
2011 
A törvényhozás krónikája 

 

TAVASZI ÜLÉSSZAK 

 

64. ülésnap – 2011. február 14.  

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia, Jobbik) 

 
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti 

Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi VII. törvény) 

                                                                      340 i 
                                                                         0 n 
                                                                         0 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság 
közötti átfogó partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi V. törvény) 
                                                                       342 i 
                                                                           0 n 
                                                                           0 t 
 

Az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi IV. törvény) 
                                                                       343 i 
                                                                           0 n 
                                                                           0 t 
 

A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és 
leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi III. törvény) 
                                                                        344 i 
                                                                            0 n 
                                                                            0 t 
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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

65. ülésnap – 2011. február 15.  

 

A Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat 
általános vitájának megkezdése 
 

A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

66. ülésnap – 2011. február 16.  

A Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat 
általános vitájának folytatása 

 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
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A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

67. ülésnap – 2011. február 17.  

A Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat 
általános vitájának folytatása és lezárása 
 

68. ülésnap – 2011. február 21.  

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek az üzemanyagok forgalmi 
adója csökkentése érdekében szükséges módosításáról  (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János, 
Jobbik) 

 
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita 

Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás, valamint az 
ahhoz csatolt módosítások kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi XII. törvény) 
                                                                                     342 i 
                                                                                         0 n 
                                                                                         0 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság 
közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz 
kapcsolódó jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi VIII. törvény) 
                                                                                     335 i 
                                                                                         1 n 
                                                                                         4 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói 
Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési 
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
vitája és határozathozatala 
(2011. évi IX. törvény) 
                                                                                     347 i 
                                                                                         0 n 
                                                                                         0 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság 
közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, 
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
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(2011. évi VI. törvény) 
                                                                                      345 i 
                                                                                          0 n 
                                                                                          2 t 
 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény 
Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt 
jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi X. törvény) 
                                                                                      329 i 
                                                                                          0 n 
                                                                                          2 t 
 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság 
közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, 
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2011. évi XI. törvény) 
                                                                                       341 i 
                                                                                           0 n 
                                                                                           2 t 
 

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt 
Egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi II. törvény) 
                                                                                        291 i 
                                                                                          18 n 
                                                                                          35 t 
 

Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi I. törvény) 
 
                                                                                         286 i 
                                                                                           60 n 
                                                                                             0 t 
     

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) 

OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

69. ülésnap – 2011. február 22.  

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

 
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, 

valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és 
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 

történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1242/2010. (XI.17.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló határozati javaslat 
általános vitája 

 
A Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat 

részletes vitája 
 

 

70. ülésnap – 2011. február 28. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (benyújtó: 
Szilágyi György és Vona Gábor, Jobbik) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY 
határozat módosításáról (benyújtó: Kovács Péter, FIDESZ) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak a szolgálatuk teljesítése során bekövetkezett 
kára miatti egyszeri kárpótlásáról (benyújtó: Harangozó Tamás és Juhász Ferenc, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az új 
alkotmány társadalmi egyeztetéséről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1242/2010. (XI.17.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai 
Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi XV. törvény) 
                                                                                          362 i 
                                                                                             1 n 
                                                                                             0 t 
 

Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi XXIV. törvény) 
                                                                                           304 i 
                                                                                             17 n 
                                                                                             42 t 
 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról 
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szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi XIII. törvény) 
                                                                                            296 i 
                                                                                              58 n 
                                                                                                0 t 
 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
71. ülésnap – 2011. március 1. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Mandur László 
és Tóth József, MSZP) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Scheiring Gábor 
és Schiffer András, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Schiffer 
András, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Németh Zsolt, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
sajtószabadság érvényesüléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról (benyújtó: 
Karácsony Gergely és Schiffer András, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
társadalmi igazságosság erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében szükséges 
adó- és járuléktörvények módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Szekeres Imre, 
MSZP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény méltányossági célú módosításáról (benyújtó: Bana 
Tibor és Z.Kárpát Dániel, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvénynek az indokolás nélkül felmentett kormánytisztviselők és 
köztisztviselők különadó alóli mentesítésével összefüggő módosításáról és a mentesség 
érvényesítéséről (benyújtó: Kiss Péter és Lamperth Mónika, MSZP) 
 

Az Országos Választási Bizottságnak a területi és az országos kisebbségi 
önkormányzati képviselők 2011. január 9-én megtartott választásáról szóló jelentése 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az Országos Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. október 3-
án megtartott választásáról szóló jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat általános 
vitája 
 

A közigazgatási és igazságügyi miniszternek a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. október 3-án megtartott választása megszervezésével és 
lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló jelentése elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, 
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és 
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

72. ülésnap – 2011. március 7. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Korondi 
Miklós, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Gyenes Géza 
és Vágó Sebestyén, Jobbik) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megelőzésére és 
megakadályozására szolgáló egyes büntetőjogi jogszabályok megalkotásáról és módosításáról 
(benyújtó: Bana Tibor és Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közbeszerzési, valamint az állammal kötött egyéb magánjogi szerződések végrehajtására 
kötött alvállalkozói és közreműködői szerződések nyilvánosságát elősegítő 
törvénymódosításokról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról (benyújtó: Scheiring Gábor és 
mások, LMP) 
 

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztása (Bártfai-Mager 
Andrea, Gerhardt Ferenc) 
 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi XIV. törvény) 

 
               A kétharmados többséget igénylő részekre:       316 i 
                                                                                             48 n 
                                                                                               0 t 
 
               Az egyszerű többséget igénylő részekre:            315 i 
                                                                                              49 n 
                                                                                                0 t 
 

Az Országos Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. október 3-
án megtartott választásáról szóló jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A közigazgatási és igazságügyi miniszternek a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. október 3-án megtartott választása megszervezésével és 
lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló jelentése elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Országos Választási Bizottságnak a területi és az országos kisebbségi 
önkormányzati képviselők 2011. január 9-én megtartott választásáról szóló, jelentése 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat 
záróvitája és zárószavazása – elfogadott módosító indítvány alapján a határozat új címe: Az új 
Alkotmány elfogadásának előkészítéséről 
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A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való 

létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2011. évi XXV. törvény) 
                                                                                      366 i 
                                                                                         0 n 
                                                                                         0 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság 
közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a 
Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz 
történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi XXVI. törvény) 
                                                                                       361 i 
                                                                                           0 n 
                                                                                           0 t 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös 
államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi XVII. törvény) 
                                                                                       359 i 
                                                                                           0 n 
                                                                                           0 t 
 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a 
kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi XXVII. törvény) 
                                                                                        360 i 
                                                                                            0 n 
                                                                                            0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság 
közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
vitája és határozathozatala 
(2011. évi XXVIII. törvény) 
                                                                                         359 i 
                                                                                           0 n 
                                                                                           0 t 
 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi XXIII. törvény) 
                                                                                          310 i 
                                                                                            48 n 
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                                                                                              1 t 
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XIX. törvény) 
                                                                                             258 i 
                                                                                               65 n 
                                                                                               38 t 
 

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, 
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és 
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XX. törvény) 
                                                                                             308 i 
                                                                                               49 n 
                                                                                                 0 t 
 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XXI. törvény) 
                                                                                              360 i 
                                                                                                  0 n 
                                                                                                  0 t 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XXII. törvény) 
                                                                                              308 i 
                                                                                                47 n 
                                                                                                  0 t 
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Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XVI. törvény) 
                                                                                                298 i 
                                                                                                  60 n 
                                                                                                    0 t 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának 
engedélyezéséről szóló határozati javaslat vitája és határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
 

A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának 
engedélyezéséről szóló határozati javaslat vitája és határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az új alkotmány 
társadalmi egyeztetéséről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 

73. ülésnap – 2011. március 8. 

