AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2018. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
NOVEMBER 12-13-14-15.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK)
ÉS NOVEMBER 19-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

2018. november 8-án 1300 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
NOVEMBER 12. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 13. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 14. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 15. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
NOVEMBER 19. 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
NOVEMBER 12. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Molnár László (FKgP, független)
Megemlékezés:
A Szociális Munka Napjáról.
(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/M. §-a
alapján.)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
Az Országgyűlés a 2018. november 12-i (hétfő) ülésnapján
úgy térjen el a HHSZ rendelkezéseitől, hogy
-

dr. Rónayné Slaba Ewa Maria lengyel nemzetiségi
szószóló
a
napirendi
javaslatról
történő
határozathozatalt
megelőzően,
„a
Lengyel
Köztársaság függetlensége visszanyerésének
100. évfordulója” alkalmából a HHSZ 18. § (5)
bekezdése alkalmazásával ötperces időtartamban
felszólalhasson.

Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat benyújtása esetén!
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Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
Az Országgyűlés a 2018. november 12-i (hétfő) ülésnapján
úgy térjen el a HHSZ rendelkezéseitől, hogy
-

Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló a napirendi
javaslatról történő határozathozatalt megelőzően,
„Megemlékezés
a
roma
gyilkosságsorozat
áldozatairól” címmel a HHSZ 18. § (5) bekezdése
alkalmazásával ötperces időtartamban felszólalhasson.

Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat benyújtása esetén!
Felszólalások:
dr. Rónayné Slaba Ewa Maria
lengyel nemzetiségi szószóló felszólalása (5 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat benyújtása és elfogadása esetén!
Farkas Félix
roma nemzetiségi szószóló felszólalása (5 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat benyújtása és elfogadása esetén!

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.

Interpellációk
Kb. 1430-kb. 1630 óráig
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A határozathozatalokat követően:
3.
B./3.

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

Kb. 1730 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
4.
B./4.

T/1496/3. A demokrácia helyreállítása érdekében a Lex CEU
eltörléséről
(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.
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

5.
B./5.

T/1607/3. A tanulás, oktatás, kutatás szabadságához való jog
helyreállításáról
(Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Dr. László Imre
(DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt
(DK), Hajdu László (DK), Székely Sándor (DK), Varju László
(DK) 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!
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6.
B./6.

H/1627/3. Kilakoltatási és lakhatási válság
előkészítő eseti bizottság létrehozásáról
(Székely Sándor (DK) képviselő)
A tárgyalás.

felszámolását

Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
7.

T/617/3.

B./7.

Egyes törvényeknek a devizaadósok védelmében
szükséges módosításáról
(Dr. Hadházy Ákos (LMP), 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 LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

8.
B./8.

T/1158/3.

Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását
célzó módosításáról
(Hohn Krisztina (LMP) képviselő)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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Kb. 1930 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája
9.

B./9.

T/2937.

A
közszférabeli
szervezetek
honlapjainak
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
(Kormány–innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.

és

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.
10.

B./10.

T/452.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési 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.

11.

T/2052.

B./11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési 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.

12.

B./12.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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13.

T/2932.

B./13.

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a
pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi
február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának
kihirdetéséről
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

14.

B./14.

T/2061.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

15.

T/2935.

B./15.

Egyes
törvények
külügyi
igazgatási
tárgyú
módosításáról
(Kormány–külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

16.

B./16.

T/2164.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény módosításáról
(Kormány–agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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17.

B./17.

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)
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.

18.

T/2922.

B./18.

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

19.

B./19.

T/2931.

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez
kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási
tárgyú módosításáról
(Kormány–pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 13. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés:
A Magyar Nyelv Napjáról.
(A 66/2011. (IX. 29.) OGY határozat alapján.)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!

1.

B./20.

T/2921.

A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött
kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

2.

B./21.

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

3.

B./9.

T/2937.

A
közszférabeli
szervezetek
honlapjainak
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
(Kormány–innovációért és technológiáért felelős 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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és

4.

T/452.

B./10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési 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.

5.

T/2052.

B./11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési 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.

6.

T/2929.

B./12.

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a
New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes
Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

7.
B./13.

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)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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8.

T/2061.

B./14.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

9.

B./15.

T/2935.

Egyes
törvények
külügyi
igazgatási
tárgyú
módosításáról
(Kormány–külgazdasági és külügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

10.

T/2164.

B./16.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény módosításáról
(Kormány–agrárminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

11.

B./17.

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)
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.
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12.

B./18.

T/2922.

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

13.
B./19.

T/2931.

