AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2019. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
NOVEMBER 18-19-20-21-22.
(HÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK)
ÉS NOVEMBER 25-I (HÉTFŐ)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2019. november 18-án 1445 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
NOVEMBER 18. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 19. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 20. SZERDA
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 21. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1700 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

NOVEMBER 22. PÉNTEK
üléskezdés: 900 óra
ülés befejezése: kb. 1600 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
Az ülésnap megnyitása előtt:
az Interparlamentáris Unió
Magyar Nemzeti Csoportjának éves beszámoló közgyűlése
1025 órától kb. 1055 óráig:
NOVEMBER 25. 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 18. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Képviselői mandátumigazolás és eskütétel.
Dudás Róbert (Jobbik) képviselő

Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/8096.

Az Országgyűlés a 2019. november 18-i (hétfő) ülésnapján
úgy térjen el a HHSZ rendelkezéseitől, hogy
-

Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló a napirendi
javaslatról történő határozathozatalt megelőzően, „A
keresztény Európa védőpajzsa a Magyar–Bolgár
barátság tekintetében” címmel a HHSZ 18. § (5)
bekezdése alkalmazásával ötperces időtartamban
felszólalhasson.

Megjegyzés:
Elfogadásához a HHSZ 65. §. (1) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen
szavazata szükséges.
Az Országgyűlés a határozati házszabályi rendelkezésektől való
eltérésre irányuló javaslatot elfogadta.
Felszólalások:
Varga Szimeon
bolgár nemzetiségi szószóló felszólalása (5 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!
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Döntés sürgős tárgyalásba vételről
T/7991/3.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 60. §-a alapján
„Magyarország
Alaptörvényének
nyolcadik
módosításáról, az önálló közigazgatási bíráskodás
megszüntetéséről” szóló T/7991. számú törvényjavaslathoz a
következő
s ü r g ő s s ég i j a v a s l a t o t
terjesztem elő.
Javasolom, hogy
– a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az
Országgyűlés 2019. november 19-i (kedd) ülésnapján
kerüljön sor az „egyes igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról” szóló T/8023. számú törvényjavaslat
általános vitáját követően;
– a HHSZ 32. § (2) bekezdése szerinti bejelentés
megtétele érdekében a bizottság(ok) 2019. november
19-én (kedden) az Országgyűlés ülésének időtartama
alatt is ülésezhessen(ek).
A HHSZ 60. § (2) bekezdése alapján szükséges legalább 25
képviselő támogató aláírását mellékelten csatolom.
Megjegyzés:
A sürgős tárgyalás elrendeléséről az Országgyűlés vita nélkül
határoz!
Elrendeléséhez a HHSZ 60. § (7) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának ’”igen”
szavazata szükséges.
Az Országgyűlés a sürgős tárgyalásba vételre vonatkozó
javaslatot elfogadta.

Döntés a napirend módosításáról
a)
T/8000.
T/8027.
T/7686.
T/7688.
T/8001.
T/8002.
T/8012.
T/8015.
T/8021.
T/8028.

Az Országgyűlés 2019. november 18-19-20-21-22-i és november
25-i ülésének napirendi javaslata akként módosuljon, hogy a
2019. november 22-i (péntek) ülésnapon az 1. napirendi
pont „A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű
Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a
Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa
magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhelymegállapodás kihirdetéséről” szóló T/8000. számú
törvényjavaslat általános vitája a lezárásig,
a 2. napirendi pont „A szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az
egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült
Királysága
Európai
Unióból
történő
rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról
szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról” szóló
T/8027. számú törvényjavaslat általános vitája a lezárásig,
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a 3. napirendi pont „Az egyrészről az Európai Unió és
tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista
Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás
kihirdetéséről” szóló T/7686. számú törvényjavaslat
általános vitája a lezárásig,
a 4. napirendi pont „A Magyarország Kormánya és
Montenegró
Kormánya
között
a
Magyar
Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaság /Jugoszláv Szocialista
Szövetségi
Köztársaság
/Jugoszláv
Szövetségi
Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött
kétoldalú
nemzetközi
szerződésekben
való
államutódlásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről”
szóló T/7688. számú törvényjavaslat általános vitája a
lezárásig,
az 5. napirendi pont „Az egyrészről az Európai Közösség
és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok
között létrejött gazdasági partnerségi, politikai
koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a
Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről” szóló
T/8001. számú törvényjavaslat általános vitája a lezárásig,
a 6. napirendi pont „A Magyarország Kormánya és a
Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-,
szolgálati
és
különleges
útlevéllel
rendelkező
állampolgáraik
vízummentességéről
szóló
Megállapodás kihirdetéséről” szóló T/8002. számú
törvényjavaslat általános vitája a lezárásig,
a 7. napirendi pont „A Magyarország Kormánya és a
Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár
Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének
ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről
szóló megállapodás kihirdetéséről” szóló T/8012. számú
törvényjavaslat általános vitája a lezárásig,
a 8. napirendi pont „A Versenyképesebb Magyarországért
program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását
szolgáló törvények módosításáról” szóló T/8015. számú
törvényjavaslat általános vitája a lezárásig,
a 9. napirendi pont „A társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről”
szóló T/8021. számú törvényjavaslat általános vitája a
lezárásig,
a 10. napirendi pont „A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról”
szóló T/8028. számú
törvényjavaslat általános vitája a lezárásig legyen.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirendi javaslat módosítására vonatkozó
javaslatot elfogadta.
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Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.
B./1.