Politikai vitanap: A magyar népességfogyás megállításának sürgető szükségessége 
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A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

74. ülésnap – 2011. március 16. 

 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Köztársaság demográfiai katasztrófájának elhárításáról (benyújtó: Hegedüs Lorántné 
és Lenhardt Balázs, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szociális kártya országos és utalvány, illetve pénzhelyettesítő eszköz bevezetéséről (benyújtó: 
Sneider Tamás és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha 
Szilvia és Sneider Tamás, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
lakáshitel-adósok helyzetével és lakhatáshoz való joggal összefüggő alapvető adatok 
felméréséről és megismeréséről (benyújtó: Vágó Gábor, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
üzemanyagok után fizetendő jövedéki adó mértékének mérséklésével kapcsolatos 
törvénymódosításról (benyújtó: Mesterházy Attila és Szekeres Imre, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról (benyújtó: Scheiring 
Gábor, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Hegedüs 
Lorántné és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
költségvetési forrásból finanszírozott szervezetek gépjárműbeszerzései ésszerűsítéséhez 
szükséges egyes törvénymódosításokról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (Kihirdetett címe egy elfogadott módosító 
indítvány alapján: Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról) 
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(2011. évi XXX. törvény) 
 
                      A kétharmados többséget igénylő részekre:      238 i                                                                     
                                                                                                   75 n 
                                                                                                     0 t  
 
                     Az egyszerű többséget igénylő részekre:            239 i 
                                                                                                   76 n 
                                                                                                     0 t  
 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi XXXI. törvény) 
 
                       A kétharmados többséget igénylő részekre:     243 i 
                                                                                                   84 n 
                                                                                                    0 t  
 
                                                                                         
                        Az egyszerű többséget igénylő részekre:          248 i 
                                                                                                    84 n 
                                                                                                      0 t 
       

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XXXII. törvény) 
                                                                                                   249 i 
                                                                                                     88 n 
                                                                                                       0 t  
 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmények a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, 
valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-
én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2010. évi XXXVII. törvény) 
                                                                                                    278 i 
                                                                                                      35 n 
                                                                                                        0 t 
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A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XXXIII. törvény) 
                                                                                                     314 i 
                                                                                                         1 n 
                                                                                                          0 t 
 

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, 
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és 
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XXXIV. törvény) 
                                                                                                     279 i 
                                                                                                         0 n 
                                                                                                        36 t 
 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XXXV. törvény) 
                                                                                                      235 i 
                                                                                                        44 n 
                                                                                                        36 t 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XXXVI. törvény) 
                                                                                                       232 i 
                                                                                                         83 n 
                                                                                                           1 t 
 

 

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi XXIX. törvény) 
                                                                                                       231 i 
                                                                                                         71 n 
                                                                                                           0 t 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2011. évi XVIII. törvény) 
                                                                                                        267 i 
                                                                                                          29 n                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                            4 t 
 

 

75. ülésnap – 2011. március 21. 
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 A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa további két tagjának megválasztása 
(Cinkotai János, Kocziszky György) 
 
(Ezen a napon az országgyűlés az interpellációk és kérdések megtárgyalásán kívül csak az 
alkotmánytervezetek vitájának eljárási kérdéseiről és időbeosztásáról döntött, más 
törvényjavaslatok tárgyalása vagy határozathozatala nem volt napirenden.) 
 

 

76. ülésnap – 2011. március 22. 

A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat (benyújtója a FIDESZ és a 
KDNP összes képviselője a frakcióvezetők kivételével) és A Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló törvényjavaslat (benyújtója Szili Katalin független képviselő) együttes 
általános vitájának megkezdése 
 

 

77. ülésnap – 2011. március 23. 

A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat (benyújtója a FIDESZ és a 
KDNP összes képviselője a frakcióvezetők kivételével) és A Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló törvényjavaslat (benyújtója Szili Katalin független képviselő) együttes 
általános vitájának folytatása 
 

78. ülésnap – 2011. március 24. 

A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat (benyújtója a FIDESZ és a 
KDNP összes képviselője a frakcióvezetők kivételével) és A Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló törvényjavaslat (benyújtója Szili Katalin független képviselő) együttes 
általános vitájának folytatása 
 

 

79. ülésnap – 2011. március 25. 

A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat (benyújtója a FIDESZ és a 
KDNP összes képviselője a frakcióvezetők kivételével) és A Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló törvényjavaslat (benyújtója Szili Katalin független képviselő) együttes 
általános vitájának folytatása 
 

 

80. ülésnap – 2011. március 28. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosításáról 
(benyújtó: Hegedüs Lorántné, Jobbik) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A IV. 
Béla Közmunka Programmal kapcsolatos jogalkotási feladatokról (benyújtó: Lenhardt Balázs 
és Farkas Gergely, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról (benyújtó: Hegedüs 
Lorántné és mások, Jobbik) 
 

A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat (benyújtója a FIDESZ és a 
KDNP összes képviselője a frakcióvezetők kivételével) és A Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló törvényjavaslat (benyújtója Szili Katalin független képviselő) együttes 
általános vitájának lezárása 

 
A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat (benyújtója a FIDESZ és a 

KDNP összes képviselője a frakcióvezetők kivételével) részletes vitára bocsátása 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló törvényjavaslat (benyújtója Szili Katalin 

független képviselő) részletes vitára bocsátásának elutasítása 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 

81. ülésnap – 2011. április 1. 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

Médiaszabályozást Előkészítő Eseti Bizottság felállításáról (benyújtó: Hiller István és mások, 
MSZP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében történő érvényre 
juttatásához szükséges törvénymódosításokról (benyújtó: Szabó Rebeka és mások, LMP) 

 
 
A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat részletes vitájának 

megkezdése 
 

82. ülésnap – 2011. április 4. 

A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat részletes vitájának folytatása 
és lezárása 
 

83. ülésnap – 2011. április 11. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
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(2011. évi XXXVIII. törvény) 
                                                                                                 263 i 
                                                                                                   44 n 
                                                                                                     0 t 
 

A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

84. ülésnap – 2011. április 18. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
veszélyes- és iparihulladék-depóniák felülvizsgálatáról és az Országos Környezeti 
Kármentesítési Program kiterjesztéséről valamint a kármegelőzésről (benyújtó: Szilágyi 
László és Jávor Benedek, LMP) 

 

A Magyarország Alaptörvényéről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)  

                                                                   262 i 
                                                                     44 n 
                                                                       1 t 
(Az összes szavazat száma azért kevesebb a szokásosnál, mert az MSZP és az LMP 

frakciója nem vett részt a határozathozatalban.) 
 