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez
kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási
tárgyú módosításáról
(Kormány–pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
14.
B./4.

T/1496/3. A demokrácia helyreállítása érdekében a Lex CEU
eltörléséről
(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:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

15.
B./5.

T/1607/3. A tanulás, oktatás, kutatás szabadságához való jog
helyreállításáról
(Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Dr. László Imre
(DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt
(DK), Hajdu László (DK), Székely Sándor (DK), Varju László
(DK) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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16.
B./6.

H/1627/3. Kilakoltatási és lakhatási válság
előkészítő eseti bizottság létrehozásáról
(Székely Sándor (DK) képviselő)
A döntés.

felszámolását

Megjegyzés:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
17.

T/617/3.

B./7.

Egyes törvényeknek a devizaadósok védelmében
szükséges módosításáról
(Dr. Hadházy Ákos (LMP), Csárdi Antal (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

18.

B./8.

T/1158/3.

Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását
célzó módosításáról
(Hohn Krisztina (LMP) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
A LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

19.

Személyi javaslat(ok)

B./22.

S/…….

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

Kb. 10:50 órától
Az általános viták a lezárásig:
20.

T/3294.

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

T/3296.

Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel
összefüggő törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./23.

21.
B./24.
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és egyes

22.

T/3127.

Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú
törvények módosításáról
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

T/3371.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

B./25.

23.
B./26.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához
a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
24.

T/3372.

Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

H/3355.

A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról
(Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Németh Szilárd István (Fidesz),
Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B./27.

25.
B./28.

Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
26.

T/3291.

B./29.

Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti
rendjének kialakításával összefüggő módosításáról
(Kormány- honvédelmi 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.

27.

T/3053.

B./30.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek
és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII.
törvénynek
a
túlszolgálattal
összefüggő
módosításáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 14. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az együttes általános vita a lezárásig:
1.
B./31.

a)
T/3353.

A közigazgatási bíróságokról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

b)
T/3354.

A
közigazgatási
bíróságokról
szóló
törvény
hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az a)- b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Az általános viták a lezárásig:
2.

T/3357.

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság
között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös
jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3292.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./32.

3.
B./33.
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4.

T/3293.

Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki
létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi
szabályozással összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

5.

T/3374.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3370.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3373.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3367.

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3369.

Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont
érintő rendelkezésekről
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./34.

B./35.

6.
B./36.

7.
B./37.

8.
B./38.

9.

B./39.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 15. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
Megemlékezés:
A Magyar Szórvány Napjáról.
(A 49/2015. (XI. 6.) OGY határozat alapján.)
Az általános viták a lezárásig:
1.

T/3360.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya között az országonkénti jelentések
cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.

T/3363.

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi
fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én
kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/3376.

Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos
egyes törvények módosításáról
(Kormány- a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.

B./40.

B./41.

3.
B./42.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
4.

T/3375.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.

T/3295.

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./43.

5.
B./44.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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6.

H/3232.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik
módosításával összefüggő módosításáról
(Hende Csaba (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

T/3252.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény módosításáról
(Hende Csaba (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

T/3366.

Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./45.

7.
B./46.

8.
B./47.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
9.

T/3356.

B./48.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az
államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 19. 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.

Kérdések

B./49. Kb. 1215-kb. 1345 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./50. 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

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

T/1496/3. A demokrácia helyreállítása érdekében a Lex CEU
eltörléséről
(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:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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5.

T/1607/3. A tanulás, oktatás, kutatás szabadságához való jog
helyreállításáról
(Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Dr. László Imre
(DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt
(DK), Hajdu László (DK), Székely Sándor (DK), Varju László
(DK) 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.

H/1627/3. Kilakoltatási és lakhatási válság
előkészítő eseti bizottság létrehozásáról
(Székely Sándor (DK) képviselő)
A tárgyalás és döntés.

felszámolását

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!
7.

T/617/3.

Egyes törvényeknek a devizaadósok védelmében
szükséges módosításáról
(Dr. Hadházy Ákos (LMP), 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:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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8.

T/1158/3.

Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását
célzó módosításáról
(Hohn Krisztina (LMP) 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:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

9.

T/2937.

A
közszférabeli
szervezetek
honlapjainak
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
(Kormány–innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.

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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.11.05.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/2937/2.
A részletes vita lezárása: 2018.11.06.
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)
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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.
10.

T/452.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.06.04.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.06.04. Kulturális 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: T/452/2.
A részletes vita lezárása: 2018.11.06.
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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11.

