ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG
SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY
Lezárva: 2018. november 26. 1430 óra

Az Országgyűlés 2018. évi november – december havi ülésterve
november

Előterjesztések

1.

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

A Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat (T/1656.)

2.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1671.) 1 és ÁSZ jelentés (T/1671/1.)

3.

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/383.) 3 4

4.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat (T/388.) 5

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 2

Nemzetiségi napirendi pont! Uniós napirendi pont! A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével –
valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság kijelölt bizottságnak, a többi
állandó bizottság és nemzetiségeket képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
2 A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
3 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.
4
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
5
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
1

november

Előterjesztések

5.

Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló
törvényjavaslat (T/2923.)

TAB eljárás

6.

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2924.) 6, 7

biz. jelentések
vitája 8

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2928.)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 10

7.

8.

Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2930.) 11, 12

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 9

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

Uniós napirendi pont!
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 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
9 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
10 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
11
Uniós napirendi pont!
12 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.
6

7

2. oldal

november

Előterjesztések

9.

Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2934.)
13 14

10. Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2936.)

11.

A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2938.)

12.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2939.)

13. Az oktatási nyilvántartásról szóló törvényjavaslat (T/2940.) 20

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

biz. jelentések
vitája15

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 16

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 17
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 18
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 19
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 21

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.
14 A törvényjavaslat egy pontja az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatával elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.
15 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
16 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
17 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
18 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
19 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
20
Nemzetiségi napirendi pont!
21 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
13

3. oldal

november

Előterjesztések

14. Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2941.) 22

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

biz. jelentések
vitája 23

15.

Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3127.)

TAB eljárás

TAB eljárás

16.

Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3291.) 25

TAB eljárás

TAB eljárás

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3292.)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 26

17.

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 24
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav.
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav.

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.
23 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
24 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
25 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.
26
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
22

4. oldal

november

Előterjesztések

18.

19.

Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó
szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3293.)

TAB eljárás

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3294.)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 27

20. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3295.) 28

21.

27
28

Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3296.)

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

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.

Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
Uniós napirendi pont!
5. oldal

november

Előterjesztések

22. A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat (T/3353.) 29

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

23.

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló
törvényjavaslat (T/3354.) 30

24.

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat (T/3356.)

zárószav. 31

25.

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös
jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3357.)

zárószav. 32

26.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti
jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3360.)

zárószav. 33

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

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

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.
30
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.
31 Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
32 Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
33 Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
29

6. oldal

november

Előterjesztések

27.

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november
14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3363.)

28. Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3366.) 35

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

TAB eljárás

TAB eljárás

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

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
30. módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat
(T/3369.) 36

TAB eljárás

TAB eljárás

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3370.)

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

32. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3371.) 37

december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

zárószav. 34

29. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvényjavaslat (T/3367.)

31.

december
10-11-12-13.

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!
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.
36
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.
37
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.
34
35

7. oldal

november

Előterjesztések

33. Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3372.)

34.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3373.)

35. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3374.)

36.

37.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3375.)

Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3376.) 40

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

TAB eljárás

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

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. 38
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav. 39
TAB eljárás

TAB eljárás

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

Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
40
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.
38
39

8. oldal

november

Előterjesztések

38.

A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/3604.) 41

A Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási
39.
tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3605.)

40.

Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések tárgyában
kötött megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3608.)

41. A 2021. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslat (T/3609.) 44
42. A kormányzati igazgatásról szóló törvényjavaslat (T/3610.)
43. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat (T/3613.)
44.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.
évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3615.) 45

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

bizottsági
ált. vita a lez-ig
részl. vita

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

bizottsági
részl. vita
bizottsági
ált. vita a lez-ig
részl. vita
bizottsági
ált. vita a lez-ig
részl. vita
ált. vita a lez-ig

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

TAB eljárás
leh. sz.
zárószav. 42
VAGY
TAB eljárás
leh. sz.
zárószav. 43
VAGY
TAB eljárás
TAB eljárás
TAB eljárás
TAB eljárás
TAB eljárás

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.
42 Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
43 Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet!
44
Nemzetiségi napirendi pont!
45
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.
41

9. oldal

november

Előterjesztések

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
45. közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3618.) 46,
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3620.) 48

47. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/3621.)

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

47

46.

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

48.

Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3622.) 49

49.

Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3623.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

50.

Az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3624.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

51. A Hungary Helps Programról szóló törvényjavaslat (T/3625.)
52.

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3626.)

53. Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3630.) 50

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.
47
Nemzetiségi napirendi pont!
48
Nemzetiségi napirendi pont!
49
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.
50
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.
46

10. oldal

november

Előterjesztések

54.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3633.) 51

ált. vita a lez-ig

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
55. hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3053.)

biz. jelentés
vitája
és a zszav. 52

56. A Magyar-székely összetartozás napjáról szóló határozati javaslat (H/2681.)

ált. vita a lez-ig

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az
57. Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat
(H/3232.) 53
58.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3252.)

59.

A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat
(H/3355.)

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

bizottsági
részl. vita

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

TAB eljárás

biz. jelentés
vitája
és a zszav. 54
biz. jelentés
vitája
és a zszav. 55
biz. jelentés
vitája
és a zszav. 56

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.
52 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.
53
A határozati javaslat elfogadásához az Alaptörvény vonatkozó szakasza alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
54 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.
55 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.
56 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.
51

11. oldal

november

Előterjesztések

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

60.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3627.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

61.

A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3628.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
62. gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3629.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

63. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló törvényjavaslat (T/3632.) 57

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

64.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/3634.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

65.

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3635.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

66.

Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3636.) 58

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

67.

Egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/3637.)

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

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.
58
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.
57

12. oldal

november

Előterjesztések

december

november 26-27-28-29.
és december 3.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
december 3.
26-27-28-29.
(hétfő)
(hétfő-keddszerda-csütörtök)

december
10-11-12-13.
december
10-11-12-13.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység
68. biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében (B/716.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/3607. szám)

ált. vita a lez-ig

69.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója (B/1483.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/… szám) 59

ált. vita a lez-ig

70.

Az ügyészség 2017. évi tevékenységéről (B/1258.) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat
(H/… szám) 60

ált. vita a lez-ig

71.

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2017 (B/417.) és annak
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 61, 62

72.

Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február-2017. február) (B/2160.) és
annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/3606. szám) 63

A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt visszaküldött, az Országgyűlés 2018. július
73. 20-i ülésnapján elfogadott „Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról” szóló
törvény (T/384/11.)
„Az éghajlatváltozás a XXI. század egyik legnagyobb globális és hazai kihívása;
74. megfékezése és a várható hatásokhoz való alkalmazkodás nem tűr halasztást”
(V/3543.) címmel benyújtott politikai vita-kezdeményezés64

a vita

Bizottsági előkészítéstől és határozati javaslat benyújtásától függően!
Bizottsági előkészítéstől és határozati javaslat benyújtásától függően!
61 Bizottsági előkészítéstől és határozati javaslat benyújtásától függően!
62 Nemzetiségi napirendi pont! A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
63 Nemzetiségi napirendi pont! A HHSZ. 84.§ (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
64 A HHSZ 86. § (2) bekezdése alapján a politikai vitát az Országgyűlés az indítvány benyújtásától számított 14 napon túl és 28 napon belül tartja meg.
(2018. november 30. – 2018. december 13.)
59

60

13. oldal

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

***

14. oldal

