AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2019. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA
DECEMBER 2-3-I
(HÉTFŐ-KEDD)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE
2019. december 2-án 1450 órai állapot szerint

DECEMBER 2. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1415 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: a napirendi pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

DECEMBER 3. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1015 órától
ülés befejezése: kb. 1200 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
DECEMBER 2. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőről:
Dr. Horváth János (Fidesz)
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1415 órától határozatképesség szükséges!

Képviselői mandátumigazolás és eskütétel.
Dr. Szakács László (MSZP) képviselő

Képviselői mandátumigazolás és eskütétel.
Sebián-Petrovszki László (DK) képviselő
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Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
H/8306.

Az Országgyűlés a 2019. december 2-i (hétfő) ülésnapján úgy
térjen el a HHSZ rendelkezéseitől, hogy
-

Kissné Köles Erika nemzetiségi szószóló a napirendi
javaslatról történő határozathozatalt megelőzően, „A
szlovén Rába-vidék jövője” 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.
Felszólalás:
Kissné Köles Erika
szlovén nemzetiségi szószóló felszólalása (5 perc)
Megjegyzés:
Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.
B./1.

2.
B./2.

Személyi javaslat(ok)
S/8345.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Interpellációk
Kb. 1445-kb. 1545 óráig

A határozathozatalokat követően:
3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1545-kb. 1645 óráig

4.

Kérdések
Kb. 1645-kb. 1715 óráig

B./3.

B./4.

Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
Kb. 1715 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A tárgyalás.)
5.
B./5.

H/7840/3. A gerincvelő izomsorvadásban (SMA I) szenvedő
gyermekek
gyógyítása
finanszírozásának
egyes
kérdéseiről
(Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.
B./6.

T/8190/3. A rabszolgatörvény hatályon kívül helyezése
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Arató Gergely (DK), Balczó Zoltán
(Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP),
Bencsik János (Jobbik), Bősz Anett (független), Csányi Tamás
(Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Dr. Brenner Koloman (Jobbik),
Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Lukács
László György (Jobbik), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Oláh
Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Varga László (MSZP), Dr.
Varga-Damm Andrea (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Gréczy
Zsolt (DK), Gyurcsány Ferenc (DK), Hajdu László (DK),
Hiszékeny Dezső (MSZP), Jakab Péter (Jobbik), Korózs Lajos
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP),
Molnár Gyula (MSZP), Nunkovics Tibor (Jobbik), Potocskáné
Kőrösi Anita (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Schmuck Erzsébet
(LMP), Sneider Tamás (Jobbik), Stummer János (Jobbik), Szabó
Szabolcs (független), Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea
(Párbeszéd), Szilágyi György (Jobbik), Székely Sándor
(független), Tóth Csaba (MSZP), Varju László (DK) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.
B./7.

H/8191/3. A
munkavállalók
szociális
biztonságának
megerősítéséről és a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek érvényre juttatásáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Arató Gergely (DK), Balczó Zoltán
(Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP),
Bencsik János (Jobbik), Bősz Anett (független), Csányi Tamás
(Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Dr. Brenner Koloman (Jobbik),
Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Lukács
László György (Jobbik), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Oláh
Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Varga László (MSZP), Dr.
Varga-Damm Andrea (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Gréczy
Zsolt (DK), Gyurcsány Ferenc (DK), Hajdu László (DK),
Hiszékeny Dezső (MSZP), Jakab Péter (Jobbik), Korózs Lajos
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP),
Molnár Gyula (MSZP), Nunkovics Tibor (Jobbik), Potocskáné
Kőrösi Anita (Jobbik), Schmuck Erzsébet (LMP), Sneider Tamás
(Jobbik), Stummer János (Jobbik), Szabó Szabolcs (független),
Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Szilágyi
György (Jobbik), Székely Sándor (független), Tóth Csaba
(MSZP), Varju László (DK) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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8.
B./8.