T/2052.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. Kulturális 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: T/2052/2.
A részletes vita lezárása: 2018.11.06.
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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12.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.11.06.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/2929/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/2929/4.
A részletes vita lezárása: 2018.11.06.
Előterjesztői nyilatkozat: T/2929/5.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– 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

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
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perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
13.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.11.05.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/2932/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/2932/4.
A részletes vita lezárása: 2018.11.06.
Előterjesztői nyilatkozat: T/2932/5.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– 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)
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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:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
14.

T/2061.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2018.10.18. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/2061/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/2061/4.
A részletes vita lezárása: 2018.10.24.
Előterjesztői nyilatkozat: T/2061/5.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– 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 felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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28
12
40
11
9
7
6
5
2
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

felkért

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
15.

T/2935.

Egyes
törvények
külügyi
igazgatási
tárgyú
módosításáról
(Kormány–külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.11.05.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/2935/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/2935/3.
A részletes vita lezárása: 2018.11.06.
Előterjesztői nyilatkozat: T/2935/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– 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)
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– 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:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
16.

T/2164.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény módosításáról
(Kormány–agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2018.10.09.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.10. Mezőgazdasági 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: T/2164/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/2164/3.
A részletes vita lezárása: 2018.10.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/2164/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
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Várható felszólalók:
– 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:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
17.

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)
A bizottsági jelentések vitája és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.11.05.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/2933/3.
T/2933/4.
A részletes vita lezárása: 2018.11.06.
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Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Dr. Hörcsik Richárd, kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Bana Tibor: 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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18.

T/2922.

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
(Kormány–igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.11.05.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/2922/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/2922/3.
A részletes vita lezárása: 2018.11.06.
Előterjesztői nyilatkozat: T/2922/4.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– 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:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
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19.

T/2931.

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez
kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási
tárgyú módosításáról
(Kormány–pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2018.11.05.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/2931/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/2931/7.
T/2931/8.
T/2931/9.
A részletes vita lezárása: 2018.11.06.
Előterjesztői nyilatkozat: T/2931/10.
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– 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)
– vitához kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Varga Szimeon, a vitához kapcsolódó bizottság előadója (6
perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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28
12
40
11
9
7
6
5
2
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 perc)

felkért

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
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.
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
20.

T/2921.

A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött
kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány–igazságügyi miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
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: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
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21.

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

22.

Személyi javaslat(ok)
./…….

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

23.

T/3294.

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó
kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

és

egyes

Benyújtva: 2018.10.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.05. Kulturális 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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24.

T/3296.

Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel
összefüggő törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.05. Kulturális 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)

25.

T/3127.

Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú
törvények módosításáról
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.30. Népjóléti 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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26.

T/3371.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Kulturális 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)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához
a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.

27.

T/3372.

Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
(Kormány–emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Kulturális 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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28.

H/3355.

A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról
(Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Németh Szilárd István (Fidesz),
Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Nemzeti összetartozás bizottsága
Tárgysorozatba vétel:
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

29.

T/3291.

Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti
rendjének kialakításával összefüggő módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.05. 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)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak
minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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30.

T/3053.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek
és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII.
törvénynek
a
túlszolgálattal
összefüggő
módosításáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.26. Honvédelmi és rendészeti 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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31.

a)
T/3353.

A közigazgatási bíróságokról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak
minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

b)
T/3354.

A
közigazgatási
bíróságokról
szóló
törvény
hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak
minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az a)- b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 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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32.

T/3357.

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság
között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös
jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. 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)

33.

T/3292.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.05. Igazságügyi 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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34.

T/3293.

Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki
létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi
szabályozással összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.06. Igazságügyi 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)

35.

T/3374.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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36.

T/3370.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Igazságügyi 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)

37.

T/3373.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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38.

T/3367.

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

39.

T/3369.

Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont
érintő rendelkezésekről
(Kormány- nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak
minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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40.

T/3360.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya között az országonkénti jelentések
cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. 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)

41.

T/3363.

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi
fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én
kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. 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)
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42.

T/3376.

Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos
egyes törvények módosításáról
(Kormány- a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Kulturális 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)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

43.

T/3375.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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44.

T/3295.

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.05. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

45.

H/3232.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik
módosításával összefüggő módosításáról
(Hende Csaba (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.30. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2018.11.06.
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)

48

46.

T/3252.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény módosításáról
(Hende Csaba (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.10.31.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.10.31. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2018.11.06.
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)

47.

T/3366.

Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. 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)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak
minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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48.

T/3356.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az
államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2018.11.06.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2018.11.07. 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)

49.

Kérdések

50.

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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