AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
OKTÓBER 30-31., NOVEMBER 2-3.
(HÉTFŐ-KEDD, CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK)
ÉS NOVEMBER 6-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

2017. október 26-án 1200 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
OKTÓBER 30. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

OKTÓBER 31. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1330 órától
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 2. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 3. PÉNTEK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1400 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
NOVEMBER 6. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 2000 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
OKTÓBER 30. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!
Döntés időkeretben történő tárgyalásról
V/17955.

A devizahitel-károsultak érdekében szükséges lépésekről
(Dr. Szél Bernadett (LMP) és képviselőtársai kezdeményezése.)
A vitára az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 4 órás
időkeretben kerüljön sor.

Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésekről
a)
T/18004.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról
(Harrach Péter (KDNP), Hollik István (KDNP), Szászfalvi
László (KDNP)
(…)
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!

b)
H/18032.

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés
támogatásáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
(…)
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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Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/17919/2.

Az Országgyűlés felkéri:
az „Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága 2016. évi tevékenységéről” címmel benyújtott
beszámoló (B/17919.) esetén a kijelölt Igazságügyi bizottságot a
beszámolóról történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Nemzeti Emlékezet Bizottsága)

Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdése alapján a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés - a 84. § (1) a) pontjában
felsoroltak által benyújtott beszámoló kivételével - a beszámolóról történő
határozathozatalra a beszámolót tárgyaló bizottságot felkérheti.
Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.
1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

S/…….

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

2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1400-kb. 1600 óráig

A határozathozatalokat követően:
3.
B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1600-kb. 1700 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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kb. 1700 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelem (A tárgyalás.)
4.
B./4.

T/16750/.. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához
szükséges módosításáról
(Dr. Hadházy Ákos, Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

kb. 1715 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
5.

T/17571.

B./5.

A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes
törvénymódosításokról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

6.

T/17565.

B./6.

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja

7.
B./7.

T/17783.

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének
megváltoztatásával
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ.
46.§ (4) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa)
alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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8.

T/17562.

B./8.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról
(Kucsák László, Balla György (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

9.

H/17785.

B./9.

A magyar jelnyelv napjáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
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.

10.

T/16168.

B./10.

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Dr. Selmeczi
Gabriella, Horváth László (Fidesz) képviselők)
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 az október 23-i héten megtárgyalja, és összegző
jelentését benyújtja.

11.
B./11.

T/17572.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes
büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a
nemzetközi
bűnügyi
együttműködést
szabályozó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
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12.

T/17563.

B./12.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és
egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja

13.

T/17566.

B./13.

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

14.

T/17786.

B./14.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (4)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

15.
B./15.

T/17787.

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak
adómentességéről
(Dr. Rétvári Bence, Hollik István (KDNP), Dr. Zombor Gábor,
Dr. Bene Ildikó, Dr. Kovács József, Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)
képviselők)
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
az október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
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16.

T/17558.

B./16.

Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű
nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása
érdekében egyes törvények módosításáról
(Bencsik János, Kósa Lajos, Nyitrai Zsolt, Hadházy Sándor (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

Az összevont vita.
17.

H/18032.

B./17.

A
Minority
SafePack
európai
kezdeményezés támogatásáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az összevont vita.

polgári

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Határozati házszabályi rendelkezésektől való
irányuló javaslat benyújtása és elfogadása esetén!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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eltérésre

OKTÓBER 31. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Az általános vita megkezdése.
1.

B./18.

T/18005.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita megkezdése.
Megjegyzés:
Az általános vita során az előterjesztői nyitóbeszédre, a
Kormány képviselőjének felszólalására, a vezérszónoki
felszólalásokra, valamint az elsőként jelentkező független
képviselő felszólalására kerül sor.
További képviselői felszólalásokra a vita folytatásában lesz
lehetőség.
Tárgysorozatba vételtől függően!

Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról.
2.
B./19.

T/17458/16. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az

Országgyűlés 2017. október 17-i ülésnapján elfogadott
„A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó
törvények módosításáról” szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: Kormány- belügyminiszter)
Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító
javaslatáról.
Megjegyzés:
A vitára és a módosító javaslatról történő döntésre, valamint a
zárószavazásra a HHSZ 79. § (6) bekezdése alapján egy
napirendi pont keretében kerül sor!
A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre
(külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 79.§ (3) bekezdése
alapján nem kerülhet sor.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtja.
Uniós napirendi pont!
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Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1330 órától határozatképesség szükséges!
3.