 

 

85. ülésnap – 2011. április 26. 

 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Scheiring Gábor és Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A közbeszerzési, valamint az 
állammal kötött egyéb magánjogi szerződések végrehajtására kötött alvállalkozói és 
közreműködői szerződések nyilvánosságát elősegítő törvénymódosításokról (benyújtó: 
Schiffer András, LMP) 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság 
közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, 
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2011. évi XLII. törvény) 
                                                                                      328 i 
                                                                                          0 n 
                                                                                          0 t 
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A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló 
Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. 
június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt hatodik 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi XLIV. törvény) 
                                                                                       324 i 
                                                                                           0 n 
                                                                                           0 t 
 

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli 
Értekezletén aláírt Alapokmányának és a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi 
Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 
1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti 
Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, valamint a Nemzetközi 
Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt 
Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi XLV. törvény) 
                                                                                        325 i 
                                                                                            0 n 
                                                                                            0 t 
 

A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, 
légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája 
és határozathozatala 
(2011. évi XXXIX. törvény) 
                                                                                        286 i 
                                                                                          38 n 
                                                                                            3 t 
 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi XLI. törvény) 
                                                                                        271 i 
                                                                                          37 n 
                                                                                          14 t    
 

A szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és 
alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 
2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
                                                                               
 

86. ülésnap – 2011. április 27. 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közkegyelem gyakorlásáról (benyújtó: Szabó Timea és Schiffer András, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
válságkezelési számláról és a jelzáloghitel-adósok helyzetének megsegítéséről (benyújtó: 
Ertsey Katalin és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
alkotmánysértő felmentési szabályok módosításáról (benyújtó: Kaufer Virág és Szilágyi Péter, 
LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról (benyújtó: Karácsony 
Gergely és mások, LMP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (benyújtó: 
Karácsony Gergely és mások, LMP) 

 
 
Politikai vitanap „Lakáshitelesek válságban: megoldások rövid és hosszútávon” 

címmel 
 

 

87. ülésnap – 2011. május 2. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról 
(benyújtó: Tóth Csaba és mások, MSZP) 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gyermekkorúak 

sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megelőzésére és megakadályozására 
szolgáló egyes büntetőjogi jogszabályok megalkotásáról és módosításáról (benyújtó: Bana 
Tibor és Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és 
alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 
2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XLIII. törvény) 
                                                                                             281 i 
                                                                                               50 n 
                                                                                                 0 t 



A törvényhozás krónikája – 2011  22/108 

 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1078/2011. (III.30.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat vitája és határozathozatala 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2011. évi XL. törvény) 

                                                                                             280 i 
                                                                                               40 n 
                                                                                                 0 t 
 

A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

88. ülésnap – 2011. május 3. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők jövedelmének arányosítása érdekében az egyes gazdasági és 
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításokról szóló 2010. évi XC. 
törvény módosításáról  (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyi jövedelemadó meghatározott részének az időskorúak támogatása céljából történő 
felhasználásáról (benyújtó: Lamperth Mónika és Szekeres Imre, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
természetes személyek adósságrendezési eljárási szabályairól (benyújtó: Szekeres Imre és 
Simon Gábor, MSZP) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha 
Szilvia és Baráth Zsolt, Jobbik) 
 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról  
szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, 
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

 

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó 
kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 

A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

89. ülésnap – 2011. május 9. 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A válságkezelési 
számláról és a jelzáloghitel-adósok helyzetének megsegítéséről (benyújtó: Ertsey Katalin és 
mások, LMP) 
 

Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és 
alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 
2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi XLVIII. törvény) 
                                                                                                       338 i 
                                                                                                          0 n 
                                                                                                          0 t 
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A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XLVII. törvény) 
                                                                                                       242 i 
                                                                                                         99 n 
                                                                                                           0 t 
 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (benyújtója: 
Lázár János, Szijjártó Péter és Ágh Péter, FIDESZ) és  A jóerkölcsbe ütköző egyes juttatások 
hatékonyabb visszaköveteléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (benyújtója: Schiffer András, LMP) együttes összevont általános és részletes 
vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 

A jóerkölcsbe ütköző egyes juttatások hatékonyabb visszaköveteléséhez szükséges 
egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                         75 i 
                                                                                                       235 n 
                                                                                                           0 t 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                          74 i 
                                                                                                        237 n 
                                                                                                            0 t 
(A törvényjavaslatot az országgyűlés elutasította.) 
 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XLVI. törvény) 
                                                                                                         276 i 
                                                                                                           36 n 
                                                                                                             0 t 
 

A Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a bunyevác kisebbségi 
népcsoporttal történő kiegészítésére vonatkozó népi kezdeményezés megtárgyalása  
 

 

90. ülésnap – 2011. május 10. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 
CXXXV. törvény módosításáról (benyújtó: Ficsor Ádám és Juhász Ferenc, MSZP) 
 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról  
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, 
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó 
kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

 

91. ülésnap – 2011. május 16. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Állami Számvevőszékről (benyújtó: Nyikos László és Bödecs Barna, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Dorosz 
Dávid, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvénynek a törvény vagy kollektív szerződés alapján járó jövedelem 
különadó-mentessége érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia, Jobbik) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 
(benyújtó: Szilágyi Péter és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
népszavazási kampányok kiegyensúlyozottságának biztosításáról (benyújtó: Karácsony 
Gergely és mások, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A regisztrációs adóról 
szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 

 
A Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a bunyevác kisebbségi 

népcsoporttal történő kiegészítésére vonatkozó népi kezdeményezés: határozathozatal (a népi 
kezdeményezés elutasítása) 
 

A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi L. törvény) 

                                                                                                 248 i 
                                                                                                   75 n 
                                                                                                     0 t 
 

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi 
CLXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi LV. törvény) 
                                                                                                  283 i 
                                                                                                    39 n 
                                                                                                      0 t 
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításárólszóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi LI. törvény) 

                                                                                                  331 i 
                                                                                                      0 n 
                                                                                                      1 t 
 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
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Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó 
kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról  
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XLIX. törvény) 

                                                                                                  330 i 
                                                                                                      0 n 
                                                                                                      0 t 

 
A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, 

valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
módosításáról  szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A világörökségről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéséről szóló 1997. évi CXL. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 
határozati javaslat részletes vitája 

 
 

92. ülésnap – 2011. május 17. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30) OGY 
határozat módosításáról (benyújtó: Balczó Zoltán és Farkas Gergely, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek az élet és a tulajdon jogos 
önhatalommal történő védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Apáti István és 
Szilágyi György, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia 
és Murányi Levente, Jobbik) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
lakáshitelesek megmentése érdekében felállított operatív eseti bizottság létrehozásáról 
(benyújtó: Simon Gábor és mások, MSZP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

közszféra különösen magas kifizetéseinek különadójáról szóló törvény megalkotásáról 
valamint a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia, Jobbik) 

 
A világörökségről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az 

Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi 
bűncselekményekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról 
szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának 
megkezdése 

 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

 