T/7021/3. A klímavészhelyzet kihirdetéséről
(Tordai Bence (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Szabó
Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Kocsis-Cake
Olivio (Párbeszéd) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

9.
B./9.

H/7960/3. Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendelkezések
magyarországi érvényesítéséről
(Szabó Timea (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

10.
B./10.

T/7701/3.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról
a
kilakoltatási
moratórium
meghosszabbítása érdekében
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

11.
B./11.

H/7380/3. Az
éghajlatváltozási
veszélyhelyzetből
fakadó,
halasztást nem tűrő feladatokról
(Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr.
Hadházy Ákos (független), Dr. Szél Bernadett (független), Dr.
Vadai Ágnes (DK), Nunkovics Tibor (Jobbik), Szabó Timea
(Párbeszéd) 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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Kb. 1900 órától
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája
12.

B./12.

T/6265.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes
költségvetésének
végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bekezdés)
A HHSZ 47. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a
bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2)
bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés
elfogadásáról dönt.

13.

B./13.

T/7839.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az
előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ
46.§ (4) bekezdés)
A HHSZ 47. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a
bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2)
bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés
elfogadásáról dönt.

14.

B./14.

T/8029.

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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.
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15.

B./15.

T/6576.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a
nemdohányzók
védelmével
összefüggő
egyes
törvények módosításáról
(Lázár János (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Hadházy Sándor
(Fidesz), B. Nagy László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

16.

B./16.

T/8015.

A Versenyképesebb Magyarországért program egyes
adóintézkedéseinek
megvalósítását
szolgáló
törvények módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
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

17.

B./17.

T/7686.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság
közötti
beruházásvédelmi
megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

18.

B./18.

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)
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.
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19.

B./19.

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

20.

B./20.

T/7996.

A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság
Kormánya között létrejött, az elítélt személyek
átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
(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.

21.

B./21.

T/6191.

Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási
díj bevezetésével kapcsolatos módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

22.

B./22.

T/8003.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
A bizottsági jelentés vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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23.

B./23.

T/7845.

Az öntözéses gazdálkodásról
(Kormány-agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

24.

B./24.

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)
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.

25.

B./25.

T/8038.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető 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.

26.

B./26.

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)
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.
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27.

B./27.

T/7846.

Egyes energetikai tárgyú törvények 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.

28.

B./28.

T/8014.

A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon
kívül helyező rendelkezésekről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

29.

B./29.

T/8041.

Egyes
törvények
jogharmonizációs
célú
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős 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.
Uniós 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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DECEMBER 3. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1015 órától határozatképesség szükséges!

1.

B./30.

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

2.

T/7997.

B./31.

A Magyarország és a Marokkói Királyság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.

B./32.

T/8000.

A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok
Együttműködéséi Tanácsa Titkársága közötti, a Türk
Nyelvű
Államok
Együttműködési
Tanácsa
magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhelymegállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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4.

B./33.

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)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!

5.

B./34.

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

6.

B./12.

T/6265.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes
költségvetésének
végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bekezdés)
A HHSZ 47. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a
bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2)
bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés
elfogadásáról dönt.

7.

B./13.

T/7839.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bekezdés)
A HHSZ 47. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a
bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2)
bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés
elfogadásáról dönt.
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8.

B./15.

T/6576.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a
nemdohányzók
védelmével
összefüggő
egyes
törvények módosításáról
(Lázár János (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Hadházy Sándor
(Fidesz), B. Nagy László (Fidesz) képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

9.

B./16.

T/8015.

A Versenyképesebb Magyarországért program egyes
adóintézkedéseinek
megvalósítását
szolgáló
törvények módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
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

10.

B./17.

T/7686.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság
közötti
beruházásvédelmi
megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

11.

B./18.

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)
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.
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12.

B./19.

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)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

13.

B./20.

T/7996.

A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság
Kormánya között létrejött, az elítélt személyek
átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
(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.

14.

B./22.

T/8003.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

15.

B./24.

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)
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.
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16.

B./25.

T/8038.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető 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.

17.

B./26.

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)
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.

18.

B./27.

T/7846.

Egyes energetikai tárgyú törvények 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.

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (A döntés.)
19.
B./5.

