AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2018. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
OKTÓBER 15-16-17-18.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK)
ÉS OKTÓBER 24-I (SZERDA)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

2018. október 11-én 1200 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
OKTÓBER 15. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 16. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 1900 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 17. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 18. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
OKTÓBER 24. SZERDA
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
OKTÓBER 15. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra

Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőkről:
Dr. Kőrösi Imre (MDF, független)
Dr. Mózes Mihály (SZDSZ, független)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/1704/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezetek 2016. évi működéséről, az állami vagyon
állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való
gazdálkodás folyamatairól” címmel benyújtott beszámoló
(B/1704.) esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a beszámolóról
történő határozathozatalra.
(Benyújtó:
Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős 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.
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1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

./…….

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

2.
B./2.

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

A bizottsági jelentések vitája.
4.

B./4.

H/1487.

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és
a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz
László (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KNDP), Halász János
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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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Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
5.

T/805/3.

B./5.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és
más kapcsolódó törvények módosításáról
(Varju László (DK), Bősz Anett (független), Dr. Varga-Damm
Andrea (Jobbik), Csárdi Antal (LMP) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

6.

T/961/3.

B./6.

A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint
fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási
eljárásokról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) Dr. Varga László
(MSZP) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.
B./7.

T/1378/3.

Az egészségügyi minimumfeltételek biztosításának a
politikai vezetőket megillető egyes kiváltságok eltörlése
útján történő ösztönzéséről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Tóth Csaba
(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!
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8.
B./8.

H/1509/3. A
demokrácia
helyreállítása
érdekében
Magyarországnak az Európai Ügyészség létrehozásában
való részvételéről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP),
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Mellár
Tamás (Párbeszéd), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László
(MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Kocsis-Cake Olivio
(Párbeszéd), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP),
Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor
(MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd),
Tóbiás József (MSZP), Tóth Csaba (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!

9.

T/872/...

B./9.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosításáról a lakcímre visszaélésszerűen történő
bejelentkezések megszüntetése érdekében
(Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) képviselő)
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!

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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OKTÓBER 16. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!
1.

T/1654.

B./10.

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

2.

T/1657.

B./11.

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

3.

B./12.

H/1645.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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4.

B./4.

H/1487.

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és
a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz
László (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KNDP), Halász János
(Fidesz) képviselők)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
5.

T/805/3.

B./5.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és
más kapcsolódó törvények módosításáról
(Varju László (DK), Bősz Anett (független), Dr. Varga-Damm
Andrea (Jobbik), Csárdi Antal (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

6.

T/961/3.

B./6.

A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint
fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási
eljárásokról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) Dr. Varga László
(MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.
B./7.

T/1378/3.

Az egészségügyi minimumfeltételek biztosításának a
politikai vezetőket megillető egyes kiváltságok eltörlése
útján történő ösztönzéséről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Tóth Csaba
(MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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8.
B./8.

H/1509/3. A
demokrácia
helyreállítása
érdekében
Magyarországnak az Európai Ügyészség létrehozásában
való részvételéről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP),
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Mellár
Tamás (Párbeszéd), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László
(MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Kocsis-Cake Olivio
(Párbeszéd), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP),
Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor
(MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd),
Tóbiás József (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

9.

T/872/...

B./9.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosításáról a lakcímre visszaélésszerűen történő
bejelentkezések megszüntetése érdekében
(Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

10.

Személyi javaslat(ok)

B./13.

./…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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Kb. 10:30 órától
Az általános viták a lezárásig:
11.

H/2158.

A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá
nyilvánítására irányuló kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
Az általános vita a lezárásig.

12.

H/2159.

Az orosz közösség Magyarországon honos
népcsoporttá
nyilvánítására
irányuló
kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
Az általános vita a lezárásig.

13.

T/2164.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény módosításáról
(Kormány–agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

14.

T/2061.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény
módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az általános vita a lezárásig.

B./14.

B./15.

B./16.

B./17.

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
15.

T/2161.

A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről
szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

H/2163.

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
(Kormány–honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./18.

16.

B./19.

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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OKTÓBER 17. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Megemlékezés:
Gárdonyi Géza emléknap.
Megjegyzés:
A Gárdonyi Géza emléknapról szóló 24/2013. (IV.18.) OGY határozat alapján.
Az általános vita a lezárásig:
1.

T/1671.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/1671/1.

Jelentés Magyarország 2017. évi központi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről
(Állami Számvevőszék)

B./20.

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

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

11

OKTÓBER 18. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
Az együttes általános vita a lezárásig:
1.
B./21.

a)
B/26.

A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti
jelentése és beszámolója
(Magyar Nemzeti Bank)

b)
H/2024.

