AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2019. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
NOVEMBER 4-5-6.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA)
ÉS NOVEMBER 11-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2019. november 4-én 1430 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
NOVEMBER 4. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
titkos szavazás (60 perc): kb. 1645 -1745 óráig
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 5. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 1800 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 6. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
NOVEMBER 11. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
NOVEMBER 4. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés:
A november 4-i nemzeti gyásznapról.
Megjegyzés: A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján.
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Dr. Nagy-Bozsoky József (MDF)
Dr. Huszár Tibor (MSZP)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Döntés a napirend módosításáról
T/7845.
T/7841.

Az Országgyűlés 2019. november 4-5-6-i és november 11-i
ülésének napirendi javaslata akként módosuljon, hogy a 2019.
november 5-i (kedd) ülésnapon „Az öntözéses
gazdálkodásról” szóló T/7845. számú törvényjavaslat
általános vitájára a lezárásig „A magyar-szlovén államhatár
új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről” szóló
T/7841. számú törvényjavaslat általános vitáját követő
napirendi pontként kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadta.

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.
B./1.

2.
B./2.

Személyi javaslat(ok)
H/7888.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
(az Országgyűlés elnöke)
Döntés a módosító javaslat(ok)ról és a határozathozatal.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

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

3.
B./3.

Interpellációk
Kb. 1430-kb. 1630 óráig

4.
B./4.

Mentelmi ügy:
H/7889.

Dr. Aradszki András (KDNP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.

5.
B./5.

Mentelmi ügy:
H/7890.

Varju László (DK)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
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Kb. 1635 órától
6.
B./6.

Személyi javaslat
S/7848.

A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak
megválasztásáról
(dr. Bencze Izabella, dr. László Miklós, Varga Szilvia,
dr. Debreczeni József, Kránitz László, dr. Silhavy Máté
Tibor)
(az Országgyűlés elnöke)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a Kuratóriumba egyenkénti szavazással hat
tagot választ.
[A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény 86. § (1) bekezdés]
A javaslatról az Országgyűlés nyílt szavazással, a jelen lévő
képviselők kétharmadának szavazatával határoz.
[Ogytv. 44.§ , 61/A. § (2) bekezdés g) pont]

Eredményes választás esetén:
A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak
eskütétele.

Megjegyzés:
A Kuratórium Országgyűlés által választott tagja az egyes közjogi
tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerint
esküt tesz.
[A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény 86. § (7) bekezdés]
Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdés a) pont.]
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Kb. 1645 órától
7.
B./7.

Személyi javaslat
S/7821.

Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról
(dr. Handó Tünde)
(Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait az országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre
választja
[Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 24. cikk (8) bekezdés]
Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagját titkos szavazással
választja meg.
[Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]

8.
B./8.

Személyi javaslat
S/7580.

Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese
megválasztásáról
(Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet)
(alapvető jogok biztosa)
Megjegyzés:
Az alapvető jogok biztosának helyettesét az Országgyűlés az
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat
évre választja, titkos szavazással.
[Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 30. cikk (3) bekezdés.]
[Ogytv. 44. § (1a) bekezdés.]

9.
B./9.

Személyi javaslat
S/7828.

A legfőbb ügyész megválasztásáról
(dr. Polt Péter)
(köztársasági elnök)
Megjegyzés:
A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési
képviselők
kétharmadának
szavazata
szükséges.
[Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés j) pont és Alaptörvény 29. cikk
(4) bekezdés]
Az Országgyűlés a legfőbb ügyészt titkos szavazással választja
kilenc évre.
[Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]
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Titkos szavazás. kb. 60 perc (Kb. 1645-1745 óráig)
kb. 1805 órától
A titkos szavazások eredményhirdetése
Eredményes választás esetén:
Az Alkotmánybíróság új tagjának eskütétele
Megjegyzés:
Az Alkotmánybíróság tagja hivatalba lépését megelőzően az
Országgyűlés előtt esküt tesz. [Abtv. 9. §]
[Eskütv. 1. § (1) bekezdés a) pont]
Eredményes választás esetén:
Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese
eskütétele
Megjegyzés:
Az alapvető jogok biztosának helyettese a megválasztását
követően az Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény
10. § (2) bekezdés,
Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) a) pont.]
Eredményes választás esetén:
A legfőbb ügyész eskütétele
Megjegyzés:
A legfőbb ügyész, megválasztása után az Országgyűlés előtt
esküt tesz, az eskü szövege az Eskütv.-ben foglalt eskü
szövegéből és az annak zárómondatát megelőző következő
szövegből áll:
„Törvényes kötelezettségeim teljesítése során elfogulatlanul és
részrehajlás nélkül járok el.” [Üsztv. 16. § (1) és (3) bekezdés]
A határozathozatalokat követően:
10.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./10. Kb. 1830-kb. 1930 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás.)
11.
B./11.