H/7840/3. A gerincvelő izomsorvadásban (SMA I) szenvedő
gyermekek
gyógyítása
finanszírozásának
egyes
kérdéseiről
(Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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20.
B./6.

T/8190/3. A rabszolgatörvény hatályon kívül helyezése
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Arató Gergely (DK), Balczó Zoltán
(Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP),
Bencsik János (Jobbik), Bősz Anett (független), Csányi Tamás
(Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Dr. Brenner Koloman (Jobbik),
Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Lukács
László György (Jobbik), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Oláh
Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Varga László (MSZP), Dr.
Varga-Damm Andrea (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Gréczy
Zsolt (DK), Gyurcsány Ferenc (DK), Hajdu László (DK),
Hiszékeny Dezső (MSZP), Jakab Péter (Jobbik), Korózs Lajos
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP),
Molnár Gyula (MSZP), Nunkovics Tibor (Jobbik), Potocskáné
Kőrösi Anita (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Schmuck Erzsébet
(LMP), Sneider Tamás (Jobbik), Stummer János (Jobbik), Szabó
Szabolcs (független), Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea
(Párbeszéd), Szilágyi György (Jobbik), Székely Sándor
(független), Tóth Csaba (MSZP), Varju László (DK) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

21.
B./7.

H/8191/3. A
munkavállalók
szociális
biztonságának
megerősítéséről és a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek érvényre juttatásáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Arató Gergely (DK), Balczó Zoltán
(Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP),
Bencsik János (Jobbik), Bősz Anett (független), Csányi Tamás
(Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Dr. Brenner Koloman (Jobbik),
Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Lukács
László György (Jobbik), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Oláh
Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Varga László (MSZP), Dr.
Varga-Damm Andrea (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Gréczy
Zsolt (DK), Gyurcsány Ferenc (DK), Hajdu László (DK),
Hiszékeny Dezső (MSZP), Jakab Péter (Jobbik), Korózs Lajos
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP),
Molnár Gyula (MSZP), Nunkovics Tibor (Jobbik), Potocskáné
Kőrösi Anita (Jobbik), Schmuck Erzsébet (LMP), Sneider Tamás
(Jobbik), Stummer János (Jobbik), Szabó Szabolcs (független),
Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Szilágyi
György (Jobbik), Székely Sándor (független), Tóth Csaba
(MSZP), Varju László (DK) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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22.
B./8.

T/7021/3. A klímavészhelyzet kihirdetéséről
(Tordai Bence (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Szabó
Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Kocsis-Cake
Olivio (Párbeszéd) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

23.
B./9.

H/7960/3. Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendelkezések
magyarországi érvényesítéséről
(Szabó Timea (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

24.

T/7701/3.

B./10.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról
a
kilakoltatási
moratórium
meghosszabbítása érdekében
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

25.
B./11.

H/7380/3. Az
éghajlatváltozási
veszélyhelyzetből
fakadó,
halasztást nem tűrő feladatokról
(Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr.
Hadházy Ákos (független), Dr. Szél Bernadett (független), Dr.
Vadai Ágnes (DK), Nunkovics Tibor (Jobbik), Szabó Timea
(Párbeszéd) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

26.
Személyi javaslat(ok)
B./35.
S/…...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!

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/8345.

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

2.

Interpellációk

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája

4.

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

Tárgysorozatba-vételi kérelmek (Tárgyalás és döntés.)
5.

H/7840/3. A gerincvelő izomsorvadásban (SMA I) szenvedő
gyermekek
gyógyítása
finanszírozásának
egyes
kérdéseiről
(Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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6.