93. ülésnap – 2011. május 23. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia és 
mások, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A bűncselekmények 
áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 
módosításáról (benyújtó: Ficsor Ádám és Juhász Ferenc, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek az üzemanyagok forgalmi adója csökkentése 
érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a 
Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről szóló határozati javaslat 
vitája és határozathozatala 
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A Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó Megállapodás 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi LVIII. törvény) 
                                                                                                                  336 i 
                                                                                                                     0 n 
                                                                                                                     0 t 
 

A Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-én 
létrejött Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és 
mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi LVI. törvény) 
                                                                                                                   339 i 
                                                                                                                       0 n 
                                                                                                                       0 t 
  

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi LIII. törvény) 
                                                                                                                    245 i 
                                                                                                                      41 n 
                                                                                                                      55 t 
 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                     244 i 
                                                                                                                       94 n 
                                                                                                                         0 t 
 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 
határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, 
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LII. törvény) 

                                                                                                                     240 i 
                                                                                                                       97 n 
                                                                                                                         0 t 
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Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó 
kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi LVII. törvény) 
                                                                                                                        280 i 
                                                                                                                          57 n 
                                                                                                                            0 t 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi LIV. törvény) 
                                                                                                                        256 i 
                                                                                                                            1 n 
                                                                                                                           77 t 

 
Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 
A világörökségről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéséről szóló 1997. évi CXL. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról 
szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának 
folytatása és lezárása  
 

 

94. ülésnap – 2011. május 24. 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 
2009. évi LXI. törvény módosításáról (benyújtó: Korondi Miklós, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magyarországi ingatlanvagyon védelméről (benyújtó: Hegedüs Lorántné, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
foglalkoztatási, szociális, rendészeti válság kezeléséért teendő intézkedésekről (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény módosításáról (benyújtó: Harangozó Tamás, 
MSZP) 
 

Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és 
lezárása  
 

A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi 
bűncselekményekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az 
Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. 
(VII.14.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 

 

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő 
csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és 
annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 

 

 

95. ülésnap – 2011. június 6. 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
rendkívüli időjárás miatt kialakult mezőgazdasági károk enyhítéséhez szükséges haladéktalan 
intézkedésekről (benyújtó: Gőgös Zoltán és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosításáról (benyújtó: Kiss Sándor, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (benyújtó: Szücs Lajos és Fejér 
Andor, FIDESZ) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A fenntarthatóság szempontjának a 
kereskedelmi központok működésében történő érvényre juttatásához szükséges 
törvénymódosításokról (benyújtó: Szabó Rebeka és mások, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A természetes 
személyek adósságrendezési eljárási szabályairól (benyújtó: Szekeres Imre és Simon Gábor, 
MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A szociális kártya 
országos és utalvány, illetve pénzhelyettesítő eszköz bevezetéséről (benyújtó: Sneider Tamás 
és mások, Jobbik) 
 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az 
Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi LXI. törvény) 
                                                                                                                 263 i 
                                                                                                                 108 n 
                                                                                                                     0 t 
 

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi LXII. törvény) 

                                                                                                                 257 i 
                                                                                                                   98 n 
                                                                                                                    0 t  
 

A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi LXV. törvény) 

                                                                                                                347 i 
                                                                                                                    0 n 
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                                                                                                                    0 t     
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LIX. törvény) 

                    A kétharmados többséget igénylő részekre: 
 
                                                                                                                 245 i 
                                                                                                                     0 n 
                                                                                                                    33 t 
                    Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                 247 i 
                                                                                                                     0 n 
                                                                                                                    33 t 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi 
bűncselekményekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéséről szóló 1997. évi CXL. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi LX. törvény) 

                                                                                                                 287 i 
                                                                                                                   46 n 
                                                                                                                     0 t 
 

A világörökségről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat vitája és határozathozatala 
 

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról 
szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 

A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 

96. ülésnap – 2011. június 7. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénynek a szülők támogatása érdekében 
szükséges módosításáról (benyújtó: Z.Kárpát Dániel, Jobbik) 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat kidolgozása céljából felállítandó eseti 
bizottságról (benyújtó: Nyikos László, Jobbik) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról (benyújtó: Hegedüs 
Lorántné, Jobbik) 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 

 

97. ülésnap – 2011. június 8. 

Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat általános vitája 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági 
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
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Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 
adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 
A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 

kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

98. ülésnap – 2011. június 14. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magyarországi élelmiszeripar privatizációs folyamatának hatásait feltáró eseti bizottság 
létrehozásáról  (benyújtó: Varga Géza, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A társadalmi 
igazságosság erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében szükséges adó- és 
járuléktörvények módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Szekeres Imre, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A foglalkoztatási, 
szociális, rendészeti válság kezeléséért teendő intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila 
és mások, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az önkormányzati 
közoktatási intézményhálózat megőrzéséről (benyújtó: Ferenczi Gábor és mások, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek az élet és a tulajdon jogos önhatalommal 
történő védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Apáti István és Szilágyi 
György, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Nemzeti 
Iskolamentő Alapról (benyújtó: Osztolykán Ágnes, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A veszélyes- és 
iparihulladék-depóniák felülvizsgálatáról és az Országos Környezeti Kármentesítési Program 
kiterjesztéséről valamint a kármegelőzésről (benyújtó: Szilágyi László és Jávor Benedek, 
LMP) 
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A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és 
belföldi alkalmazásáról szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi LXXVIII. törvény) 
                                                                                                               327 i 
                                                                                                                   1 n 
                                                                                                                   0 t 
 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 
(ADR) "A" és "B" Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi LXXIX. törvény) 
                                                                                                               324 i 
                                                                                                                   0 n 
                                                                                                                   0 t 
 

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és 
kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
vitája és határozathozatala 
(2011. évi LXXX. törvény) 
                                                                                                               302 i 
                                                                                                                   0 n 
                                                                                                                   0 t 
 

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. 
(VII.14.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi 
bűncselekményekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi LXIII. törvény) 

                                                                                                                   275 i 
                                                                                                                     26 n 
                                                                                                                     11 t 
 

A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A világörökségről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LXXVII. törvény) 
                                                                                                                   280 i 
                                                                                                                       0 n 
                                                                                                                     22 t 
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A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi LXIV. törvény) 
                                                                                                                   253 i 
                                                                                                                     23 n 
                                                                                                                     41 t 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról 
szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform 
előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi 
LXIX. törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. 
törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
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A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 
közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára 
vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések 
visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági 
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő 
csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és 
annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslat 
részletes vitája 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

 

99. ülésnap – 2011. június 15. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről 
(benyújtó: Harangozó Gábor és mások, MSZP) 
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A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája 
(a házszabálytól eltérve**) 
 

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról szóló 
határozati javaslat részletes vitája 
 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett 
térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI.28.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 
adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
Kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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NYÁRI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 

 

100. ülésnap – 2011. június 20. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a kereskedelmi 
szálláshelyadás versenyképessége érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Kepli Lajos, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról 
(benyújtó: Kepli Lajos, Jobbik) 
 

A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 
közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára 
vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LXVI. törvény) 

