AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2018. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
SZEPTEMBER 17-18.
(HÉTFŐ-KEDD)
ÉS SZEPTEMBER 24-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

2018. szeptember 14-én 1100 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
SZEPTEMBER 17. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

SZEPTEMBER 18. KEDD
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1500 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
SZEPTEMBER 24. 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
SZEPTEMBER 17. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Dr. Bethlen István (MDF)
Miniszterelnök napirend előtti felszólalása.
Megjegyzés:
Amennyiben a miniszterelnök napirend előtt felszólal és
felszólalásának időtartama nem haladja meg a 20 percet, a
frakciók 5-5 percben, amennyiben meghaladja a 20 percet, a
frakciók 8-8 percben reagálhatnak az elhangzottakra.
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Megjegyzés:
Amennyiben a miniszterelnök napirend előtt felszólal, úgy a határozathozatalokra és az
azt követő napirendi pontok tárgyalására – a miniszterelnöki felszólalás, a frakciók
reagálásai és a miniszterelnöki válasz időtartamától függően – 1,5 – 2 órával később
kerülhet sor!
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/…...

Az Országgyűlés a 2018. szeptember 17-i (hétfő) ülésnapján
úgy térjen el a HHSZ rendelkezéseitől, hogy
-

Ritter Imre német nemzetiségi képviselő a napirendi
javaslatról történő határozathozatalt megelőzően,
„Megemlékezés Heinek Ottóról, a Magyarországi
Németek
Országos
Önkormányzatának
elnökéről és munkásságáról” témában 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
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat benyújtása esetén!
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Felszólalás:

Ritter Imre
német nemzetiségi szószóló felszólalása (5 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat benyújtása és elfogadása esetén!

Szószólói mandátumigazolás.
Dr. Serkisian Szeván Simon
örmény nemzetiségi szószóló
Megjegyzés:
A mandátumigazoláshoz szükséges feltételek fennállása esetén!

Döntés az Országgyűlés 2018. évi őszi ülésszakának munkarendjéről.
Megjegyzés:
Ha a Házbizottság egyhangú döntése hiányában az Országgyűlés dönt, a vita tárgyát
képező kérdés ismertetését követően képviselőcsoportonként egy képviselő, továbbá az
elsőként szólásra jelentkező független képviselő legfeljebb három perces hozzászólása
után határoz.
(Ogytv. 13. § (7) bekezdés)
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Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/…

Az Országgyűlés a 2018. évi őszi ülésszakán – ha több hétre
fogadja el napirendjét –
1. a HHSZ 18. § (5) bekezdése szerinti rendkívüli ügyek
tárgyalása során úgy térjen el a határozati házszabályi
rendelkezésektől, hogy
 a képviselőcsoport nevében annak vezetője vagy a
képviselőcsoport általa felkért tagja – a HHSZ 18. § (5)
bekezdésében biztosított lehetőségen felül – napirenden
kívüli felszólalásra az ülés második hetére eső, a
napirendben magállapított további egy napján is jogosult
legyen azzal, hogy
 a felszólalási szándékot a képviselőcsoport vezetőjének
legkésőbb a második hét első ülésnapjának megnyitása
előtt egy órával írásban be kell jelentenie a házelnöknek;
2. a kérdések tárgyalása során úgy térjen el a határozati
házszabályi rendelkezésektől, hogy
 az ülés második hetére eső, a kérdések napirendi pontját
tartalmazó ülésnapján csak az a kérdés legyen
tárgyalható,
amelyet
az
ülésnapot
megelőző
munkanapon 9 óra 30 percig benyújtottak.
Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat benyújtása esetén!

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
a)

B/748/1.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Gazdasági Versenyhivatal 2017. évi tevékenységéről
és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a
verseny
tisztaságának
és
szabadságának
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról” címmel
benyújtott beszámoló (B/748.) esetén a kijelölt Gazdasági
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Gazdasági Versenyhivatal)

b)

B/1360/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„Az agrárgazdaság 2016. évi helyzetéről” címmel
benyújtott beszámoló (B/1360.) esetén a kijelölt Mezőgazdasági
bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány - agrárminiszter)

c)

B/1370/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„A Bethlen Gábor Alap 2017. évi tevékenységéről és
működéséről” címmel benyújtott beszámoló (B/1370.) esetén
a kijelölt Nemzeti összetartozás bizottságát a beszámolóról
történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány – tárca nélküli 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.

a)
S/…...

