ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG
SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY

Lezárva: 2020. október 19-én 1500

Az Országgyűlés 2020. évi október –november havi ülésterve
november
október

Előterjesztések

1.

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum
8.
cikkére
vonatkozó
kampalai
módosításának
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/383.) 1 2

2.

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

3.

A Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a
beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
(T/4073.)

4.

Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és
tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi
Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade
Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
(T/7999.) 3

október
19-20-21.
(hétfő-keddszerda)

október 26.
(hétfő)

november 2-3-4-5.
és november 9.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november 2-3-4-5.
november 9.
(hétfő-kedd(hétfő)
szerda-csütörtök)

november 16-17-18-19.
és november 23.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
november 23.
16-17-18-19.
(hétfő)
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

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.
2
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
3
Uniós napirendi pont!
1

november
október

Előterjesztések

október
19-20-21.
(hétfő-keddszerda)

5.

biz. jelentések
A hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni
vitája
erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb
döntés az össz.
védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló
mód. jav.-ról és
törvényjavaslat (T/10953.)
a zszav. 4

6.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást
létrehozó EuroMediterrán Megállapodás, továbbá a Cseh
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a
Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság,
a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele
céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti
társulás
létrehozásáról
szóló
euro-mediterrán
megállapodásról szóló jegyzőkönyv, valamint az
egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást
létrehozó
Euromediterrán
megállapodás
jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz
történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv
kihirdetéséről
szóló
törvényjavaslat
(T/12880.) 5

október 26.
(hétfő)

november 2-3-4-5.
és november 9.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november 2-3-4-5.
november 9.
(hétfő-kedd(hétfő)
szerda-csütörtök)

november 16-17-18-19.
és november 23.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
november 23.
16-17-18-19.
(hétfő)
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 6

A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
Uniós napirendi pont!
6 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
4
5

2. oldal

november
október

Előterjesztések

október
19-20-21.
(hétfő-keddszerda)

október 26.
(hétfő)

november 2-3-4-5.
és november 9.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november 2-3-4-5.
november 9.
(hétfő-kedd(hétfő)
szerda-csütörtök)

7.

biz. jelentések
vitája
Egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő
döntés az össz.
vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat (T/12884.) 7
mód. jav.-ról és
a zszav.8

8.

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/13105.) 9

biz. jelentés
vitája
és a zszav. 10

9.

Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL)
való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY
TAB eljárása
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozati
javaslat (H/13107.)

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

10.

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/13108.) 11 12

TAB eljárása

bizottsági
részl. vita

TAB eljárása

TAB eljárása

november 16-17-18-19.
és november 23.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
november 23.
16-17-18-19.
(hétfő)
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

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.
8 Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
9
Uniós napirendi pont!
10 Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ. 46.§ (3) bek.)
A HHSZ. 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
11 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.
12
Uniós napirendi pont!
7

3. oldal

november
október

Előterjesztések

október
19-20-21.
(hétfő-keddszerda)

október 26.
(hétfő)

november 2-3-4-5.
és november 9.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november 2-3-4-5.
november 9.
(hétfő-kedd(hétfő)
szerda-csütörtök)

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
11. 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat ált. vita a lez-ig
(T/13098.)13 14 és ÁSZ jelentés (T/13098/1.)

Költségvetési biz.
eljárás

bizottsági
részl. vita

12.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
ált. vita a lez-ig
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13257.)

bizottsági
részl. vita

TAB eljárása

TAB eljárása

13.

Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat
ált. vita a lez-ig
(T/13258.) 15

bizottsági
részl. vita

TAB eljárása

TAB eljárása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi
ált. vita a lez-ig
14.
költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13259.)

bizottsági
részl. vita

TAB eljárása

TAB eljárása

november 16-17-18-19.
és november 23.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
november 23.
16-17-18-19.
(hétfő)
(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.
biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.

Uniós napirendi pont!
Nemzetiségi 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.
15
Uniós napirendi pont!
13
14

4. oldal

november
október

Előterjesztések

október
19-20-21.
(hétfő-keddszerda)

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes
tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló
ált. vita a lez-ig
15.
2007.
évi
CVI.
törvény
módosításáról
szóló
törvényjavaslat (T/13260.)

október 26.
(hétfő)

november 2-3-4-5.
és november 9.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november 2-3-4-5.
november 9.
(hétfő-kedd(hétfő)
szerda-csütörtök)

bizottsági
részl. vita

TAB eljárása

TAB eljárása

ált. vita a lez-ig

bizottsági
részl. vita

TAB eljárása

TAB eljárása

Egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus
összefüggő
módosításáról
szóló ált. vita a lez-ig
17. ügyintézéssel
törvényjavaslat (T/13262.) 17

bizottsági
részl. vita

TAB eljárása

TAB eljárása

Egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról
ált. vita a lez-ig
szóló törvényjavaslat (T/13263.) 18

bizottsági
részl. vita

TAB eljárása

TAB eljárása

16.