                                                                                                             252 i 
                                                                                                             102 n 
                                                                                                                 0 t 
 

Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő 
csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és 
annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi LXXI. törvény) 

                                                                                                             250 i 
                                                                                                               99 n 
                                                                                                                 0 t 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi LXXIV. törvény) 

                                                                                                             307 i 
                                                                                                               42 n 
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                                                                                                                 0 t 
 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LXX. törvény) 

                                                                                                              284 i 
                                                                                                                41 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
Kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról 
szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi LXXVI. törvény) 
                                                                                                              243 i 
                                                                                                                14 n 
                                                                                                                75 t 
 

Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 
adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi LXIX. törvény) 

                                        244 i 
                                                                                                                 56 n 
                                                                                                                 42 t 
 

A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LXVII. törvény) 

                          A kétharmados többséget igénylő részekre:                298 i 
                                                                                                                   1 n 
                                                                                                                 44 t 
 
                          Az egyszerű többséget igénylő részekre:                      304 i 
                                                                                                                    2 n 
                                                                                                                  37 t 
  

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról és zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2011. évi LXXV. törvény) 
                                                                                                                  248 i 
                                                                                                                    60 n 
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                                                                                                                    40 t 
 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi 
LXIX. törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. 
törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi LXXIII. törvény) 

                          A kétharmados többséget igénylő részekre:                  345 i 
                                                                                                                     0 n 
                                                                                                                     2 t 
                           

                           Az egyszerű többséget igénylő részekre:                      345 i 
                                                                                                                     0 n 
                                                                                                                     0 t 
                              

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LXXII. törvény) 

                           A kétharmados többséget igénylő részekre:                   251 i 
                                                                                                                     93 n 
                                                                                                                       0 t 
 
                              Az egyszerű többséget igénylő részekre:                     249 i 
                                                                                                                     93 n 
                                                                                                                       0 t 
 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi LXVIII. törvény) 

                                                                                                                      286 i 
                                                                                                                        51 n 
                                                                                                                          0 t 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági 
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 



A törvényhozás krónikája – 2011  43/108 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 

 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 

 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 

Egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló határozati javaslat 
részletes vitája 

 

Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 

A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett 
térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI.28.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 

 
Egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések 

visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 

 

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform 
előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról szóló határozati 
javaslat részletes vitája 
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101. ülésnap – 2011. június 21. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hegyi karabahi örmény agresszió elítéléséről (benyújtó: Gyöngyösi Márton és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
török ciprióta közösség politikai és gazdasági elszigeteltségének feloldásáról (benyújtó: 
Gyöngyösi Márton és mások, Jobbik) 
 

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek 
csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

 

102. ülésnap – 2011. június 22. 

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

103. ülésnap – 2011. június 23. 

 

A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásárólszóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

 

104. ülésnap – 2011. június 27. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
polgárőrségek működésének biztosítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
(benyújtó: Apáti István és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia és Volner János, Jobbik) 
 

Az Alkotmánybíróság új tagjainak megválasztása (Dienes-Oehm Egon, Balsai István, 
Pokol Béla, Szalay Péter, Szívós Mária) 
 

A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős 
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 
2011. április 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2011. évi LXXXIII. törvény) 
                                                                                           309 i 
                                                                                               0 n 
                                                                                             39 t 
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A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- 
és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi LXXXIV. törvény) 
                                                                                            307 i 
                                                                                               2 n 
                                                                                             38 t 
 

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő 
csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és 
annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslat 
záróvitája és zárószavazása 
 

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
Kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 

(2011. évi LXXXV. törvény) 
                                                                                             283 i 
                                                                                               60 n 
                                                                                                 0 t 
 

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett 
térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI.28.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról és 
zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
 

A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló határozati javaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform 
előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági 
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
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(2011. évi LXXXVII. törvény) 
                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre:     238 i 

                                                                                                               51 n 
                                                                                                                 0 t 
 
 
                                    Az egyszerű többséget igénylő részekre:         313 i 
                                                                                                                11 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések 
visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
a benyújtott módosító indítványokról 
 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi LXXXVI. törvény) 
                                                                                                                245 i 
                                                                                                                  45 n 
                                                                                                                  43 t 
 

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LXXXII. törvény) 

                                                                                                                 280 i 
                                                                                                                     9 n 
                                                                                                                    37 t 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LXXXI. törvény) 

                                                                                                                 269 i 
                                                                                                                   45 n 
                                                                                                                     0 t 
 

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

 

105. ülésnap – 2011. június 28. 

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 

 
Az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek 
csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

106. ülésnap – 2011. június 29. 

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló határozati javaslat általános 
vitája 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A magyar nyelv napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 

107. ülésnap – 2011. július 4.   

 

Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása (Paczolay Péter) 
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Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti 
Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2011. évi XCVII. törvény) 

                                                                       333 i 
                                                                           1 n 
                                                                           0 t 
 
A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló határozati javaslat 

zárószavazása 
 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi XCII. törvény) 
                                                                                     309 i 
                                                                                       35 n 
                                                                                         0 t 
 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
és zárószavazása 
(2011. évi XCI. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                             271 i 
                                                               82 n 
                                                                 0 t                                                                   

 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                              314 i 
                                                                42 n 
                                                                  0 t 
 

Egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések 
visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi XCIV. törvény) 

                                                                            299 i 
                                                                              58 n 
                                                                                0 t 
 
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi XC. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                 257 i 
                                                                 104 n 
                                                                     0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 

                                                                             256 i 
                                                                             104 n 
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                                                                                 0 t 
 
Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi LXXXIX. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                              255 i 
                                                                                97 n 
                                                                                  0 t 
 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                              255 i 
                                                                                97 n 
                                                                                  0 t 
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
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A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi XCIII. törvény) 

                                                                               233 i 
                                                                                 73 n 
                                                                                   0 t 
 
Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 

zárószavazása 
(2011. évi XCVI. törvény) 

                                                                               251 i 
                                                                                 90 n 
                                                                                   0 t 
 
Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú 

módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CV. törvény) 

        A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                   296 i 
                                                                     45 n 
                                                                       0 t 
         
        Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                   252 i 
                                                                     90 n 
                                                                       0 t                                                              
 

  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek 
csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi XCV. törvény) 
                                                                                              275 i 
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                                                                                                41 n 
                                                                                                  0 t 
 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő 
csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és 
annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak 
megválasztásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló határozati javaslat részletes 
vitája 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

108. ülésnap – 2011. július 11. 