A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és
tagjainak megválasztásáról
Eredményes választás esetén:
A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnökének és
tagjainak eskütétele
Megjegyzés:
Az országgyűlési képviselőcsoportok jelöltjeinek taggá történő
megválasztásáról az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 14. §-a
alapján.
Benyújtástól függően!
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b)
S/…….

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

2.
B./2.

Mentelmi ügy
H/…...

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
(Mentelmi bizottság)
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata
szükséges.
Benyújtástól függően!

3.
B./3.

Mentelmi ügy
H/…...

Szabó Timea (Párbeszéd)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
(Mentelmi bizottság)
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata
szükséges.
Benyújtástól függően!

4.
B./4.

Interpellációk
Kb. 1445-kb. 1645 óráig

A határozathozatalokat követően:
5.

B./5.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1645-kb. 1745 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

7

SZEPTEMBER 18. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
kb. 1015 órától
Az általános viták a lezárásig:
1.

T/1358.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/813.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések
közötti
közúti
Ipoly-híd
és
a
kapcsolódó
létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27.
napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés
kihirdetéséről
(Kormány–innovációért
és
technológiáért
felelős
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.

T/869.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Kormány–innovációért
és
technológiáért
felelős
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

4.

T/1357.

A Magyarország Kormánya és a Macedón
Köztársaság
Kormánya
között
a
rendőri
együttműködésről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./6.

2.
B./7.

B./8.

B./9.
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5.

T/1359.

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között
létrejött, a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös
védelméről
szóló
egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

6.

H/893.

A földművesek emléknapjáról
(Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz),
Farkas Sándor (Fidesz), Jakab István (Fidesz), Szászfalvi
László (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B./10.

B./11.

Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
7.

T/1356.

Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány–agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/1355.

Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv
kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án
kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló
2007. évi CXI. törvény módosításáról
(Kormány–agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./12.

8.

B./13.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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SZEPTEMBER 24. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslat benyújtása és
elfogadása esetén!
1.

B./14.

Kérdések
Kb. 1215-kb. 1345 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája
B./15. Kb. 1345-kb. 1445 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)

B./1.

a)
S/…...

A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és
tagjainak megválasztásáról
Megjegyzés:
Az országgyűlési képviselőcsoportok jelöltjeinek taggá történő
megválasztásáról az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 14. §-a
alapján.
Benyújtástól függően!

b)
S/….
./…….

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

2.

Mentelmi ügy
H/…...

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
(Mentelmi bizottság)
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
………………, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), érintett képviselő (5 perc)
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata
szükséges.
Benyújtástól függően!
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3.

Mentelmi ügy
H/…...

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

4.

Interpellációk

5.

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

6.

T/1358.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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7.

T/813.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések
közötti
közúti
Ipoly-híd
és
a
kapcsolódó
létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27.
napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés
kihirdetéséről
(Kormány–innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.07.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.10. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

8.

T/869.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Kormány–innovációért
és
technológiáért
felelős
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.07.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.10. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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9.

T/1357.

A Magyarország Kormánya és a Macedón
Köztársaság
Kormánya
között
a
rendőri
együttműködésről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Külügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

10.

T/1359.

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között
létrejött, a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös
védelméről
szóló
egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Külügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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11.

H/893.

A földművesek emléknapjáról
(Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz),
Farkas Sándor (Fidesz), Jakab István (Fidesz), Szászfalvi
László (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.07.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.10. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

12.

T/1356.

Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány–agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Külügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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13.

T/1355.

Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv
kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án
kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló
2007. évi CXI. törvény módosításáról
(Kormány–agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Külügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

14.

Kérdések

15.

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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