AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2018. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
OKTÓBER 29-30-31.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA)
ÉS NOVEMBER 5-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2018. október 29-én 1430 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
OKTÓBER 29. 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 30. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 31. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
NOVEMBER 5. 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
OKTÓBER 29. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Képviselő mandátumigazolás és eskütétel.
Dr. Budai Gyula (Fidesz)

Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

S/…….

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

2.

B./2.

Mentelmi ügy:
H/3117.

Simonka György (Fidesz)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
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3.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1430-kb. 1630 óráig

A határozathozatalokat követően:

4.

B./4.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1630-kb. 1730 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

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

H/871/3.

B./5.

Az
Európai
Ügyészséghez
való
csatlakozás
szükségességéről
(Gyöngyösi Márton (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Dr. Staudt
Gábor (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!

6.
B./6.

T/1164/3.

Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint
az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből
való
kizárása
érdekében
szükséges
törvénymódosításokról
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP),
Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Hohn
Krisztina (LMP), Ungár Péter (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!
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7.
B./7.

H/1486/3. Az illegális migráció elleni küzdelemről és a migrációs
helyzet kezeléséről
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP),
Demeter Márta (LMP), Schmuck Erzsébet (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!

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája
8.

B./8

H/2163.

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
(Kormány–honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

9.

B./9.

H/385.

A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó
időszakra
kitekintést
nyújtó
második
Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiáról
(Kormány– nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

10.
B./10.

T/869.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Kormány–innovációért és technológiáért felelős 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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11.

B./11.

T/1658.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes
közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV.
törvény módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

12.

B./12.

T/1659.

Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

13.

B./13.

H/2158.

A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá
nyilvánítására irányuló kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

14.

H/2159.

B./14.

Az
orosz
közösség
Magyarországon
honos
népcsoporttá
nyilvánítására
irányuló
kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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OKTÓBER 30. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!
1.

B./15.

T/2161.

A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről 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!

2.

B./16.

H/2024.

A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti
jelentése és beszámolója elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
A határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.

B./8.

H/2163.

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
(Kormány–honvédelmi miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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4.

H/385.

B./9.

A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó
időszakra
kitekintést
nyújtó
második
Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiáról
(Kormány– nemzeti fejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

5.

T/869.

B./10.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Kormány–innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./11.

T/1658.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes
közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV.
törvény módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

7.
B./12.

T/1659.

Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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8.

H/2158.

B./13.

A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá
nyilvánítására irányuló kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

9.

H/2159.

B./14.

Az
orosz
közösség
Magyarországon
honos
népcsoporttá
nyilvánítására
irányuló
kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
10.

H/871/3.

B./5.

Az
Európai
Ügyészséghez
való
csatlakozás
szükségességéről
(Gyöngyösi Márton (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Dr. Staudt
Gábor (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

11.
B./6.

T/1164/3.

Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint
az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből
való
kizárása
érdekében
szükséges
törvénymódosításokról
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP),
Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Hohn
Krisztina (LMP), Ungár Péter (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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12.
B./7.

H/1486/3. Az illegális migráció elleni küzdelemről és a migrációs
helyzet kezeléséről
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP),
Demeter Márta (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

13.

Személyi javaslat(ok)

B./17.

S/…….

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

Az Országgyűlés határozata az ülést vezető elnök döntésének
törvényességéről
–
–
–
–
–

Szabó Szabolcs (független) képviselő
Hohn Krisztina (LMP) képviselő
Csárdi Antal (LMP) képviselő
Demeter Márta (LMP) képviselő
Keresztes László Lóránt (LMP) képviselő

Megjegyzés:
Az Országgyűlés 2018. október 15-i ülésnapján az ülést vezető elnök
képviselők ülésnapról történő kizárásáról döntött.
Ha az Országgyűlés határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezető elnök
határoz.
Az ülést vezető elnök az Országgyűlés következő ülésén tájékoztatja az
Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követően az Országgyűlés
vita nélkül határoz az ülést vezető elnök döntésének törvényességéről.
(Ogytv. 49 .§ (5) bekezdés)
Kb. 1045 órától
Az általános viták a lezárásig:
14.
B./18.

T/2924.

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány–pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
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15.

T/2938.

A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(Kormány–innovációért
és
technológiáért
felelős
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

16.

T/2937.

A
közszférabeli
szervezetek
honlapjainak
és
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
(Kormány–innovációért
és
technológiáért
felelős
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

17.

T/2928.

Az
egyes
foglalkoztatási
módosításáról
(Kormány–pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/2931.

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez
kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási
tárgyú módosításáról
(Kormány–pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./19.

B./20.

B./21.

18.

B./22.

tárgyú

törvények

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!
19.

T/2921.

A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

20.

T/2922.

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

21.

T/2939.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az
Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő
módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./23.

B./24.

B./25.
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22.

T/2923.

Az
egyes
bírósági
eljárások
elhúzódásával
kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

23.

T/2934.

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

B./26.

B./27.

és

más

kapcsolódó

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy pontja az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
24.

T/2936.

B./28.

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

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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OKTÓBER 31. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az általános viták a lezárásig:
1.

B./29.

T/2930.

Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!

2.

B./30.

T/2940.

Az oktatási nyilvántartásról
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

3.

T/2925.

A Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság
Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező
állampolgáraik
kölcsönös
vízummentességéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány–külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/2935.

Egyes
törvények
külügyi
igazgatási
módosításáról
(Kormány–külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./31.

4.

B./32.
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tárgyú

5.

B./33.

T/2933.

Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK,
Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai
Parlament
tagjainak
közvetlen
és
általános
választójog alapján történő választásáról szóló
okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU,
Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről
(Kormány–Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

6.

T/2941.