2.
B./2.

Személyi javaslat(ok)
S/8095.

Személyi javaslat(ok)
S/8120.

3.
B./3.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke
lemondási idejéről

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Interpellációk
Kb. 1440-kb. 1640 óráig

A határozathozatalokat követően:
4.

B./4.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1640-kb. 1740 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás.)
5.
B./5.

H/7892/3. A ritka betegségben szenvedők
elősegítéséről
(Rig Lajos (Jobbik) képviselő)
A tárgyalás.

támogatásának

Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.

T/7575/3.

B./6.

A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének
helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről
szóló törvények módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László
(MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs Lajos (MSZP),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár
Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József (MSZP),
Tóth Csaba (MSZP) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.

T/7215/3.

B./7.

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott
energiaárak igazságos csökkentése érdekében a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvény módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Hiszékeny Dezső
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP),
Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József
(MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

8.
B./8.

T/7193/3.

Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint
az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből
való
kizárása
érdekében
szükséges
törvénymódosításokról
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP),
Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck
Erzsébet (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!
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A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája
9.

B./9.

T/7692.

Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint
az Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszerrel
összefüggő
egyes
törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány-belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

10.

B./10.

T/7556.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is
lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket
képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

11.
B./11.

T/7700.

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő
természetes
személyek
otthonteremtésének
biztosításával összefüggő törvények módosításáról
(Kormánynemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
8

12.

B./12.

T/7844.

A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

B./13.

T/7693.

Az
ingatlan-nyilvántartást,
valamint
egyes
közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes
törvények módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

14.

B./14.

T/6455.

A magyar állampolgársággal összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

15.

B./15.

T/7694.

Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási
szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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16.

B./16.

T/7843.

A szakképzésről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 19. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!
1.

B./17.

T/7841.

A
magyar-szlovén államhatár
határokmányainak kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.

új,

2018.

évi

Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
2.

B./18.

H/6715.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
A határozathozatal.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.

B./10.

T/7556.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is
lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket
képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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4.

B./11.

T/7700.

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő
természetes
személyek
otthonteremtésének
biztosításával összefüggő törvények módosításáról
(Kormánynemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

5.

B./12.

T/7844.

A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

6.

B./13.

T/7693.

Az
ingatlan-nyilvántartást,
valamint
egyes
közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes
törvények módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

7.

B./15.

T/7694.

Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási
szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

8.

B./16.

T/7843.

A szakképzésről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A döntés.)
9.
B./5.

H/7892/3. A ritka betegségben szenvedők
elősegítéséről
(Rig Lajos (Jobbik) képviselő)
A döntés.

támogatásának

Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
10.

T/7575/3.

B./6.

A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének
helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről
szóló törvények módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László
(MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs Lajos (MSZP),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár
Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József (MSZP),
Tóth Csaba (MSZP) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

11.

T/7215/3.

B./7.

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott
energiaárak igazságos csökkentése érdekében a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvény módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Hiszékeny Dezső
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP),
Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József
(MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

12.
B./8.

T/7193/3.

Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint
az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből
való
kizárása
érdekében
szükséges
törvénymódosításokról
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP),
Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck
Erzsébet (LMP), Ungár Péter (LMP) képviselők)
A döntés
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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13.
Személyi javaslat(ok)
B./19.
S/…...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!