H/7018/3. A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság
Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásának
leállításáról
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Demeter Márta (LMP),
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!

12.

H/7068/3. Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció
kormánya közötti nukleáris energia békés célú
B./12.
felhasználása terén folytatandó együttműködésről
szóló Egyezményre való hivatkozással a Kormány által
Magyarország nemzeti érdekeit sértő módon, a Paksi
Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben
megkötött
szerződések
felmondásának
szükségességéről
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Demeter Márta (LMP),
Hohn Krisztina (LMP), Ungár Péter (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!
13.

H/6417/3. Az emberi és kisebbségi jogokról és az ezeket fenyegető
szervezetekről
B./13.
(Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Dr. László Imre
(DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt
(DK), Hajdu László (DK), Varju László (DK) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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14.

T/7523/3. A
Magyarország
címerének
és
zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
B./14.
2011. évi CCII. törvény módosításáról
(Bencsik János (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
15.
B./15.

T/7082/3. Az
állatkínzókkal
szembeni
hatékony
fellépés
megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
(Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik), Stummer János (Jobbik)
képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 5. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!

1.

B./16.

T/7687.

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között a Magyarországon és a Szerb
Köztársaságban
kiállított,
államilag
elismert
bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos
fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről
szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

2.

B./17.

T/7689.

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya
között
a
katasztrófák
esetén
történő
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról
szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-belügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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3.

B./18.

T/7691.

A Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt
közúti közlekedési Egyezmény, a Genfben, 1949. év
szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó
Jegyzőkönyv, a Genfben, 1950. év szeptember hó 16án kelt, az 1949. szeptember hó 19-én Genfben aláírt
közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a
közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő
európai Megállapodás, a Genfben, 1955. év december
hó 16-án kelt, az 1949. évi közúti közlekedésre
vonatkozó Egyezményt és az 1949. évi közúti
jelzésekre vonatkozó jegyzőkönyvet kiegészítő, az
1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás
módosítása tárgyában létrejött, a közúti munkálatok
jelzéséről szóló európai Megállapodás, valamint a
Genfben, 1957. év december hó 13. napján kelt, az
útjelzésekre
vonatkozó
európai
Egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A döntés.)
4.
B./11.

H/7018/3. A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság
Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásának
leállításáról
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Demeter Márta (LMP),
Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

5.

H/7068/3. Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció
kormánya közötti nukleáris energia békés célú
B./12.
felhasználása terén folytatandó együttműködésről
szóló Egyezményre való hivatkozással a Kormány által
Magyarország nemzeti érdekeit sértő módon, a Paksi
Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben
megkötött
szerződések
felmondásának
szükségességéről
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Demeter Márta (LMP),
Hohn Krisztina (LMP), Ungár Péter (LMP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.

H/6417/3. Az emberi és kisebbségi jogokról és az ezeket fenyegető
szervezetekről
B./13.
(Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Dr. László Imre
(DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt
(DK), Hajdu László (DK), Varju László (DK) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
7.
B./14.

T/7523/3. A
Magyarország
címerének
és
zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény módosításáról
(Bencsik János (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

8.

