AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2018. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
OKTÓBER 1-2-3.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA)
ÉS OKTÓBER 8-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2018. október 1-én 1430 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
OKTÓBER 1. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 2. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 3. SZERDA
üléskezdés: 1030 óra
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
OKTÓBER 8. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

2

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
OKTÓBER 1. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Döntés a napirend módosításáról
Az október 3-i (szerdai) ülésnap 1. napirendi pontjaként
feltüntetett
„A
Magyarország
szuverenitásának
megvédéséről és a Magyarországgal szembeni
rágalmak visszautasításáról” szóló H/1487. számú
határozati javaslatot az Országgyűlés európai uniós kérdéssel
összefüggő napirendi pontként tárgyalja.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.
Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/1655/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„Az atomenergia 2016. évi hazai alkalmazásának
biztonságáról” címmel benyújtott beszámoló (B/1655.) esetén
a kijelölt Gazdasági bizottságot a beszámolóról történő
határozathozatalra.
(Benyújtó:
Kormány- innovációért és technológiáért felelős 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.
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1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

S/1747.

2.
B./2.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Interpellációk
Kb. 1415-kb. 1615 óráig

A határozathozatalokat követően:

3.
B./3.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
4.

H/467/3.

B./4.

A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról
(Szávay István (Jobbik), Farkas Gergely (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!

A zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája.
5.

B./5.

T/628.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi
befektetések ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító
javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a 2018. július 20-i (pénteki) ülésnapon döntött
a zárószavazás elhalasztásáról.
A Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtotta.
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A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája
6.

B./6.

T/1358.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
módosításáról
(Kormány–igazságügyi 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.

7.

T/1356.

B./7.

Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány–agrárminiszter)
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.

8.

H/893.

B./8.

A földművesek emléknapjáról
(Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz),
Farkas Sándor (Fidesz), Jakab István (Fidesz), Szászfalvi
László (KDNP), Font Sándor (Fidesz), Bencsik János
(Fidesz), Czerván György (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.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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OKTÓBER 2. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!
1.

T/628.

B./5.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi
befektetések ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat
(Kormány- belügyminiszter)
Döntés a zárószavazás előtti módosító javaslatról és az
elhalasztott zárószavazás.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a 2018. július 20-i (pénteki) ülésnapon döntött
a zárószavazás elhalasztásáról.
A Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtotta.

2.

T/1358.

B./6.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
módosításáról
(Kormány–igazságügyi 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.

3.

B./7.

T/1356.

Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány–agrárminiszter)
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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4.

B./8.

H/893.

A földművesek emléknapjáról
(Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz),
Farkas Sándor (Fidesz), Jakab István (Fidesz), Szászfalvi
László (KDNP), Font Sándor (Fidesz), Bencsik János
(Fidesz), Czerván György (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.

5.

T/813.

B./9.

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

6.

B./10.

T/1355.

Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv
kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről
szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról
(Kormány–agrárminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

7.

B./11.

T/1357.

A Magyarország Kormánya és a Macedón
Köztársaság
Kormánya
között
a
rendőri
együttműködésről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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8.

B./12.

T/1359.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
9.

H/467/3.

B./4.

A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról
(Szávay István (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Kb. 10:30 órától
Az általános vita megkezdése:
10.
H/385.
B./13.

A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig
tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiáról
(Kormány– nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita megkezdése.
Megjegyzés:
Az általános vita során a köztársasági elnök felszólalására, az
előterjesztői nyitóbeszédre, a vezérszónoki felszólalásokra,
valamint az elsőként jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) felszólalására kerül sor.
További képviselői felszólalásokra a vita folytatásában lesz
lehetőség.
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
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Kb. 12:30 órától
Az általános vita a lezárásig:
11.

B./14.

a)
B/8.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről
(Állami Számvevőszék)

b)
H/1645.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Az általános vita folytatása és lezárása.
12.

H/385.

B./13.

A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig
tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiáról
(Kormány– nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita folytatása és lezárása.
Megjegyzés:
További képviselői felszólalásokra itt van lehetőség.
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

Az általános viták a lezárásig:
13.
B./15.

T/1657.

A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a
Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan
Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben
való magyarországi működéséről szóló Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
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14.

T/1656.

A
Magyarország
Kormánya
és
a
Moldovai
Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén
történő
együttműködésről
és
kölcsönös
segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

15.

T/1654.

A Magyarország Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített
adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./16.

B./17.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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OKTÓBER 3. SZERDA
Üléskezdés: 1030 óra
Az általános viták a lezárásig:
1.

H/1487.

B./18.

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről
és a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz
László (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KNDP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

2.