 

Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi XCIX. törvény) 

                                                                       244 i 
                                                                         86 n 
                                                                           1 t 
 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CXIII. törvény) 

        A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                              295 i 
                                                                46 n 
                                                                  0 t 
         
        Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                               296 i 
                                                                 47 n 
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                                                                   0 t                                                                  
 
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 

(2011. évi CIX. törvény) 
                                                                           296 i 
                                                                             48 n 
                                                                               0 t 
 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat záróvitája 

és zárószavazása 
(2011. évi CX. törvény) 

        A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                271 i 
                                                                  75 n 
                                                                    0 t 
         
        Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                273 i 
                                                                  40 n 
                                                                  37 t                                                                         

 
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 

zárószavazása 
(2011. évi CI. törvény) 

                                                                             306 i 
                                                                               37 n 
                                                                                 0 t 
 
A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló határozati javaslat 

zárószavazása 
 

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CIV. törvény) 

        A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                   250 i 
                                                                     91 n 
                                                                       0 t 
         
        Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                    254 i 
                                                                      92 n 
                                                                        0 t                                                                         

 
A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 

(2011. évi CIII. törvény) 
                                                                               255 i 
                                                                                 54 n 
                                                                                 36 t 
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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXIV. törvény) 

                                                                                244 i 
                                                                                  82 n 
                                                                                    0 t 
 
A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 

(2011. évi CVIII. törvény) 
                                                                                 250 i 
                                                                                   88 n 
                                                                                     0 t 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek 
csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslat záróvitája 
és zárószavazása 
(2011. évi CXV. törvény) 

                                                                                  280 i 
                                                                                    26 n 
                                                                                      0 t 

 

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi CII. törvény) 

                                                                                   264 i 
                                                                                     54 n 
                                                                                       0 t 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXII. törvény) 
           A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                               257 i 
                                                                                                 66 n 
                                                                                                   0 t 
 
           Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                               256 i 
                                                                                                 66 n 
                                                                                                   0 t 
 

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CVII. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:  
                                                                                               256 i 
                                                                                                 66 n 
                                                                                                   0 t 
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             Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                253 i 
                                                                                                  66 n 
                                                                                                    0t 
 

Egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi XCVIII. törvény)                   

                                                                                      269 i 
                                                                                        49 n 
                                                                                          3 t 

 
Az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 

(2011. évi CXI. törvény) 
              A kétharmados többséget igénylő részekre:  
                                                                                      246 i 
                                                                                        61 n 
                                                                                          0 t 
            
              Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                       246 i 
                                                                                        61 n 
                                                                                          0 t 

 
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CVI. törvény) 

                                                                                        251 i 
                                                                                          29 n 
                                                                                          32 t 

 

A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi C. törvény) 

              A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                         254 i 
                                                                                           43 n 
                                                                                             0 t 
 
 
              Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                         254 i 
                                                                                           44 n 
                                                                                             0 t 
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ŐSZI ÜLÉSSZAK 

 

109. ülésnap – 2011. szeptember 12. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
igazságszolgáltatás nyilvánosságáról (benyújtó: Dorosz Dávid, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosításáról 
(benyújtó: Dorosz Dávid, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
bírósági végrehajtásáról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (benyújtó: Vágó Gábor, 
LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek a csoportok elleni vagy csoportosan 
elkövetett erőszakos cselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépéshez szükséges 
módosításáról (benyújtó: Dorosz Dávid és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról (benyújtó: Hegedüs 
Lorántné és Vágó Sebestyén, Jobbik) 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII.10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar 
Népköztársaság Kormány és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi 
december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény 
megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CXVIII. törvény) 
                                                                                                     355 i 
                                                                                                         0 n 
                                                                                                         0 t 
 

A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CXVII. törvény) 
                                                                                                     353 i 
                                                                                                         0 n 
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                                                                                                         0 t 
 
 

Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és 
tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési 
megállapodás kihirdetéséről  szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CXX. törvény) 
                                                                                                     355 i 
                                                                                                         0 n 
                                                                                                         0 t 
 

Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és 
tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési 
megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről 
Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről  
szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CXXVII. törvény) 
                                                                                                     353 i 
                                                                                                         1 n 
                                                                                                         0 t 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös 
államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, 
fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CXIX. törvény) 
                                                                                                     358 i 
                                                                                                         0 n 
                                                                                                         0 t 
 

 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII.4.) 
Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2011. évi CXVI. törvény) 
                                                                                                    324 i 
                                                                                                        0 n 
                                                                                                        0 t 
 

Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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Határozathozatal Gyurcsány Ferenc képviselő (MSZP) mentelmi jogának 
felfüggesztéséről (a mentelmi ügyeket általában nem említjük ebben a kronológiában, de a volt 
miniszterelnök ügye különleges jelentősége és példátlan volta miatt kivétel) 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A magyar nyelv napjáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

 

 

110. ülésnap – 2011. szeptember 13. 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. 
évi LXXV. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia, Jobbik) 

 
Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 

  
A genetikailag módosított szervezetektől mentes Alpok-Adria kezdeményezéshez való 

csatlakozásról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

 

111. ülésnap – 2011. szeptember 19. 

 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
géntechnológiával módosított szervezetek, illetve az azokból előállított termékek kibocsátása 
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elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes intézkedésekről (benyújtó: Jávor Benedek és 
mások, LMP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
"Megélhetési bűnözés vagy cigánybűnözés sújtja-e Magyarországot?" tényfeltáró és 
megoldási javaslatokat kereső bizottság felállításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Korondi 
Miklós, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról (benyújtó: 
Szilágyi Péter, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Murányi 
Levente és Zagyva György Gyula, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és 
Simon Gábor, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
génmódosított szervezetek kibocsátásával szembeni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes 
törvénymodosításokról (benyújtó: Jávor Benedek és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvénynek a zaklató jellegű reklámterjesztés 
bírságolhatósága érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Novák Előd, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia, Jobbik) 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXXVIII. törvény) 
                     A kétharmados többséget igénylő részekre:        281 i 
                                                                                                    56 n 
                                                                                                      0 t 
 
                     Az egyszerű többséget igénylő részekre:             281 i 
                                                                                                    54 n 
                                                                                                      0 t 
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A magyar nyelv napjáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2011. évi CXXI. törvény) 
                                                                                                  277 i 
                                                                                                      9 n 
                                                                                                    30 t 
 

A központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat általános és részletes 
vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
(2011. évi CXXII. törvény) 
                                                                                                   286 i 
                                                                                                     29 n 
                                                                                                       0 t 
 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú 
módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló törvényjavaslat 
általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
(2011. évi CXXIII. törvény) 
                                                                                                   301 i 
                                                                                                       0 n 
                                                                                                       0 t 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat 
részletes vitája 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A genetikailag módosított szervezetektől mentes Alpok-Adria kezdeményezéshez való 
csatlakozásról szóló határozati javaslat részletes vitája 
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Egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló határozati 
javaslat részletes vitája 
 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

 

112. ülésnap – 2011. szeptember 20. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
privatizációs szerződésekben vállalt és/vagy kikötött kötelezettségek teljesülésének a 
Kormány általi felülvizsgálatáról (benyújtó: Szili Katalin, független) 
 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek 
betöltéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

113. ülésnap – 2011. szeptember 26. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról 
(benyújtó: Bana Tibor, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
devizában eladósodottak megvédéséről (benyújtó: Vágó Gábor, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról (benyújtó: Gyenes Géza, Jobbik) 
 