T/17458/16. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az

Országgyűlés 2017. október 17-i ülésnapján elfogadott
„A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó
törvények módosításáról” szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: Kormány- belügyminiszter)
Döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás.

B./19.

Megjegyzés:
A vitára és a módosító javaslatról történő döntésre, valamint a
zárószavazásra a HHSZ 79. § (6) bekezdése alapján egy
napirendi pont keretében kerül sor!
A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre
(külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 79.§ (3) bekezdése
alapján nem kerülhet sor.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtja.
Uniós napirendi pont!
4.

T/17564.

B./20.

A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a
Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a
határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése
érdekében
folytatandó
együttműködésről
szóló,
Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés
módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

5.

B./21.

T/17778.

A
megtakarításokból származó kamatjövedelem
adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben
előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar
Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Mansziget és a függő vagy társult karibi területek között
aláírt
Megállapodások
megerősítéséről
és
kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben
kihirdetett
Megállapodásokhoz
kapcsolódó
módosításokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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6.

T/17779.

B./22.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás
létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás,
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!

7.

B./23.

T/17780.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és
társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának
figyelembevétele
céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!

8.

T/17781.

B./24.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti
határhidak
és
határút-szakaszok
üzemeltetéséről,
fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

9.
B./25.

H/17753.

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése
és beszámolója című beszámoló elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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10.

H/18032.

B./17.

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés
támogatásáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló
javaslat benyújtása és elfogadása esetén!

11.

T/17571.

B./5.

A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes
törvénymódosításokról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

12.

B./6.

T/17565.

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

13.

T/17783.

B./7.

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének
megváltoztatásával
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető 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.

14.
B./8.

T/17562.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról
(Kucsák László, Balla György (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
12

15.

H/17785.

B./9.

A magyar jelnyelv napjáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
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.

16.

T/16168.

B./10.

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Dr. Selmeczi
Gabriella, Horváth László (Fidesz) képviselők)
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 az október 23-i héten megtárgyalja, és összegző
jelentését benyújtja.

17.

B./11.

T/17572.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes
büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a
nemzetközi
bűnügyi
együttműködést
szabályozó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

18.

B./12.

T/17563.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és
egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja
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19.

T/17566.

B./13.

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

20.

T/17786.

B./14.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (4)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

21.

T/17787.

B./15.

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak
adómentességéről
(Dr. Rétvári Bence, Hollik István (KDNP), Dr. Zombor Gábor,
Dr. Bene Ildikó, Dr. Kovács József, Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)
képviselők)
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
az október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

22.
B./16.

T/17558.

Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű
nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása
érdekében egyes törvények módosításáról
(Bencsik János, Kósa Lajos, Nyitrai Zsolt, Hadházy Sándor (Fidesz)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
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Tárgysorozatba-vételi kérelem (A döntés.)
23.
B./4.

T/16750/. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához
szükséges módosításáról
(Dr. Hadházy Ákos, Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

24.

Személyi javaslat(ok)

B./26.

S/…….

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

kb. 1410 órától
Az általános vita a lezárásig:

25.

B./27.

T/18003.

Az
országgyűlési
képviselők
választása
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Tárgysorozatba vételtől függően!
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Az általános folytatása és lezárása:
26.

T/18005.

B./18.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita folytatása és lezárása.
Megjegyzés:
További képviselői felszólalásokra itt van lehetőség.
Tárgysorozatba vételtől függően!

Az általános viták a lezárásig:
27.

B./28.

T/15813.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A Házbizottság ülésén a Kormány képviselője jelezte, hogy
a vita során a felszólalás lehetőségével nem kíván élni.

28.

T/17872.

B./29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A Házbizottság ülésén a Kormány képviselője jelezte, hogy
a vita során a felszólalás lehetőségével nem kíván élni.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 2. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra

Az általános viták a lezárásig:
1.

T/18006.

B./30.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosításáról
(Varga Mihály, Tuzson Bence (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

2.

T/17993.

Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására
vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló Vámegyezmény
és módosítása kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

3.