A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti
jelentése és beszámolója elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Az a)- b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.

Az általános viták a lezárásig:
2.
T/452.
B./22.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A Házbizottság ülésén a Kormány képviselője jelezte, hogy a
vita során a felszólalás lehetőségével nem kíván élni.

3.
T/2052.
B./23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A Házbizottság ülésén a Kormány képviselője jelezte, hogy a
vita során a felszólalás lehetőségével nem kíván élni.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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OKTÓBER 24. SZERDA
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.

Kérdések

B./24. Kb. 1215-kb. 1345 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./25. 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)
./…….

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

4.

H/1487.

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és
a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz
László (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KNDP), Halász János
(Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.
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
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.10.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
H/1487/8.
H/1487/9.
H/1487/10.
H/1487/11.
H/1487/12.
A részletes vita lezárása: 2018.10.11.
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Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői, EP képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

28
12
40
11
8
7
6
5
3
40
80
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 47. § (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós
kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai
parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35. § (2) bekezdése
szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett,
úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít
bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele
az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó
felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.
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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Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás és a döntés.)
5.

T/805/3.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és
más kapcsolódó törvények módosításáról
(Varju László (DK), Bősz Anett (független), Dr. Varga-Damm
Andrea (Jobbik), Csárdi Antal (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:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

6.

T/961/3.

A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint
fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási
eljárásokról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) Dr. Varga László
(MSZP) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.

T/1378/3.

Az egészségügyi minimumfeltételek biztosításának a
politikai vezetőket megillető egyes kiváltságok eltörlése
útján történő ösztönzéséről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Tóth Csaba
(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!

16

8.

H/1509/3. A
demokrácia
helyreállítása
érdekében
Magyarországnak az Európai Ügyészség létrehozásában
való részvételéről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP),
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Mellár
Tamás (Párbeszéd), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László
(MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Kocsis-Cake Olivio
(Párbeszéd), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP),
Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor
(MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd),
Tóbiás József (MSZP), Tóth Csaba (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!

9.

T/872/..

A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosításáról a lakcímre visszaélésszerűen történő
bejelentkezések megszüntetése érdekében
(Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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10.

T/1654.

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

11.

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

H/1645.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
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: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

13.

Személyi javaslat(ok)
./…….

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

14.

H/2158.

A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá
nyilvánítására irányuló kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
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)
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15.

H/2159.

Az orosz közösség Magyarországon honos
népcsoporttá
nyilvánítására
irányuló
kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
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)

16.

T/2164.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény módosításáról
(Kormány–agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. Mezőgazdasági 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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17.

T/2061.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. Kulturális bizottság
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)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő (15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15
perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc) (amennyiben
nemzetiségi képviselő felszólalására még nem került
sor)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
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18.

T/2161.

A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről
szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. 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)

19.

H/2163.

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
(Kormány–honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. Honvédelmi és rendészeti 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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20.

T/1671.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.09.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.01. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
- valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő
bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:

T/1671/1.

Jelentés Magyarország 2017. évi központi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről
(Állami Számvevőszék)
Várható felszólalók:
– Varga Mihály pénzügyminiszter
Előterjesztői nyitóbeszéd (40 perc)
– Domokos László,
az Állami Számvevőszék elnöke (40 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő (15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15 perc)
– Varga Szimeon, a nemzetiségeket képviselő bizottság által
felkért nemzetiségi szószóló (15 perc) (amennyiben
nemzetiségi képviselő felszólalására még nem került sor)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15-15 percben)
– Varga Mihály pénzügyminiszter
Előterjesztői zárszó (30 perc)
– Domokos László,
az Állami Számvevőszék elnöke (15 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi napirendi pont!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (1)
bekezdése alapján a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az
Országgyűlés az Állami Számvevőszék jelentésével együtt tárgyalja
meg.
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is
lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési
bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és
nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak
minősül.
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21.

a)
B/26.

A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti
jelentése és beszámolója
(Magyar Nemzeti Bank)
Benyújtva: 2018.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:

b)
H/2024.

A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti
jelentése és beszámolója elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Az a)- b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
-A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: Dr. Matolcsy György,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
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:
Dr. Matolcsy György,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
Hadházy Sándor,
a Gazdasági bizottság előadója (30 perc)
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22.

T/452.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.04. Kulturális bizottság
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:
A Házbizottság ülésén a Kormány képviselője jelezte, hogy a
vita során a felszólalás lehetőségével nem kíván élni.

23.

T/2052.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. Kulturális bizottság
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:
A Házbizottság ülésén a Kormány képviselője jelezte, hogy a
vita során a felszólalás lehetőségével nem kíván élni.
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24.

Kérdések

25.

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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