18.

A családi gazdaságokról szóló törvényjavaslat (T/13261.)
16

november 16-17-18-19.
és november 23.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
november 23.
16-17-18-19.
(hétfő)
(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.
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.
17
Nemzetiségi napirendi pont!
18
Uniós napirendi pont!
16

5. oldal

november
október

Előterjesztések

október
19-20-21.
(hétfő-keddszerda)

október 26.
(hétfő)

november 2-3-4-5.
és november 9.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november 2-3-4-5.
november 9.
(hétfő-kedd(hétfő)
szerda-csütörtök)

november 16-17-18-19.
és november 23.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
november 23.
16-17-18-19.
(hétfő)
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

összevont vita
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi
döntés az össz.
nehézséggel
küzdő
vállalkozások
helyzetének
mód. jav.-ról
19.
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló
és a zszav. 19
törvényjavaslat (T/13295.)
A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes
szabályok
megállapításáról
és
a
járványügyi
20.
intézkedésekkel
kapcsolatos
egyes
törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13308.)

ált. vita a lez-ig
bizottsági
részl. vita
TAB eljárása20

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

Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
Sürgős tárgyalásban!
21 Sürgős tárgyalásban!
19

20

6. oldal

november
október

Előterjesztések

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek
21. tevékenységéről 2019 (B/8769.) és annak elfogadásáról
szóló határozati javaslat (H/11093. szám) 22

október
19-20-21.
(hétfő-keddszerda)

október 26.
(hétfő)

november 2-3-4-5.
és november 9.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november 2-3-4-5.
november 9.
(hétfő-kedd(hétfő)
szerda-csütörtök)

ált. vita a lez-ig bizottsági
részl. vita

november 16-17-18-19.
és november 23.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
november 23.
16-17-18-19.
(hétfő)
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

TAB eljárása
VAGY
leh. sz.
hat. hoz. 23

TAB eljárása

A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése
22. és beszámolója (B/10297.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/……. szám) 24
A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2019. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
23. önkormányzati normakontroll körében (B/11035.) és
annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…….
szám) 25
Az ügyészség 2019. évi tevékenységéről (B/12207.) és
24. annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…….
szám) 26

Nemzetiségi napirendi pont! A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.
A HHSZ 84. § (7a) bekezdése alapján ha a határozati javaslatot érintően – a nemzetiségeket képviselő bizottságon kívül – van vitához kapcsolódó bizottság és nem került sor
módosító javaslat benyújtására, a beszámolót tárgyaló bizottság, valamint – amennyiben a vitához kapcsolódó bizottságnak minősül – a nemzetiségeket képviselő bizottság – ha
legkésőbb a 41. § (1) bekezdése szerinti határidő leteltét követő munkanapon eltérően nem nyilatkozik – nem folytat le részletes vitát.
24 Bizottsági előkészítéstől függően!
25
Bizottsági előkészítéstől függően!
26
Bizottsági előkészítéstől függően!
22
23

7. oldal

november
október

Előterjesztések

október
19-20-21.
(hétfő-keddszerda)

október 26.
(hétfő)

november 2-3-4-5.
és november 9.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november 2-3-4-5.
november 9.
(hétfő-kedd(hétfő)
szerda-csütörtök)

november 16-17-18-19.
és november 23.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
november 23.
16-17-18-19.
(hétfő)
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi
költségvetésének
végrehajtásáról
szóló
25. egységes
törvényjavalat (T/10660.)
26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi
egységes költségvetéséről szóló törvényjavalat (T/13331.)

27.

Az állattenyésztők napjáról szóló határozati
javaslat (H/13099.)

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint
28. a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
módosításáról szóló törvényjavalat (T/13109.)

biz. jelentés
vitája
és a zszav. 27
biz. jelentés
vitája
és a zszav. 28

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
29.
szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló
törvényjavalat (T/2638.)
A
fegyveres
biztonsági
őrségről,
a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
30.
1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavalat (T/4066.)
31.

Trianon 100. évfordulója alkalmából címmel
benyújtott határozati javaslat (H/10726.)

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ. 46.§ (3) 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.
28 Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ. 46.§ (3) 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.
27

8. oldal

november
október

Előterjesztések

október
19-20-21.
(hétfő-keddszerda)

október 26.
(hétfő)

november 2-3-4-5.
és november 9.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november 2-3-4-5.
november 9.
(hétfő-kedd(hétfő)
szerda-csütörtök)

november 16-17-18-19.
és november 23.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
november
november 23.
16-17-18-19.
(hétfő)
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt
visszaküldött, az Országgyűlés 2018. július 20-i ülésnapján
32.
elfogadott „Egyes törvényeknek a vízkivételekkel
összefüggő módosításáról” szóló törvény (T/384/11.)
33.

A Kúria elnökének megválasztásáról
(dr. Varga Zsolt András) (S/13175.)

választás 29

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

***
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Az Országgyűlés a Kúria elnökét az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazással választja meg.
9. oldal