T/17991.

Az uniós vámjog végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./31.

B./32.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
4.

B./33.

a)
T/17994.

Az adózás rendjéről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)

b)
T/17995.

Az adóigazgatási rendtartásról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
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5.

B./34.

T/17957.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
(Balog Zoltán (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

6.

T/18007.

B./35.

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú
törvények módosításáról
(Dr. Tiba István (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

7.

B./36.

T/18008.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

8.

T/17998.

B./37.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes
egyéb törvények módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági 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.

9.

B./38.

T/18009.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi
LXXV. törvény módosításáról
(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
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10.

B./39.

T/18010.

Az illetékekről szóló 1990.
módosításáról
(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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évi

XCIII.

törvény

NOVEMBER 3. PÉNTEK
Üléskezdés: 900 óra
Megemlékezés:
A Magyar Tudomány Ünnepe.
(A Magyar Tudomány Ünnepéről szóló 2003. évi XCIII. törvény alapján)
Az általános viták a lezárásig:
1.

T/17996.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.

T/17997.

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével
kapcsolatos törvénymódosításokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/18004.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról
(Harrach Péter, Hollik István, Szászfalvi László (KDNP)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B./40.

B./41.

3.

B./42.

Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
4.

T/17999.

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/18000.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.
törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

T/18002.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./43.

5.
B./44.

6.
B./45.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 6. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés 2017.
szeptember 18-i ülésnapján elfogadott, H/17399. számú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!
1.

Kérdések

B./46. Kb. 1150-kb. 1320 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./47. Kb. 1320-kb. 1420 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
kb. 1420 órától
3.

V/17955.

B./48.

A devizahitel-károsultak érdekében szükséges
lépésekről
(Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP),
Schmuck Erzsébet (LMP), Sallai R. Benedek (LMP),
Demeter Márta (LMP), Ikotity István (LMP), Szabó Timea
(független), Magyar Zoltán (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik),
Hegedűs Lorántné (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Dr.
Apáti István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Egyed
Zsolt (Jobbik), Volner János (Jobbik), Farkas Gergely
(Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik),
Szilágyi György (Jobbik), Kepli Lajos (Jobbik), Pintér
Tamás (Jobbik), Kulcsár Gergely (Jobbik), Rig Lajos
(Jobbik), Vona Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik),
Vágó Sebestyén (Jobbik), Dr. Lukács László György
(Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik),
Szávay István (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Kész
Zoltán (független), Szelényi Zsuzsanna (független), Szabó
Szabolcs (független), Fodor Gábor (független), Gyurcsány
Ferenc (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Dr. Oláh
Lajos (független), Varju László (független), Kónya Péter
(független) képviselők)
A vita.

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)
S/…….

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 kérelem (A tárgyalás és a döntés.)
4.

T/16750/.. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához
szükséges módosításáról
(Dr. Hadházy Ákos, Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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5.

T/17571.

A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes
törvénymódosításokról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17571/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17571/3.
A részletes vita lezárása: 2017.10.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17571/4.
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben
a
zárszó
még

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

nem

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

hangzott

Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
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6.

T/17565.

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.28. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17565/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17565/3.
A részletes vita lezárása: 2017.10.11.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17565/4.
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

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

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 a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja
7.

T/17783.

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének
megváltoztatásával
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17783/2.
A részletes vita lezárása: 2017.10.25.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

25

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

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.
8.

T/17562.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról
(Kucsák László, Balla György (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.02.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17562/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17562/4.
A részletes vita lezárása: 2017.10.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17562/5.
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
9.

H/17785.

A magyar jelnyelv napjáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Népjóléti bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.16.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17785/3.
A részletes vita lezárása: 2017.10.25.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt)
(10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

27

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

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/16168.

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében szükséges módosításáról
(Dr. Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Dr. Selmeczi
Gabriella, Horváth László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.06.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.04. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.02.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 4 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/16168/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/16168/8.
A részletes vita lezárása: 2017.10.25.
Előterjesztői nyilatkozat:
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést az október 23-i héten megtárgyalja, és összegző
jelentését benyújtja.
11.

T/17572.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes
büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a
nemzetközi
bűnügyi
együttműködést
szabályozó
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17572/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17572/4.
A részletes vita lezárása: 2017.10.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17572/5.
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 47. § (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós
kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti
képviselő felszólalási ideje a 35. § (2) bekezdése szerinti
megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett,
úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele,
amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az
időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási
idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
12.