A törvényhozás krónikája – 2011  63/108 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
járulékfizetési felső határ megszüntetésének érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosításáról (benyújtó: Garai István, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról (benyújtó: Gyenes Géza, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Lenhardt Balázs, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról (benyújtó: Nyikos László, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Gyenes Géza, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
önhibájukon kívüli okból nehézséggel küzdő, eladósodott emberek segítése érdekében 
szükséges, legsürgetőbb intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az önhibájukon 
kívüli okból nehézséggel küzdő, eladósodott emberek segítése érdekében szükséges, 
legsürgetőbb intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CXXIV. törvény) 
                                                                                                           246 i 
                                                                                                           101 n 
                                                                                                               1 t 
 

Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXXV. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                       244 i 
                                                                                                              85 n 
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                                                                                                                0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                            244 i 
                                                                                                              85 n 
                                                                                                                0 t 
 

A magyar nyelv napjáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló határozati 
javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CXXVI. törvény) 

                                                                                                         245 i 
                                                                                                           95 n 
                                                                                                             2 t 
 

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 

 
Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek 
betöltéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A genetikailag módosított szervezetektől mentes Alpok-Adria kezdeményezéshez való 
csatlakozásról szóló határozati javaslat részletes vitája 

 
 

 

114. ülésnap – 2011. szeptember 27. 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hitelválság által érintett személyek helyzetének rendezése érdekében szükséges egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Ertsey Katalin, 
LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
végrehajtási eljárás jutalékának csökkentése érdekében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. 
évi LIII. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia és mások, Jobbik) 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló jelentés és az annak elfogadásáról szóló határozati javaslat általános 
vitája 
 

Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében történő 
érvényre juttatásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 
 

"Civitas Invicta" - Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 

 

115. ülésnap – 2011. október 3. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó döntésben való társadalmi részvételről és az 
előkészítéssel kapcsolatos adatok teljes nyilvánosságáról (benyújtó: Jávor Benedek és 
Szilágyi László, LMP) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítésével 
kapcsolatos feladatok, valamint az új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítésével 
kapcsolatos határozat(ok) teljesítését vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról (benyújtó: 
Karácsony Gergely és mások, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A rendkívüli 
időjárás miatt kialakult mezőgazdasági károk enyhítéséhez szükséges haladéktalan 
intézkedésekről (benyújtó: Gőgös Zoltán és Veres János, MSZP) 
 

A genetikailag módosított szervezetektől mentes Alpok-Adria kezdeményezéshez való 
csatlakozásról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek 
betöltéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló határozati javaslat záróvitája és zárószavazása 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXXIX. törvény) 

                                                                                                                    227 i 
                                                                                                                      60 n 
                                                                                                                      43 t 
 

 

Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CXXXIII. törvény) 
                                                                                                                    233 i 
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                                                                                                                    101 n 
                                                                                                                        1 t 
                   

A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével 
kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes 
vitája 
 

Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

"Civitas Invicta" - Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

 

116. ülésnap – 2011. október 4. 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2010. elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében történő 
érvényre juttatásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása (A törvényjavaslat tárgyalása nem folytatódott, mert az 
előterjesztő LMP-képviselők – a számukra elfogadhatatlan, ám többségi támogatásra esélyes 
kormánypárti módosító indítványokra tekintettel – október 10-én visszavonták.) 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

117. ülésnap – 2011. október 10. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Tibet 
ügyében (benyújtó: Szabó Timea és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek az alanyi adómentesség 
kibővítése érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Lenhardt Balázs, Jobik) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javítása érdekében szükséges szociális 
gazdaságfejlesztési intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Sneider 
Tamás és mások, Jobbik) 
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2010. elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével 
kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat: szavazás 
a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság alapításáról 
szóló Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2011. évi CXXXVIII. törvény) 
                                                                                                           299 i 
                                                                                                               0 n 
                                                                                                             42 t 
 

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény 
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G 
Függelékeinek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CXXXIX. törvény) 
                                                                                                            302 i 
                                                                                                                3 n 
                                                                                                              41 t 
 

A genetikailag módosított szervezetektől mentes Alpok-Adria kezdeményezéshez való 
csatlakozásról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

"Civitas Invicta" - Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXXXII. törvény) 
                                                                                                         245 i 
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                                                                                                         100 n 
                                                                                                             0 t                                                                                  

 
A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek 

betöltéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása (Elfogadott módosító indítvány következtében 
a kihirdetett törvény címe: A bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének 
biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól) 
(2011. évi CXXXI. törvény) 

                                                                                                        291 i 
                                                                                                          43 n 
                                                                                                          14 t 
 

Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
(2011. évi CXXX.  törvény) 

                                                                                                         277 i 
                                                                                                             0 n 
                                                                                                            44 t 
 
                       Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

118. ülésnap – 2011. október 11. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
devizahitelesek védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (benyújtó: 
Lenhardt Balázs és mások, Jobbik) 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek az élet és a tulajdon hatékonyabb 
védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Apáti István és Szilágyi György, 
Jobbik) 

 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

 

119. ülésnap – 2011. október 17. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyarországon 1931. január 1-je és 1960. december 31-e között lezajlott járványos 
gyermekbénulást túlélő betegek anyagi kárpótlásáról (benyújtó: Gyenes Géza és Kiss Sándor, 
Jobbik) 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosításáról (benyújtó: Szabó Rebeka, LMP) 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról 
(benyújtó: Gyenes Géza és Kiss Sándor, Jobbik) 

 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az 
energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CXXXVII. törvény) 
                                                                                                               340 i 
                                                                                                                   0 n 
                                                                                                                   0 t 
 

"Civitas Invicta" - Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi CXXXVI. törvény) 

                                                                                                                290 i 
                                                                                                                    0 n 
                                                                                                                   54 t 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CXXXV. törvény)    
                                                                                                                 336 i 
                                                                                                                    1 n 
                                                                                                                    9 t 
 

Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi CXXXIV. törvény)    
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                                                                                                                 303 i 
                                                                                                                     1 n 
                                                                                                                    43 t 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat általános vitájának lezárása  
 

 

120. ülésnap – 2011. október 18. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek a büntethetőségi korhatár csökkentése 
érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Apáti István és Szilágyi György, Jobbik) 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János, 
Jobbik) 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Összefogás Tanácsáról  (benyújtó: Schiffer András és mások, LMP) 

 

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009. 
február - 2011. február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános 
vitája 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
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A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 

 

 

121. ülésnap – 2011. október 19. 

A nők közéleti, politikai részvételének erősítéséről szóló politikai vita lefolytatása 

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  

 

 

122. ülésnap – 2011. október 24. 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A vidéki gazdasági 
és társadalmi folyamatok fenntartható javítása érdekében szükséges szociális 
gazdaságfejlesztési intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009. 
február - 2011. február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CXL. törvény) 
                                                                                                          284 i 
                                                                                                            33 n 
                                                                                                            17 t 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
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(2011. évi CXLII. törvény) 
                                                                                                          242 i 
                                                                                                            51 n 
                                                                                                            43 t 
      

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CXLI. törvény) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                      242 i 
                                                                                                             97 n 
                                                                                                               0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                           243 i 
                                                                                                             95 n 
                                                                                                               0 t 
 

A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az 
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján 
aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CXLIV. törvény) 
                                                                                                           329 i 
                                                                                                               0 n 
                                                                                                               0 t 
 

A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról 
szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CXLV. törvény) 
                                                                                                           331 i 
                                                                                                               1 n 
                                                                                                               0 t 
 

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni 
egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2011. évi CXLIII. törvény) 
                                                                                                           323 i 
                                                                                                               0 n 
                                                                                                               0 t 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 

és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

123. ülésnap – 2011. október 25. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 

 
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 

szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

124. ülésnap – 2011. október 26. 

