répássy Róbert
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.22. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.27.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 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)

28.

T/18530.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.22. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.27.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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29.

T/18566.

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról
(Halász János, Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.22. Kulturális bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.27.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 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)

30.

T/18564.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV.
törvény módosításáról
(Kovács Sándor (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.22. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.11.27.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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31.

T/18537.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény,
valamint
a
turisztikai
térségek
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.22. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 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)

32.

T/18567.

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az
általános
közigazgatási
rendtartásról
szóló
törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról
(Kormány- földművelésügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.22. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 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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33.

T/18544.

Egyes
törvények
honvédelmi
összefüggő módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

kérdésekkel

Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.11.22. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 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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34.

a)
B/16325.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
önkormányzati normakontroll körében
(A Kúria elnöke)
Benyújtva: 2017.07.13.
Kijelölt bizottság:
2017.09.04. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: -

b)
H/18540.

A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a
jogegység
biztosítása
és
az
önkormányzati
normakontroll
körében
címmel
benyújtott
beszámolójának elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
- a beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően: az Igazságügyi
bizottság előadója (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– Előterjesztői zárszó:
- a beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően: az Igazságügyi
bizottság előadója (30 perc)
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35.

a)
B/17673.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi
beszámolója
(Az Országos Bírósági Hivatal elnöke)
Benyújtva: 2017.10.17.
Kijelölt bizottság:
2017.10.19. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: -

b)
H/18541.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi
beszámolója elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)
Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
- a beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal
elnöke (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően: az Igazságügyi
bizottság előadója (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– Előterjesztői zárszó:
- a beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal
elnöke (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően: az Igazságügyi
bizottság előadója (30 perc)
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36.

a)
B/17351.

Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről
(Legfőbb ügyész)
Benyújtva: 2017.09.29.
Kijelölt bizottság:
2017.10.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: -

b)
H/18542.

Az ügyészség 2016. évi
beszámoló elfogadásáról
(Igazságügyi bizottság)

tevékenységéről

szóló

Benyújtva: 2017.11.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.11.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Polt Péter, Legfőbb Ügyész (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően:
az Igazságügyi bizottság előadója (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként
30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– Előterjesztői zárszó:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője:
Dr. Polt Péter, Legfőbb Ügyész (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően:
az Igazságügyi bizottság előadója (30 perc)
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37.

T/18296.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
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:
2017.11.30. 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)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
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38.

T/18297.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény
módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
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:
2017.11.30. 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)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

39.

Kérdések

40.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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41.

V/18483.

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak
járó uniós források felhasználásáról
(Kormány- miniszterelnök-helyettes.)
A vita.
Benyújtva: 2017.11.17.
Várható felszólalók:
– a Kormány képviselőjének nyilatkozata (40 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások időkeretben:

Felszólalók

Fidesz
KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
mindösszesen
összesen

a rendelkezésre álló időkeret:
4 óra (240 perc) +41 perc
vezérszónoki
felszólalások

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
15 perc
67 perc
15 perc
23 perc
Ellenzéki frakciók
15 perc
30 perc
15 perc
26+41=67 perc
15 perc
10 perc
9 perc

75 perc

165+41= 206 perc

mindösszesen

82 perc
38 perc
45 perc
41+41=82 perc
25 perc
9 perc

240+41=281 perc

– A Kormány képviselőjének viszonválasza (20 perc)
Megjegyzés:
A HHSZ 86. § (4) bekezdése alapján az európai uniós kérdéssel
összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti
képviselő felszólalási ideje a 37. § (2) h) pontja 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 Országgyűlés az időkeretes tárgyalására vonatkozó javaslatot
elfogadta.
A Jobbik képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. §
(4) a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.
Uniós napirendi pont!
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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