T/8190/3. A rabszolgatörvény hatályon kívül helyezése
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Arató Gergely (DK), Balczó Zoltán
(Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP),
Bencsik János (Jobbik), Bősz Anett (független), Csányi Tamás
(Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Dr. Brenner Koloman (Jobbik),
Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Lukács
László György (Jobbik), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Oláh
Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Varga László (MSZP), Dr.
Varga-Damm Andrea (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Gréczy
Zsolt (DK), Gyurcsány Ferenc (DK), Hajdu László (DK),
Hiszékeny Dezső (MSZP), Jakab Péter (Jobbik), Korózs Lajos
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP),
Molnár Gyula (MSZP), Nunkovics Tibor (Jobbik), Potocskáné
Kőrösi Anita (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Schmuck Erzsébet
(LMP), Sneider Tamás (Jobbik), Stummer János (Jobbik), Szabó
Szabolcs (független), Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea
(Párbeszéd), Szilágyi György (Jobbik), Székely Sándor
(független), Tóth Csaba (MSZP), Varju László (DK) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

7.

H/8191/3. A
munkavállalók
szociális
biztonságának
megerősítéséről és a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek érvényre juttatásáról
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Arató Gergely (DK), Balczó Zoltán
(Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP),
Bencsik János (Jobbik), Bősz Anett (független), Csányi Tamás
(Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Dr. Brenner Koloman (Jobbik),
Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr.
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Lukács
László György (Jobbik), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Oláh
Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Varga László (MSZP), Dr.
Varga-Damm Andrea (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Gréczy
Zsolt (DK), Gyurcsány Ferenc (DK), Hajdu László (DK),
Hiszékeny Dezső (MSZP), Jakab Péter (Jobbik), Korózs Lajos
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP),
Molnár Gyula (MSZP), Nunkovics Tibor (Jobbik), Potocskáné
Kőrösi Anita (Jobbik), Schmuck Erzsébet (LMP), Sneider Tamás
(Jobbik), Stummer János (Jobbik), Szabó Szabolcs (független),
Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Szilágyi
György (Jobbik), Székely Sándor (független), Tóth Csaba
(MSZP), Varju László (DK) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
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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!
8.

T/7021/3. A klímavészhelyzet kihirdetéséről
(Tordai Bence (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Szabó
Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Kocsis-Cake
Olivio (Párbeszéd) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

9.

H/7960/3. Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendelkezések
magyarországi érvényesítéséről
(Szabó Timea (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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10.

T/7701/3.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról
a
kilakoltatási
moratórium
meghosszabbítása érdekében
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

11.

H/7380/3. Az
éghajlatváltozási
veszélyhelyzetből
fakadó,
halasztást nem tűrő feladatokról
(Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr.
Hadházy Ákos (független), Dr. Szél Bernadett (független), Dr.
Vadai Ágnes (DK), Nunkovics Tibor (Jobbik), Szabó Timea
(Párbeszéd) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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12.

T/6265.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi
egységes
költségvetésének
végrehajtásáról
(Költségvetési bizottság)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.05.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.29. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6265/2.
A részletes vita lezárása: 2019.11.12.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői,
nemzetiségi
képviselői
felszólalások
időkeretben, 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
10
9
6
6
6
3
40
80
elején

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

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bekezdés)
A HHSZ 47. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a
bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2)
bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés
elfogadásáról dönt.
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13.

T/7839.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi
egységes költségvetéséről
(Költségvetési bizottság)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7839/3.
A részletes vita lezárása: 2019.11.12.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői,
nemzetiségi
képviselői
felszólalások
időkeretben, 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
10
9
6
6
6
3
40
80
elején

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

Megjegyzés:
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46.§ (4) bekezdés)
A HHSZ 47. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a
bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2)
bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés
elfogadásáról dönt.
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14.

T/8029.

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő
módosításáról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/8029/2.
A részletes vita lezárása: 2019.11.27.
TAB eljárás kezdeményezése: T/8029/3.
Összegző módosító javaslat: T/8029/4.
Összegző jelentés: T/8029/5.
Egységes javaslat: T/8029/6.
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
időkeretben, 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
10
9
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
rendelkezései alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért
elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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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/6576.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a
nemdohányzók
védelmével
összefüggő
egyes
törvények módosításáról
(Lázár János (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Hadházy Sándor
(Fidesz), B. Nagy László (Fidesz) képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2019.06.20.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.06.26. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.07.04. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.07.08.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6576/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6576/6.
A részletes vita lezárása: 2019.11.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6576/7.
Összegző módosító javaslat: T/6576/8.
Összegző jelentés: T/6576/9.
Egységes javaslat: T/6576/10.
Várható felszólalók:
– Nagy Csaba, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői,
nemzetiségi
képviselői
felszólalások
időkeretben, 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
10
9
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

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
16.