T/17563.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és
egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17563/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17563/5.
A részletes vita lezárása: 2017.10.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17563/6.
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja
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13.

T/17566.

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17566/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17566/4.
A részletes vita lezárása: 2017.10.11.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17566/5.
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
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
elmondható

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősülnek,
ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
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 a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
14.

T/17786.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.16.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17786/3.
A részletes vita lezárása: 2017.10.25.
Előterjesztői nyilatkozat:
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó
(a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

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)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (4)
szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.
15.

T/17787.

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak
adómentességéről
(Dr. Rétvári Bence, Hollik István (KDNP), Dr. Zombor Gábor,
Dr. Bene Ildikó, Dr. Kovács József, Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.16.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/17787/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17787/5.
A részletes vita lezárása: 2017.10.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17787/6.
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)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői
zárszó
(a
vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

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)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Amennyiben az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést
az október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.
16.

T/17558.

Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű
nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása
érdekében egyes törvények módosításáról
(Bencsik János, Kósa Lajos, Nyitrai Zsolt, Hadházy Sándor (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.10.02.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 5. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
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Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.10.09.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/17558/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/17558/5.
A részletes vita lezárása: 2017.10.10.
Előterjesztői nyilatkozat: T/17558/6.
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)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó
(a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

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)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést az
október 23-i héten megtárgyalja, és összegző jelentését
benyújtja.

36

17.

H/18032.

A
Minority
SafePack
európai
polgári
kezdeményezés támogatásáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az összevont vita, döntés az összegző módosító javaslatról és
a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.25.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Tárgysorozatba vétel:
Határozati házszabályi rendelkezésektől
kezdeményezése:

való

eltérés

Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre
vonatkozó javaslat elfogadását követő egy órán belül
Képviselői módosító javaslatok:
Összegző módosító javaslat:
Összegző jelentés:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd
(a zárszóval együtt összesen: 10 perc)
– Kormány képviselője (5 perc)
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (5 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 2 perc)
– Képviselői felszólalások
(képviselőcsoportonként 5-5 perc)
– Független képviselők (összesen: 2 perc)
– Nemzetiségi szószólók (összesen: 2 perc)
– Előterjesztői zárszó
(a nyitóbeszéddel együtt összesen: 10 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Határozati házszabályi rendelkezésektől való
irányuló javaslat benyújtása és elfogadása esetén!
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eltérésre

18.

T/18005.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Kulturális bizottság
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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

19.

T/17458/16. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az
Országgyűlés 2017. október 17-i ülésnapján elfogadott
„A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó
törvények módosításáról” szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: Kormány- belügyminiszter)
Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító
javaslatáról, döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás.
Elfogadás időpontja: 2017.10.17.
Visszaküldés időpontja: 2017.10.20.
Törvényalkotási bizottság által benyújtott módosító javaslat:
Törvényalkotási bizottság jelentése:
Várható felszólalók:
– a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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17
8
25
9
9
5
2
25
50

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A vitára és a módosító javaslatról történő döntésre, valamint a
zárószavazásra a HHSZ 79. § (6) bekezdése alapján egy
napirendi pont keretében kerül sor!
A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre
(külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 79.§ (3) bekezdése
alapján nem kerülhet sor.
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
benyújtja.
20.

T/17564.

a

Törvényalkotási

bizottság

jelentését

A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a
Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a
határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése
érdekében
folytatandó
együttműködésről
szóló,
Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés
módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.09.26.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.09.27. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 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/17778.

A
megtakarításokból
származó
kamatjövedelem
adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt
kötelezettségek
végrehajtása
céljából
a
Magyar
Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget
és a függő vagy társult karibi területek között aláírt
Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló
2005. évi LII. törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz
kapcsolódó módosításokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.12. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

22.

T/17779.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás
létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás,
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!
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23.

T/17780.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és
társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának
figyelembevétele
céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!

24.

T/17781.

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti
határhidak
és
határút-szakaszok
üzemeltetéséről,
fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.11. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 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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25.

H/17753.