T/7082/3. Az
állatkínzókkal
szembeni
hatékony
fellépés
megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről
B./15.
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
(Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik), Stummer János (Jobbik)
képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
9.
Személyi javaslat(ok)
B./19.
S/…….
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és
tagjainak megválasztásáról
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!
10.
Személyi javaslat(ok)
B./20.
S/…...
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!
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A határozathozatalokat követően:
Az általános viták a lezárásig:
11.

T/7844.

A törvényszéki végrehajtással
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

12.

T/7841.

A
magyar-szlovén államhatár
határokmányainak kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

13.

T/7845.

Az öntözéses gazdálkodásról
(Kormány-agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./21.

B./22.

B./23.

összefüggő

új,

2018.

egyes

évi

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
14.

T/7842.

A
pénzügyi
közvetítőrendszert,
valamint
az
államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes
jogszabályok módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

15.

T/7847.

Egyes
egészségügyi
tárgyú
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

16.

T/7846.

Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs
célú módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./24.

B./25.

B./26.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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törvények

17.

B./27.

T/7843.

A szakképzésről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások

14

NOVEMBER 6. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az együttes általános vita a lezárásig:
1.

a)
B./28. B/6003.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére
(Állami Számvevőszék)

b)
H/6715.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Az általános viták a lezárásig:
2.

T/6265.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.

3.

T/7839.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.

B./29.

B./30.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 11. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2019. október 21-i ülésnapján elfogadott, H/7722. számú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!

1.

B./31.

Kérdések
Kb. 1215-kb. 1345 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./32. Kb. 1345-kb. 1445 óráig

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Napirend után:

Napirend utáni felszólalások

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:

1.

Személyi javaslat(ok)
H/7888.

2.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
(az Országgyűlés elnöke)
Döntés a módosító javaslat(ok)ról és a határozathozatal.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

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

3.

Interpellációk
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

4.

Mentelmi ügy:
H/7889.

Dr. Aradszki András (KDNP)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
Dr. Hargitai János, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Dr. Aradszki András (KDNP) érintett képviselő (5 perc)
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
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5.

Mentelmi ügy:
H/7890.

Varju László (DK)
országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
A tárgyalás és a döntés.
Várható felszólalók:
Dr. Hargitai János, a Mentelmi bizottság előadója (5 perc)
Varju László (DK) érintett képviselő (5 perc)
Megjegyzés:
Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog
felfüggesztésére
irányuló
döntéshez
a
jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.

6.

Személyi javaslat
S/7848.

A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak
megválasztásáról
(dr. Bencze Izabella, dr. László Miklós, Varga Szilvia,
dr. Debreczeni József, Kránitz László, dr. Silhavy Máté
Tibor)
(az Országgyűlés elnöke)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a Kuratóriumba egyenkénti szavazással hat
tagot választ.
[A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény 86. § (1) bekezdés]
A javaslatról az Országgyűlés nyílt szavazással, a jelen lévő
képviselők kétharmadának szavazatával határoz.
[Ogytv. 44.§ , 61/A. § (2) bekezdés g) pont]
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7.

Személyi javaslat
S/7821.

Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról
(dr. Handó Tünde)
(Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait az országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre
választja
[Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 24. cikk (8) bekezdés]
Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagját titkos szavazással
választja meg.
[Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]

8.

Személyi javaslat
S/7580.

Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese
megválasztásáról
(Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet)
(alapvető jogok biztosa)
Megjegyzés:
Az alapvető jogok biztosának helyettesét az Országgyűlés az
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat
évre választja, titkos szavazással.
[Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 30. cikk (3) bekezdés.]
[Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (1a)
bekezdés.]

9.

Személyi javaslat
S/7828.

A legfőbb ügyész megválasztásáról
(dr. Polt Péter)
(köztársasági elnök)
Megjegyzés:
A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési
képviselők
kétharmadának
szavazata
szükséges.
[Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés j) pont és Alaptörvény 29. cikk
(4) bekezdés]
Az Országgyűlés a legfőbb ügyészt titkos szavazással választja
kilenc évre.
[Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]

10.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás és a döntés.)
11.