T/8015.

A Versenyképesebb Magyarországért program egyes
adóintézkedéseinek
megvalósítását
szolgáló
törvények módosításáról
(Kormány-pénzügyminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/8015/5.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/8015/4.
T/8015/6.
A részletes vita lezárása: 2019.11.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/8015/7.
Összegző módosító javaslat: T/8015/8.
Összegző jelentés: T/8015/9.
Egységes javaslat: T/8015/10.
Várható felszólalók:
– Nagy Csaba, 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)
– a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői,
nemzetiségi
képviselői
felszólalások
időkeretben, 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
10
9
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:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta
17.

T/7686.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság
közötti
beruházásvédelmi
megállapodás
kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
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. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.21. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7686/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7686/4.
A részletes vita lezárása: 2019.11.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7686/5.
Összegző módosító javaslat: T/7686/6.
Összegző jelentés: T/7686/7.
Egységes javaslat: T/7686/8.
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Várható felszólalók:
– Bartos Mónika, 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, EP képviselői
felszólalások
időkeretben,
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
10
9
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.
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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18.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/8012/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/8012/4.
A részletes vita lezárása: 2019.11.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/8012/5.
Összegző módosító javaslat: T/8012/6.
Összegző jelentés: T/8012/7.
Egységes javaslat: T/8012/8.
Várható felszólalók:
– Bartos Mónika, 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
időkeretben, 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)
30

27
13
40
10
9
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:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
19.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/8027/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/8027/3.
A részletes vita lezárása: 2019.11.27.
Előterjesztői nyilatkozat: T/8027/4.
Összegző módosító javaslat: T/8027/5.
Összegző jelentés: T/8027/6.
Egységes javaslat: T/8027/7.
Várható felszólalók:
– Törő Gábor, 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
időkeretben,
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
10
9
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.
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
20.

T/7996.

A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság
Kormánya között létrejött, az elítélt személyek
átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: 32

Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.26.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7996/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7996/4.
A részletes vita lezárása: 2019.11.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7996/5.
Összegző módosító javaslat: T/7996/6.
Összegző jelentés: T/7996/7.
Egységes javaslat: T/7996/8.
Várható felszólalók:
– Bartos Mónika, 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
időkeretben, 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
10
9
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:
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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21.

T/6191.

Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási
díj bevezetésével kapcsolatos módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2019.05.21.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.05.22. Népjóléti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.05.30. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.06.03.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/6191/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/6191/3.
A részletes vita lezárása: 2019.11.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/6191/4.
Összegző módosító javaslat: T/6191/5.
Összegző jelentés: T/6191/6.
Egységes javaslat: T/6191/7.
Várható felszólalók:
– Nagy Csaba, 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
időkeretben, 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
10
9
6
6
6
3
40
80
elején

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

Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.
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22.

T/8003.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról
(Magyarországi nemzetiségek bizottsága)
A bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/8003/2.
A részletes vita lezárása: 2019.11.26.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői felszólalások időkeretben,
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
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

Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja
(HHSZ 46. § (4) bek.)
A HHSZ 47. § (1) bek. alapján az Országgyűlés a bizottsági
jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ. 50. § (2) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.
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23.

T/7845.