B./34.

Egyes
választásokkal
kapcsolatos
törvények
módosításáról
(Kormány–Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

7.

T/2929.

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

8.

T/2932.

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

B./35.

B./36.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

14

NOVEMBER 5. 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./37.

Kérdések
Kb. 1215-kb. 1345 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./38. 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.

Mentelmi ügy:
H/3117.

Simonka György (Fidesz)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
Dr. Hargitai János, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Simonka György (Fidesz) érintett képviselő (5 perc)
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.

3.

Interpellációk

4.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás és a döntés.)
5.

H/871/3.

Az
Európai
Ügyészséghez
való
csatlakozás
szükségességéről
(Gyöngyösi Márton (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Dr. Staudt
Gábor (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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6.

T/1164/3.

Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint
az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből
való
kizárása
érdekében
szükséges
törvénymódosításokról
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP),
Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Hohn
Krisztina (LMP), Ungár Péter (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!

7.

H/1486/3. Az illegális migráció elleni küzdelemről és a migrációs
helyzet kezeléséről
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP),
Demeter Márta (LMP), Schmuck Erzsébet (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!

8.

H/2163.

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
(Kormány–honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/2163/2.
A részletes vita lezárása: 2018.10.25.

17

Várható felszólalók:
– 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
– 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:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
9.

H/385.

A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó
időszakra
kitekintést
nyújtó
második
Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiáról
(Kormány– nemzeti fejlesztési miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.10.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: H/385/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/385/3.
A részletes vita lezárása: 2018.10.10.
Előterjesztői nyilatkozat: H/385/4.
Összegző módosító javaslat: H/385/5.
Összegző jelentés: H/385/6.
Egységes javaslat: H/385/7.
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Várható felszólalók:
– Bartos Mónika, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– Varga Gábor, kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Schmuck Erzsébet 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi 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

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
10.

T/869.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról
(Kormány–innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.07.17.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.09.10. Gazdasági 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/869/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/869/3.
A részletes vita lezárása: 2018.09.25.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/869/4.
Összegző módosító javaslat: T/869/5.
Összegző jelentés: T/869/6.
Egységes javaslat: T/869/7.
Várható felszólalók:
– Törő Gábor, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója
(15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– Hadházy Sándor, 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
– 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

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/1658.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes
közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV.
törvény módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.09.25.
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: -
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.10.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/1658/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/1658/3.
A részletes vita lezárása: 2018.10.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/1658/4.
Összegző módosító javaslat: T/1658/5.
Összegző jelentés: T/1658/6.
Egységes javaslat: T/1658/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Vejkey Imre, 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
– 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

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.
12.

T/1659.

Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
(Kormány– igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: 21

Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.10.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/1659/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/1659/3.
A részletes vita lezárása: 2018.10.09.
Előterjesztői nyilatkozat: T/1659/4.
Összegző módosító javaslat: T/1659/5.
Összegző jelentés: T/1659/6.
Egységes javaslat: T/1659/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Vejkey Imre, 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,
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

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 47. § (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós
kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai
parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35. § (2) bekezdése
szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett,
úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít
bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele
az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó
felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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13.

H/2158.

A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá
nyilvánítására irányuló kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/2158/1.
A részletes vita lezárása: 2018.10.24.
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)
– Képviselői, nemzetiségi 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:
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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14.

H/2159.

Az
orosz
közösség
Magyarországon
honos
népcsoporttá
nyilvánítására
irányuló
kezdeményezésről
(Igazságügyi bizottság)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: H/2159/1.
A részletes vita lezárása: 2018.10.24.
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)
– Képviselői, nemzetiségi 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:
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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15.

T/2161.

A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

16.

H/2024.

A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti
jelentése és beszámolója elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
A határozathozatal.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

17.

Személyi javaslat(ok)
./…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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18.

T/2924.

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány–pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.19. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!

26

19.

T/2938.

A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(Kormány
–innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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/2937.

A
közszférabeli
szervezetek
honlapjainak
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
(Kormány
–innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

és

Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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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21.

T/2928.

Az
egyes
foglalkoztatási
módosításáról
(Kormány–pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

tárgyú

törvények

Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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)
22.

T/2931.

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez
kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási
tárgyú módosításáról
(Kormány–pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.10.29. Vállalkozásfejlesztési bizottság
2018.10.29. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (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, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!
23.

T/2921.

A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.19. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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)

24.

T/2922.

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.19. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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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25.

T/2939.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az
Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő
módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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)

26.

T/2923.

Az
egyes
bírósági
eljárások
elhúzódásával
kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.19. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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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27.

T/2934.

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

és

más

kapcsolódó

Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egy pontja az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
28.

T/2936.

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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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29.

T/2930.

Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány–belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.10.29. Igazságügyi bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!

30.

T/2940.

Az oktatási nyilvántartásról
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.10.29. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (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)
32

– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
31.

T/2925.

A Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság
Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező
állampolgáraik
kölcsönös
vízummentességéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány–külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.19. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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)

32.

T/2935.

Egyes
törvények
külügyi
igazgatási
módosításáról
(Kormány–külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

tárgyú

Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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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33.

T/2933.

Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK,
Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai
Parlament
tagjainak
közvetlen
és
általános
választójog alapján történő választásáról szóló
okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU,
Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről
(Kormány–Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2018.10.29. Európai ügyek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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!

34.

T/2941.

Egyes
választásokkal
kapcsolatos
törvények
módosításáról
(Kormány–Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
35.

T/2929.

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a
New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes
Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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)

36.

T/2932.

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a
pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi
február
hó
21.
napján
aláírt
egyezmény
módosításának kihirdetéséről
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.24. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.11.05. 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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37.

Kérdések

38.

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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