A határozathozatalokat követően:
Kb. 1045 órától
Az általános viták a lezárásig:
14.

T/8040.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

15.

T/8033.

Egyes
vagyongazdálkodási
tárgyú
törvények
módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást
érintő rendelkezésekről
(Kormánynemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./20.

B./21.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
16.

B./22.

T/8029.

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány- honvédelmi 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.

17.

B./23.

T/8031.

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló
2016. évi XXX. törvény módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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18.

B./24.

H/8030.

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való
további részvételéről
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A határozati javaslat elfogadásához az Alaptörvény 47. cikk (2)
bekezdésére figyelemmel a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Az együttes általános vita a lezárásig:
19.

B./25.

a)
T/7996.

A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság
Kormánya között létrejött, az elítélt személyek
átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)

b)
T/7997.

A Magyarország és a Marokkói Királyság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Az a) –b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.

Az általános viták a lezárásig:
20.

T/8023.

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

21.

T/7991.

Magyarország
Alaptörvényének
nyolcadik
módosításáról, az önálló közigazgatási bíráskodás
megszüntetéséről
(Szabó Timea (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd),
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás
(Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B./26.

B./27.

Megjegyzés:
Az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához
az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Sürgős tárgyalásban!
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22.

B./28.

H/8034.

A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről
(Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz),
Pánczél Károly (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 20. SZERDA
Üléskezdés: 900 óra
Az általános vita a lezárásig:
1.

B./29.

T/8016.

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali
eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról
(Kormány-igazságügyi 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.
Nemzetiségi napirendi pont!

Az együttes általános vita megkezdése:
2.

a)

B./30. T/8044.

Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását
érintő egyes törvények módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai
István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János
(Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa
Lőrinc (KDNP) képviselők)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!
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b)
H/8042.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai
István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János
(Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa
Lőrinc (KDNP) képviselők)
Megjegyzés:
A határozati javaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!
Az a) –b) pontok együttes általános vitájának
megkezdése.
Megjegyzés:
Az együttes általános vita megkezdése során az előterjesztői
nyitóbeszédre, a Kormány képviselőjének felszólalására, a
vezérszónoki felszólalásokra, a nemzetiségi képviselő/szószóló
és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő
felszólalására kerül sor.
További képviselői felszólalásokra a vita folytatásában lesz
lehetőség.

Az általános viták a lezárásig:
3.

H/8035.

A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról
(Németh Szilárd István (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Pánczél
Károly (Fidesz), Ágh Péter (Fidesz), Halász János (Fidesz),
Hubay György (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

4.

T/8037.

Egyes
törvényeknek
a
Nemzeti
Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő
módosításáról
(Kormány- a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.

B./31.

B./32.

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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5.

B./33.

T/8013.

A családvédelmi akciótervvel összefüggő
törvények módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

egyes

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
6.

T/8036.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.
évi CII. törvény módosításáról
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), Font Sándor (Fidesz), Nyitrai Zsolt
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

7.

T/8014.

A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon
kívül helyező rendelkezésekről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./34.

B./35.

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
8.

B./36.

T/8041.

Egyes
törvények
jogharmonizációs
célú
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!

9.

B./37.

T/8032.

A
tudományos
kutatásról,
fejlesztésről
és
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes
kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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Az együttes általános vita folytatása és lezárása:
10.

a)

B./30. T/8044.

Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását
érintő egyes törvények módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai
István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János
(Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa
Lőrinc (KDNP) képviselők)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!

b)
H/8042.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai
István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János
(Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa
Lőrinc (KDNP) képviselők)
Megjegyzés:
A határozati javaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!
Az a) –b) pontok együttes általános vitájának
folytatása és lezárása.
Megjegyzés:
További képviselői felszólalásokra itt van lehetőség.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 21. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 900 óra
Az általános viták a lezárásig:
1.

B./38.

T/8017.

A
fővárosi
és
megyei
kormányhivatalok
működésének
egyszerűsítése
érdekében
egyes
törvények módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető 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.

2.

B./39.

T/8019.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel
kapcsolatos módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető 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.

3.

B./40.

T/8020.

A különleges jogállású szervekről és az általuk
foglalkoztatottak jogállásáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
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.

4.

B./41.

T/8039.

A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
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5.

T/8038.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

6.

T/8003.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az általános vita a lezárásig.