T/1658.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az
egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008.
évi XLV. törvény módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/1659.

Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./19.

3.

B./20.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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OKTÓBER 8. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2018. szeptember 17-i ülésnapján elfogadott, H/1460. számú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!

1.

B./21.

Kérdések
Kb. 1215-kb. 1345 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./22. 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)
S/1747.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

2.

Interpellációk

3.

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

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

H/467/3.

A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról
(Szávay István (Jobbik), Farkas Gergely (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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5.

T/628.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi
befektetések ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító
javaslat vitája,
döntés a zárószavazás előtti módosító javaslatról és az
elhalasztott zárószavazás.
A zárószavazás elhalasztásáról
szóló döntés időpontja: 2017.07.20.
Zárószavazást előkészítő javaslat: T/628/9.
Zárószavazás előtti módosító javaslat: T/628/10.
Zárószavazás előtti jelentés: T/628/11.
Várható felszólalók:
– Hadházy Sándor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből a kisebbségi vélemény ismertetője:
Potocskáné Kőrösi Anita: 7 perc)
– felszólalni kívánó képviselők:
(képviselőcsoportonként 5-5 perc)
– független képviselők (összesen: 3 perc)
A szavazás előtt:
– előterjesztő nyilatkozata (5 perc)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a 2018. július 20-i (pénteki) ülésnapon döntött
a zárószavazás elhalasztásáról.
A Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtotta.
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6.

T/1358.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.09.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.09.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/1358/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/1358/3.
A részletes vita lezárása: 2018.09.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/1358/4.
Összegző módosító javaslat: T/1358/5.
Összegző jelentés: T/1358/6.
Egységes javaslat: T/1358/7.
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)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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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7.

T/1356.

Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány–agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.09.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági döntése részletes vita lefolytatásáról: 2018.09.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/1356/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/1356/4.
A részletes vita lezárása: 2018.09.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/1356/5.
Összegző módosító javaslat: T/1356/7.
Összegző jelentés: T/1356/8.
Egységes javaslat: T/1356/9.
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)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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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8.

H/893.

A földművesek emléknapjáról
(Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz),
Farkas Sándor (Fidesz), Jakab István (Fidesz), Szászfalvi
László (KDNP), Font Sándor (Fidesz), Bencsik János (Fidesz),
Czerván György (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.07.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.10. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2018.09.17.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.09.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 8 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.09.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: H/893/11.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/893/12.
A részletes vita lezárása: 2018.09.24.
Előterjesztői nyilatkozat: H/893/13.
Összegző módosító javaslat: H/893/14.
Összegző jelentés: H/893/15.
Egységes javaslat: H/893/16.
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója
(15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

28
12
40
12
9
7
6
5
1
40
80

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
perc
perc

Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata
alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és összegző jelentését benyújtotta.
9.

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)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2018.07.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.10. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.09.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

10.

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)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.09.20. 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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11.

T/1357.

A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság
Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.09.20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!

12.

T/1359.

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között
létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2018.09.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.12. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.09.20. 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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13.

H/385.

A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig
tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiáról
(Kormány– nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.26. Fenntartható fejlődés bizottsága
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.04. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Dr. Áder János, köztársasági elnök
– 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)
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
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14.

a)
B/8.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről
(Állami Számvevőszék)
Benyújtva: 2018.06.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.15. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:

b)
H/1645.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Benyújtva: 2018.09.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.04. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
-A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
Hadházy Sándor, a Gazdasági bizottság előadója
(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
(15-15 perc)
– Előterjesztői zárszó:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
Hadházy Sándor, a Gazdasági bizottság előadója
(30 perc)
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15.

T/1657.

A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a
Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan
Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben
való magyarországi működéséről szóló Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.26. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.04. 16:00 óra
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)

16.

T/1656.

A
Magyarország
Kormánya
és
a
Moldovai
Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén
történő
együttműködésről
és
kölcsönös
segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.26. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.04. 16:00 óra
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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17.

T/1654.

A Magyarország Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített
adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.26. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.04. 16:00 óra
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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18.

H/1487.

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről
és a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz
László (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KNDP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.21. Európai ügyek bizottsága
Tárgysorozatba vétel: 2018.09.24.
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.09.26. Igazságügyi bizottság
2018.10.01. Honvédelmi és rendészeti bizottság
2018.10.01. Nemzetbiztonsági bizottság
2018.10.01. Gazdasági bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.04. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
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, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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19.

T/1658.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az
egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008.
évi XLV. törvény módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.26. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.04. 16:00 óra
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)

20.

T/1659.

Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.26. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.04. 16:00 óra
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, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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21.

Kérdések

22.

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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