Az öntözéses gazdálkodásról
(Kormány-agrárminiszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Benyújtva: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Mezőgazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2019.11.04. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 8 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7845/11.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/7845/12.
T/7845/13.
A részletes vita lezárása: 2019.11.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7845/14.
Összegző módosító javaslat: T/7845/15.
Összegző jelentés: T/7845/16.
Egységes javaslat: T/7845/17.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Győrffy Balázs, kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Magyar Zoltán: 3 perc)
– Varga Gábor, a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Schmuck Erzsébet 3 perc)
– Képviselői,
nemzetiségi
képviselői
felszólalások
időkeretben, 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
10
9
6
6
6
3
40
80
elején

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

Megjegyzés:
A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezései
alapján
sarkalatosnak
minősül,
ezért
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

24.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/8036/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/8036/4.
A részletes vita lezárása: 2019.11.25.
Előterjesztői nyilatkozat: T/8036/5.
Összegző módosító javaslat: T/8036/6.
Összegző jelentés: T/8036/7.
Egységes javaslat: T/8036/8.
Várható felszólalók:
– B. Nagy László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt
előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
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– Képviselői,
nemzetiségi
képviselői
felszólalások
időkeretben, 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
10
9
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)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
25.

T/8038.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
(Kormány – Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: 1 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/8038/3.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/8038/4.
A részletes vita lezárása: 2019.11.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/8038/5.
Összegző módosító javaslat: T/8038/6.
Összegző jelentés: T/8038/7.
Egységes javaslat: T/8038/9.
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Várható felszólalók:
– Törő Gábor, 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
időkeretben, 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
10
9
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:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
26.

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)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája,
döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
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: Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/8032/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/8032/3.
A részletes vita lezárása: 2019.11.26.
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Előterjesztői nyilatkozat: T/8032/4.
Összegző módosító javaslat: T/8032/5.
Összegző jelentés: T/8032/6.
Egységes javaslat: T/8032/7.
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, 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
időkeretben, 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
10
9
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:
Az előterjesztő a HHSZ.46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
27.

T/7846.

Egyes energetikai tárgyú törvények 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: 2019.10.29.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2019.10.30. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2019.11.07. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 40

Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.11.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/7846/2.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/7846/3.
A részletes vita lezárása: 2019.11.12.
Előterjesztői nyilatkozat: T/7846/4.
Összegző módosító javaslat: T/7846/5.
Összegző jelentés: T/7846/6.
Egységes javaslat: T/7846/7.
Várható felszólalók:
– Dr. Aradszki András, 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, EP képviselői
felszólalások
időkeretben,
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
perc
13
perc
40
perc
10
perc
9
perc
6
perc
6
perc
6
perc
3
perc
40
perc
80
perc
elején 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.
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28.

T/8014.

A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon
kívül helyező rendelkezésekről
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/8014/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/8014/5.
T/8014/7.
A részletes vita lezárása: 2019.11.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/8014/8.
Összegző módosító javaslat: T/8014/9.
Összegző jelentés: T/8014/10.
Egységes javaslat: T/8014/12.
Várható felszólalók:
– Dunai Mónika, 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)
– Paulik Antal, a kapcsolódó bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc)
– Képviselői
felszólalások
időkeretben,
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
Jobbik
MSZP
DK
LMP
PM
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen

27
13
40
10
9
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)
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– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

elején

elmondható

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 előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
29.

T/8041.

Egyes
törvények
jogharmonizációs
célú
módosításáról
(Kormány-innovációért és technológiáért felelős miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
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: 2 db.
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2019.11.25.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/8041/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/8041/5.
A részletes vita lezárása: 2019.11.26.
Előterjesztői nyilatkozat: T/8041/6.
Összegző módosító javaslat: T/8041/7.
Összegző jelentés: T/8041/8.
Egységes javaslat: T/8041/9.
Várható felszólalók:
– Dr. Aradszki András, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Dr. Varga László: 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
időkeretben,
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
10
9
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.
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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30.

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

31.

T/7997.

A Magyarország és a Marokkói Királyság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
(Kormány-igazságügyi miniszter)
A zárószavazás.
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: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

45

32.

T/8000.

A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok
Együttműködéséi Tanácsa Titkársága közötti, a Türk
Nyelvű
Államok
Együttműködési
Tanácsa
magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhelymegállapodás kihirdetéséről
(Kormány-külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás.
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: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

33.

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)
A zárószavazás.
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: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
Uniós napirendi pont!
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34.

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

35.

Személyi javaslat(ok)
S/…...

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Benyújtástól függően!
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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