B./42.

B./43.

törvény

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
7.

B./44.

T/8018.

Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű,
tisztázatlan
hátterű
egészségügyi
szolgáltatók
tevékenységének
visszaszorításával
összefüggő
módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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NOVEMBER 22. PÉNTEK
Üléskezdés: 900 óra
Az általános viták a lezárásig:
1.

T/8000.

A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok
Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk
Nyelvű
Államok
Együttműködési
Tanácsa
magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhelymegállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

2.

T/8027.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére
szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény
módosításáról
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./45.

B./46.

Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
3.

B./47.

T/7686.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság
közötti
beruházásvédelmi
megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

4.

B./48.

T/7688.

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya
között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság
és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság /Jugoszláv
Szocialista
Szövetségi
Köztársaság
/Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között
létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való
államutódlásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
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5.

B./49.

T/8001.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Mexikói Egyesült Államok között
létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs
és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

6.

T/8002.

A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság
Kormánya között a diplomata-, szolgálati és
különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik
vízummentességéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

7.

T/8012.

A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság
Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti
diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit
illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

8.

T/8015.

A Versenyképesebb Magyarországért program egyes
adóintézkedéseinek
megvalósítását
szolgáló
törvények módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

9.

T/8021.

A társadalombiztosítás ellátásaira
valamint ezen ellátások fedezetéről
(Kormány-pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

10.

T/8028.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

B./50.

B./51.

B./52.

B./53.

B./54.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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jogosultakról,

Az ülésnap megnyitása előtt:
az Interparlamentáris Unió
Magyar Nemzeti Csoportjának éves beszámoló közgyűlése
1025 órától kb. 1055 óráig:

NOVEMBER 25. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Megemlékezés a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások
emléknapjáról
[A 41/2012. (V. 25.) OGY határozat alapján]
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./55.

Kérdések
Kb. 1215-kb. 1345 óráig

2.

Azonnali kérdések és válaszok órája

B./56. 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)
S/8095.

2.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke
lemondási idejéről

Személyi javaslat(ok)
S/8120.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

3.

Interpellációk

4.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelme(k) (A tárgyalás és a döntés.)
5.

H/7892/3. A ritka betegségben szenvedők
elősegítéséről
(Rig Lajos (Jobbik) képviselő)
A tárgyalás és döntés.

támogatásának

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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6.

T/7575/3.

A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének
helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről
szóló törvények módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László
(MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs Lajos (MSZP),
Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár
Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József (MSZP),
Tóth Csaba (MSZP) 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 MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.

T/7215/3.

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott
energiaárak igazságos csökkentése érdekében a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvény módosításáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr.
Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller
István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Hiszékeny Dezső
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP),
Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József
(MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
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 MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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8.

T/7193/3.

Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint
az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből
való
kizárása
érdekében
szükséges
törvénymódosításokról
(Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP),
Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck
Erzsébet (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!

9.

T/7692.

Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint
az Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszerrel
összefüggő
egyes
törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
(Kormány-belügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2019.10.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.15. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. október 25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.10.28.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7692/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7692/3.
A részletes vita lezárása: 2019.10.29.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7692/4.
Összegző módosító javaslat: T/7692/5.
Összegző jelentés: T/7692/6.
Egységes javaslat: T/7692/7.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői, nemzetiségi képviselői, EP képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva*:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

27
13
40
11
8
6
6
6
3
40
80
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése 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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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10.

T/7556.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.09.30.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.01. Költségvetési bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
- valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő
bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. október 25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.10.28.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7556/28.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/7556/17-27.
T/7556/29-31.
A részletes vita lezárása: 2019.10.30.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7556/32.
Összegző módosító javaslat: T/7556/33.
Összegző jelentés: T/7556/34.
Egységes javaslat: T/7556/35.
Várható felszólalók:
– Dr. Szűcs Lajos, a Költségvetési bizottság előadójának
felszólalása (60 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Varjú László, Hohn
Krisztina, Bősz Anett: összesen: 30 perc)
(HHSZ 94. § (1) bek. alapján)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva*:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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13
40
11
8
6
6
6
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– Ritter Imre, a nemzetiségeket képviselő bizottság által
felkért nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 perc)
30

– 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:
Nemzetiségi napirendi pont!
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat
részletes vitáját – a Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi
állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is
lefolytatja.
A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság
kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és nemzetiségeket
képviselő bizottság, kapcsolódó bizottságnak minősül.
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.
A Költségvetési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
11.