H/7018/3. A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság
Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásának
leállításáról
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Demeter Márta (LMP),
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:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

12.

H/7068/3. Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció
kormánya közötti nukleáris energia békés célú
felhasználása terén folytatandó együttműködésről
szóló Egyezményre való hivatkozással a Kormány által
Magyarország nemzeti érdekeit sértő módon, a Paksi
Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben
megkötött
szerződések
felmondásának
szükségességéről
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Demeter Márta (LMP),
Hohn Krisztina (LMP), Ungár Péter (LMP) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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13.

H/6417/3. Az emberi és kisebbségi jogokról és az ezeket fenyegető
szervezetekről
(Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Dr. László Imre
(DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt
(DK), Hajdu László (DK), Varju László (DK) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

14.

T/7523/3. A
Magyarország
címerének
és
zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény módosításáról
(Bencsik János (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik) 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 Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

15.

T/7082/3. Az
állatkínzókkal
szembeni
hatékony
fellépés
megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
(Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik), Stummer János (Jobbik)
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 Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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16.

T/7687.

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között a Magyarországon és a Szerb
Köztársaságban
kiállított,
államilag
elismert
bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos
fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről
szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.10.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.15. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. október 25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

17.

T/7689.

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya
között
a
katasztrófák
esetén
történő
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról
szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-belügyminiszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.10.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.15. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. október 25. 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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18.

T/7691.

A Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt
közúti közlekedési Egyezmény, a Genfben, 1949. év
szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó
Jegyzőkönyv, a Genfben, 1950. év szeptember hó 16án kelt, az 1949. szeptember hó 19-én Genfben aláírt
közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a
közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő
európai Megállapodás, a Genfben, 1955. év december
hó 16-án kelt, az 1949. évi közúti közlekedésre
vonatkozó Egyezményt és az 1949. évi közúti
jelzésekre vonatkozó jegyzőkönyvet kiegészítő, az
1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás
módosítása tárgyában létrejött, a közúti munkálatok
jelzéséről szóló európai Megállapodás, valamint a
Genfben, 1957. év december hó 13. napján kelt, az
útjelzésekre
vonatkozó
európai
Egyezmény
kihirdetéséről
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2019.10.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.15. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. október 25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

19.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és
tagjainak megválasztásáról
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!

20.

Személyi javaslat(ok)
S/…...
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!
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21.

T/7844.

A törvényszéki végrehajtással
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

összefüggő

egyes

Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
22.

T/7841.

A
magyar-szlovén államhatár
határokmányainak kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

új,

2018.

évi

Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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23.

T/7845.

Az öntözéses gazdálkodásról
(Kormány-agrárminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.11.04. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

24.

T/7842.

A
pénzügyi
közvetítőrendszert,
valamint
az
államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes
jogszabályok módosításáról
(Kormány- pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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25.

T/7847.

Egyes
egészségügyi
tárgyú
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

törvények

Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
26.

T/7846.

Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs
célú módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő, EP
képviselők (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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27.

T/7843.

A szakképzésről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.11.04. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
2019.11.04. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő (15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (15
perc)
– a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi szószóló (15 perc) (amennyiben
nemzetiségi képviselő felszólalására még nem került
sor)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
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28.

a)
B/6003.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére
(Állami Számvevőszék)
Benyújtva: 2019.05.23.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.28. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: -

b)
H/6715.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
Benyújtva: 2019.07.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
-A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
Manninger Jenő, a Gazdasági bizottság előadója (30
perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások (képviselőcsoportonként
15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő
(15-15 perc)
– Előterjesztői zárszó:
- A beszámolót érintően a napirendi pont
előterjesztője: (30 perc)
- A határozati javaslatot érintően a napirendi pont
előadója:
Manninger Jenő, a Gazdasági bizottság előadója
(30 perc)
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29.

T/6265.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes költségvetésének végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.29. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

30.

T/7839.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. november 7. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)

31.

Kérdések

32.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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