ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG
SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY
Lezárva: 2018. szeptember 14. 1100 óra

Az Országgyűlés 2018. évi szeptember – október havi ülésterve
szeptember
szeptember 17-18.
és szeptember 24.

Előterjesztések

1.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi
befektetések ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat
(T/628.)

2.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti
közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt
Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat (T/813.)

3.

1
2

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/869.)

Az ülés
első hete
szeptember
17-18.
(hétfő-kedd)

Az ülés
második hete
szeptember 24.
(hétfő)

október
október 1-2-3-4.
és október 8.
Az ülés
első hete
október 1-2-3-4.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

Az ülés
második hete
október 8.
(hétfő)

október 15-16-17-18.
és október 24.
Az ülés
első hete
október
15-16-17-18.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

zszav. előtti
jel. és mód.
jav. vitája
döntés a zszav.
előtti mód. jav.
ról és az elh.
zszav. 1

ált. vita a lez-ig

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

bizottsági
részl. vita

leh. sz.
zárószav. 2
VAGY
TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.

TAB eljárás

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.

Az Országgyűlés a 2018. július 20-i (pénteki) ülésnapon döntött a zárószavazás elhalasztásáról. Amennyiben a Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtja.
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!

Az ülés
második hete
október 24.
(szerda)

szeptember
szeptember 17-18.
és szeptember 24.

Előterjesztések

4.

Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv
kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án
kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló
2007. évi CXI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1355.)

5.

Az EUROFISH Nemzetközi
Megállapodás kihirdetéséről
(T/1356.)

Szervezetet létrehozó
szóló törvényjavaslat

Az ülés
első hete
szeptember
17-18.
(hétfő-kedd)

ált. vita a lez-ig

Az ülés
második hete
szeptember 24.
(hétfő)

bizottsági
részl. vita

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

6.

A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság
Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
(T/1357.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

7.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1358.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

8.

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között
létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat (T/1359.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

október
október 1-2-3-4.
és október 8.
Az ülés
első hete
október 1-2-3-4.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

leh. sz.
zárószav. 3
VAGY
TAB eljárás
leh. sz.
zárószav. 4
VAGY
TAB eljárás
leh. sz.
zárószav. 5
VAGY
TAB eljárás
TAB eljárás

leh. sz.
zárószav. 6
VAGY
TAB eljárás

Az ülés
második hete
október 8.
(hétfő)

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

október 15-16-17-18.
és október 24.
Az ülés
első hete
október
15-16-17-18.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

Az ülés
második hete
október 24.
(szerda)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
5 Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
6 Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
3

4

2. oldal

szeptember
szeptember 17-18.
és szeptember 24.

Előterjesztések

9.

Az ülés
első hete
szeptember
17-18.
(hétfő-kedd)

Az ülés
második hete
szeptember 24.
(hétfő)

október
október 1-2-3-4.
és október 8.
Az ülés
első hete
október 1-2-3-4.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

Az ülés
második hete
október 8.
(hétfő)

október 15-16-17-18.
és október 24.
Az ülés
első hete
október
15-16-17-18.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

Az ülés
második hete
október 24.
(szerda)

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a
Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/383.) 7

A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó
időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti
10.
Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló határozati javaslat
(H/385.)
11.

Magyarország
és
egyes
kiemelt
térségeinek
területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat (T/388.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi
költségvetésének
végrehajtásáról
szóló
12. egységes
törvényjavaslat (T/452.)
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
13.
működéséről (B/8.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/… szám) 8
A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti
14. jelentése és beszámolója (B/26.) és annak elfogadásáról
szóló határozati javaslat (H/… szám) 9

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
8 Bizottsági előkészítéstől és határozati javaslat benyújtásától függően!
9 Bizottsági előkészítéstől és határozati javaslat benyújtásától függően!
7

3. oldal

szeptember
szeptember 17-18.
és szeptember 24.

Előterjesztések

Az ülés
első hete
szeptember
17-18.
(hétfő-kedd)

Az ülés
második hete
szeptember 24.
(hétfő)

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és
15. helyetteseinek tevékenységéről 2017 (B/417.) és annak
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 10, 11

október
október 1-2-3-4.
és október 8.
Az ülés
első hete
október 1-2-3-4.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

ált. vita a lez-ig

Az ülés
második hete
október 8.
(hétfő)

október 15-16-17-18.
és október 24.
Az ülés
első hete
október
15-16-17-18.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.

Az ülés
második hete
október 24.
(szerda)

TAB eljárás

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
16. önkormányzati normakontroll körében (B/716.) és
annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…
szám) 12
A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt
visszaküldött, az Országgyűlés 2018. július 20-i
elfogadott
„Egyes
törvényeknek
a
17. ülésnapján
vízkivételekkel összefüggő módosításáról” szóló törvény
(T/384/11.)

18.

A földművesek emléknapjáról szóló határozati
javaslat (H/893.) 13

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

Bizottsági előkészítéstől és határozati javaslat benyújtásától függően!
Nemzetiségi napirendi pont! A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
12 Bizottsági előkészítéstől és határozati javaslat benyújtásától függően!
13 Tárgysorozatba vételtől függően!
10
11

4. oldal

szeptember

október

szeptember 17-18.
és szeptember 24.

Előterjesztések

19.
20.

21.

Az ülés
első hete
szeptember
17-18.
(hétfő-kedd)

A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének
és tagjainak megválasztásáról (S/…)
Mentelmi ügy (H/….)
(Bangóné Borbély Ildikó –

MSZP) 15

Mentelmi ügy (H/……)
(Szabó Timea – Párbeszéd) 16

október 1-2-3-4.
és október 8.

Az ülés
második hete
szeptember 24.
(hétfő)

Az ülés
első hete
október 1-2-3-4.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

Az ülés
második hete
október 8.
(hétfő)

október 15-16-17-18.
és október 24.
Az ülés
első hete
október
15-16-17-18.
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

Az ülés
második hete
október 24.
(szerda)

választás 14
tárgyalás
és döntés
tárgyalás
és döntés

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítvány
Bizottság által benyújtott önálló indítvány
Képviselői önálló indítvány
Személyi javaslat
Politikai vita kezdeményezése

Vitaszakaszok jelölése
plenáris vitaszakasz
bizottsági szakasz
TAB szakasz

***

Jelöléstől függően!
Benyújtástól függően!
16 Benyújtástól függően!
14
15

5. oldal