T/7700.

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő
természetes
személyek
otthonteremtésének
biztosításával összefüggő törvények módosításáról
(Kormánynemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.10.15.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.16. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. október 25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.10.28.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7700/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7700/5.
A részletes vita lezárása: 2019.10.29.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/7700/6.
Összegző módosító javaslat: T/7700/7.
Összegző jelentés: T/7700/8.
Egységes javaslat: T/7700/10.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva*:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

27
13
40
11
8
6
6
6
3
40
80
elején

perc
perc
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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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12.

T/7844.

A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány- igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7844/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7844/3.
A részletes vita lezárása: 2019.11.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7844/4.
Összegző módosító javaslat: T/7844/5.
Összegző jelentés: T/7844/6.
Egységes javaslat: T/7844/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Fazekas Sándor, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva*:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

27
13
40
11
8
6
6
6
3
40
80
elején

perc
perc
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)
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Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
13.

T/7693.

Az
ingatlan-nyilvántartást,
valamint
egyes
közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes
törvények módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.10.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.15. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. október 25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.10.28.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7693/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7693/3.
A részletes vita lezárása: 2019.10.29.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7693/4.
Összegző módosító javaslat: T/7693/5.
Összegző jelentés: T/7693/6.
Egységes javaslat: T/7693/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Fazekas Sándor, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva*:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)
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27
13
40
11
8
6
6
6
3
40
80
elején

perc
perc
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 Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
14.

T/6455.

A magyar állampolgársággal összefüggő egyes
törvények módosításáról
(Kormány-Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2019.06.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.12. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. június 20. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.24.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6455/2.
A részletes vita lezárása: 2019.06.25.
TAB eljárás kezdeményezése: T/6455/3.
Összegző módosító javaslat: T/6455/4.
Összegző jelentés: T/6455/5.
Egységes javaslat: T/6455/6.
Várható felszólalók:
– Dr. Fazekas Sándor, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői, nemzetiségi képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva*:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
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27
13
40
11
8
6
6
6
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

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

elején

elmondható

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (4) szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

15.

T/7694.

Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási
szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú
módosításáról
(Kormány- innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.10.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.15. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019. október 25. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.10.28.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7694/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7694/3.
A részletes vita lezárása: 2019.10.29.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7694/4.
Összegző módosító javaslat: T/7694/5.
Összegző jelentés: T/7694/6.
Egységes javaslat: T/7694/7.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői, nemzetiségi képviselői, EP képviselői
felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva*:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

27
13
40
11
8
6
6
6
3
40
80
elején

perc
perc
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.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

37

16.

T/7843.

A szakképzésről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
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: 14 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7843/18.
T/7843/20.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/7843/19.
T/7843/21.
T/7843/22.
A részletes vita lezárása: 2019.11.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7843/23.
Összegző módosító javaslat: T/7843/24.
Összegző jelentés: T/7843/25.
Egységes javaslat: T/7843/28.
Várható felszólalók:
– Vécsey László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Kissné Köles Erika, a kapcsolódó bizottság előadója (6
perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva*:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
11
8
6
6
6
3
40
80

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

– A nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért
nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 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:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
17.

T/7841.

A
magyar-szlovén államhatár
határokmányainak kihirdetéséről
(Kormány- belügyminiszter)
A zárószavazás.

új,

2018.

Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.07. 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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évi

18.

H/6715.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai
tevékenységéről
és
beszámoló
az
intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról
(Gazdasági bizottság)
A határozathozatal.
Benyújtva: 2019.07.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor
kerülhet!

19.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

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

20.

T/8040.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2019.11.18.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)
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21.

T/8033.

Egyes
vagyongazdálkodási
tárgyú
törvények
módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást
érintő rendelkezésekről
(Kormánynemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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 egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

22.

T/8029.

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
23.

T/8031.

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló
2016. évi XXX. törvény módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

24.

H/8030.

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való
további részvételéről
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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 határozati javaslat elfogadásához az Alaptörvény 47. cikk (2)
bekezdésére figyelemmel a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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25.

a)
T/7996.

A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság
Kormánya között létrejött, az elítélt személyek
átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:

b)
T/7997.

A Magyarország és a Marokkói Királyság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Az a) –b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 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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26.

T/8023.

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

27.