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése
és beszámolója című beszámoló elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Lehetőség szerint a határozathozatal.
Benyújtva: 2017.10.10.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. október 19. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

26.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

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

27.

T/18003.

Az
országgyűlési
képviselők
választása
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Igazságügyi bizottság
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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Tárgysorozatba vételtől függően!
42

28.

T/15813.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.05.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.05.25. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A Házbizottság ülésén a Kormány képviselője jelezte, hogy
a vita során a felszólalás lehetőségével nem kíván élni.

29.

T/17872.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.16.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.16. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A Házbizottság ülésén a Kormány képviselője jelezte, hogy
a vita során a felszólalás lehetőségével nem kíván élni.
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30.

T/18006.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosításáról
(Varga Mihály, Tuzson Bence (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

31.

T/17993.

Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására
vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló Vámegyezmény
és módosítása kihirdetéséről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. 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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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32.

T/17991.

Az uniós vámjog végrehajtásáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. 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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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33.

a)
T/17994.

Az adózás rendjéről
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.10.25. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:

b)
T/17995.

Az adóigazgatási rendtartásról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az a) és b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (40 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (40 perc)
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34.

T/17957.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
(Balog Zoltán (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.20.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.24. Gazdasági bizottság
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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

35.

T/18007.

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú
törvények módosításáról
(Dr. Tiba István (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
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36.

T/18008.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosításáról
(Dr. Gulyás Gergely, Dr. Répássy Róbert (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Gazdasági bizottság
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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

37.

T/17998.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes
egyéb törvények módosításáról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. 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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 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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38.

T/18009.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi
LXXV. törvény módosításáról
(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Mezőgazdasági bizottság
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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

39.

T/18010.

Az illetékekről szóló 1990.
módosításáról
(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

évi

XCIII.

Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Mezőgazdasági bizottság
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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!
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törvény

40.

T/17996.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény módosításáról
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. 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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

41.

T/17997.

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével
kapcsolatos törvénymódosításokról
(Kormány- nemzetgazdasági miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. 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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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42.

T/18004.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról
(Harrach Péter, Hollik István, Szászfalvi László (KDNP)
képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Igazságügyi bizottság
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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Tárgysorozatba vételtől függően!

43.

T/17999.

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. 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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

51

44.

T/18000.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.
törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII.
törvény módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

45.

T/18002.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.10.24.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.10.25. 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
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

46.

Kérdések

47.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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48.

V/17955.

A devizahitel-károsultak érdekében szükséges
lépésekről
(Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP),
Schmuck Erzsébet (LMP), Sallai R. Benedek (LMP),
Demeter Márta (LMP), Ikotity István (LMP), Szabó Timea
(független), Magyar Zoltán (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik),
Hegedűs Lorántné (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Dr.
Apáti István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Egyed
Zsolt (Jobbik), Volner János (Jobbik), Farkas Gergely
(Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik),
Szilágyi György (Jobbik), Kepli Lajos (Jobbik), Pintér
Tamás (Jobbik), Kulcsár Gergely (Jobbik), Rig Lajos
(Jobbik), Vona Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik),
Vágó Sebestyén (Jobbik), Dr. Lukács László György
(Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik),
Szávay István (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Kész
Zoltán (független), Szelényi Zsuzsanna (független), Szabó
Szabolcs (független), Fodor Gábor (független), Gyurcsány
Ferenc (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Dr. Oláh
Lajos (független), Varju László (független), Kónya Péter
(független) képviselők)
A vita.
Benyújtva: 2017.10.20.
Várható felszólalók:
– a Kormány képviselőjének nyilatkozata (40 perc)
– Képviselői felszólalások időkeretben:
a rendelkezésre álló időkeret:
4 óra (240 perc)

Felszólalók

vezérszónoki
felszólalások

Fidesz
KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
mindösszesen
összesen

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
15 perc
67 perc
15 perc
23 perc
Ellenzéki frakciók
15 perc
30 perc
15 perc
26 perc
15 perc
10 perc
9 perc

75 perc

mindösszesen

82 perc
38 perc
45 perc
41 perc
25 perc
9 perc

165 perc

240 perc

– A Kormány képviselőjének viszonválasza (20 perc)
Megjegyzés:
Amennyiben az Országgyűlés az
vonatkozó javaslatot elfogadja.

időkeretes tárgyalására

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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