T/7991.

Magyarország
Alaptörvényének
nyolcadik
módosításáról, az önálló közigazgatási bíráskodás
megszüntetéséről
(Szabó Timea (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd),
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás
(Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.11.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.12. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2019.11.18.
Sürgős tárgyalás kezdeményezése: T/7991/3.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(nemzetiségi képviselő) (15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, nemzetiségi képviselő (15
percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához
az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”
szavazata szükséges.
Sürgős tárgyalásban!
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28.

H/8034.

A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről
(Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz),
Pánczél Károly (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Nemzeti összetartozás bizottsága
Tárgysorozatba vétel: 2019.11.18.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

29.

T/8016.

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali
eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról
(Kormány-igazságügyi miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.11.18. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)
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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
30.

a)
T/8044.

Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását
érintő egyes törvények módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai
István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János
(Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa
Lőrinc (KDNP) képviselők)
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2019.11.18.
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.11.18. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!

b)
H/8042.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat módosításáról
(Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai
István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János
(Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa
Lőrinc (KDNP) képviselők)
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2019.11.18.
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.11.18. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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Megjegyzés:
A határozati javaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának
„igen”
szavazatával
elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek minősül.
Nemzetiségi napirendi pont!
Az a) –b) pontok együttes általános vitája a
lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 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)

31.

H/8035.

A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról
(Németh Szilárd István (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Pánczél
Károly (Fidesz), Ágh Péter (Fidesz), Halász János (Fidesz),
Hubay György (Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Nemzeti összetartozás bizottsága
Tárgysorozatba vétel: 2019.11.18.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)
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32.

T/8037.

Egyes
törvényeknek
a
Nemzeti
Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő
módosításáról
(Kormány- a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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 egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

33.

T/8013.

A családvédelmi akciótervvel összefüggő
törvények módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.

egyes

Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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 egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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34.

T/8036.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.
évi CII. törvény módosításáról
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), Font Sándor (Fidesz), Nyitrai Zsolt
(Fidesz) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Mezőgazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2019.11.18.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

35.

T/8014.

A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon
kívül helyező rendelkezésekről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.11.18. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)
49

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
36.

T/8041.

Egyes
törvények
jogharmonizációs
célú
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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
képviselő (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Uniós napirendi pont!

50

37.

T/8032.

A
tudományos
kutatásról,
fejlesztésről
és
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes
kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

38.

T/8017.

A
fővárosi
és
megyei
kormányhivatalok
működésének
egyszerűsítése
érdekében
egyes
törvények módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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 egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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39.

T/8019.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel
kapcsolatos módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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 egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

40.

T/8020.

A különleges jogállású szervekről és az általuk
foglalkoztatottak jogállásáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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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Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
41.

T/8039.

A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

42.

T/8038.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Az általános vita a lezárásig.

törvény

Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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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43.

T/8003.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (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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44.

T/8018.

Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű,
tisztázatlan
hátterű
egészségügyi
szolgáltatók
tevékenységének
visszaszorításával
összefüggő
módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

45.

T/8000.

A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok
Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk
Nyelvű
Államok
Együttműködési
Tanácsa
magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhelymegállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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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46.

T/8027.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére
szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény
módosításáról
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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
képviselő (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

47.

T/7686.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság
közötti
beruházásvédelmi
megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.10.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.15. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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
képviselő (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
48.

T/7688.

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya
között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság
és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság /Jugoszláv
Szocialista
Szövetségi
Köztársaság
/Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között
létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való
államutódlásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.10.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.15. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

49.

T/8001.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Mexikói Egyesült Államok között
létrejött
gazdasági
partnerségi,
politikai
koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a
Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
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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
képviselő (15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
50.

T/8002.

A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság
Kormánya között a diplomata-, szolgálati és
különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik
vízummentességéről
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

58

51.

T/8012.

A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság
Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti
diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit
illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)

52.

T/8015.

A Versenyképesebb Magyarországért program egyes
adóintézkedéseinek
megvalósítását
szolgáló
törvények módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.11.18. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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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53.

T/8021.

A társadalombiztosítás ellátásaira
valamint ezen ellátások fedezetéről
(Kormány-pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.

jogosultakról,

Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.11.18. Vállalkozásfejlesztési bizottság
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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)
54.

T/8028.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2019.11.12.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.11.13. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 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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55.

Kérdések

56.

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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