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
megkezdése 

 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

125. ülésnap – 2011. október 27. 

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
folytatása 
 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról  szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

 

126. ülésnap – 2011. október 28. 
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A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
folytatása 
 

 

127. ülésnap – 2011. november 2. 

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
folytatása és lezárása 

 
A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 

128. ülésnap – 2011. november 3. 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

Az ügyészségről szóló törvényjavaslat általános vitája 

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az 
ügyészi életpályáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

129. ülésnap – 2011. november 4. 

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

130. ülésnap – 2011. november 7. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény egyes 
rendelkezéseinek a lakóingatlan vonatkozásában kötött deviza alapú pénzügyi 
lízingszerződéssel rendelkező fogyasztók rögzített árfolyamú végtörlesztését biztosító 
módosításáról (benyújtó: Szekeres Imre, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: "Civitas 
Invicta"-Kőszeg, a leghősiesebb városról (benyújtó: Baráth Zsolt és mások, Jobbik) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hitelkamatok futamidőn belüli megváltoztatásának egyes szempontjairól (benyújtó: Vágó 
Gábor és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
lakossági hitelkamatoknak referenciakamathoz történő rögzítéséhez szükséges egyes 
törvények módosításáról (benyújtó: Szekeres Imre és Nemény András, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Ingatlanalappal összefüggő egyes törvénymódosításokról (benyújtó: Vágó Gábor és 
mások, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A szabálysértésekről 
szóló 1999. évi LXIX. törvénynek a zaklató jellegű reklámterjesztés bírságolhatósága 
érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Novák Előd, Jobbik) 
 

A Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások 
felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CLII. törvény) 
                                                                                                             310 i 
                                                                                                               44 n 
                                                                                                                 0 t 
 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CXLVI. törvény) 
                                                                                                              258 i 
                                                                                                                97 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXLIX. törvény) 
                                                                                                              233 i 
                                                                                                                11 n 
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                                                                                                                 82 t 
 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2011. évi CXLVII. törvény) 
                                                                                                                 253 i 
                                                                                                                     0 n 
                                                                                                                     7 t 
 

A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható 
árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2011. évi CXLVIII. törvény) 
                                                                                                                  266 i 
                                                                                                                      1 n 
                                                                                                                       0 t 
 

Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

131. ülésnap – 2011. november 8. 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal 
összefüggő további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 

szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az ügyészségről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az 
ügyészi életpályáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

132. ülésnap – 2011. november 9. 

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

133. ülésnap – 2011. november 14. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kiszámítható adórendszer megalapozásáról (benyújtó: Vágó Gábor és Scheiring Gábor, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Volner 
János, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
MALÉV 1999 és 2011 közötti gazdálkodásának vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottságról 
(benyújtó: Vágó Gábor, LMP) 
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A hitelkamatok 
futamidőn belüli megváltoztatásának egyes szempontjairól (benyújtó: Vágó Gábor és mások, 
LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A paksi 
atomerőmű bővítésére vonatkozó döntésben való társadalmi részvételről és az előkészítéssel 
kapcsolatos adatok teljes nyilvánosságáról (benyújtó: Jávor Benedek és Szilágyi László, 
LMP) 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról  
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLVIII. törvény) 
                                                                                                                  337 i 
                                                                                                                      1 n 
                                                                                                                     15 t 

 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról  szóló 

törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CLIII. törvény) 
                                                                                                                  293 i 
                                                                                                                    61 n 
                                                                                                                      0 t 
 

Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CL. törvény)  

 A kétharmados többséget igénylő részekre: 
 
                                                                                                                   261 i 
                                                                                                                      96 n 
                                                                                                                        0 t 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    258 i 
                                                                                                                      96 n 
                                                                                                                        1 t 
 
 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLI. törvény) 
                                                                                                                     252 i 
                                                                                                                     105 n 
                                                                                                                         0 t 
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Az ügyészségről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az 
ügyészi életpályáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 

 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 

módosító indítványokról 
 
Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 
Döntés az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság eseti jellegű 

állásfoglalásának hatályban tartásáról [a Demokratikus Koalíció által elutasítani kért állásfoglalás azt 
mondta ki, hogy „ az MSZP frakciójából kilépéssel függetlenné vált képviselők hat hónap elteltével 
csatlakozhatnak képviselőcsoporthoz, illetve vehetnek részt új képviselőcsoport alakításában”] 

 
Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 

valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 
34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 

 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal 

kapcsolatos módosításáról   
 
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai 

nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal 
összefüggő további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Munka Törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat általános vitájának lezárása  
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134. ülésnap – 2011. november 15. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 

szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

135. ülésnap – 2011. november 16. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök 
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 
34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 

 

136. ülésnap – 2011. november 17. 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

137. ülésnap – 2011. november 18. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

 

138. ülésnap – 2011. november 21. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról 
(benyújtó: Ertsey Katalin, LMP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Hazánk megfelelőség-értékelési programjának kialakításáról (benyújtó: Bana Tibor, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek a büntethetőségi korhatár csökkentése 
érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Apáti István és Szilágyi György, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Nemzeti 
Ingatlanalappal összefüggő egyes törvénymódosításokról (benyújtó: Vágó Gábor és mások, 
LMP) 
 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal 
összefüggő további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLIV. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                             252 i 
                                                                                                                  101 n 
                                                                                                                      0 t 
 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                  252 i 
                                                                                                                  102 n 
                                                                                                                      0 t 
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Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 

valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 
34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXIX. törvény) 
                                                                                                                  249 i 
                                                                                                                  102 n 
                                                                                                                      0 t 
 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 
szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CLV. törvény) 

        244 i 
                                                                                                                    85 n 
                                                                                                                    16 t 
 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLVI. törvény) 

                                                                                                                  232 i 
                                                                                                                    78 n 
                                                                                                                      0 t 
 

Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő 
dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges felfüggesztéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2011. évi CLVII. törvény) 

                                                                                                                   272 i 
                                                                                                                       1 n 
                                                                                                                      42 t 
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A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat általános vitájának lezárása  
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
         

 

139. ülésnap – 2011. november 22. 

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök 
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának megkezdése 
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140. ülésnap – 2011. november 23. 

A szakképzésről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és 
lezárása  
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása 
 
 

141. ülésnap – 2011. november 24. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai 
igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi 
szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi 
ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 

szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és 
lezárása  
 

 

142. ülésnap – 2011. november 28. 

[Az ülésnap ténylegesen november 29-én 12 óra 22 percig tartott.] 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha 
Szilvia, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
építőipari kivitelezési tevékenység során megbízásra kerülő tervellenőr igénybevételére 
vonatkozó szabályok módosításáról (benyújtó: Kósa Lajos, FIDESZ) 
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal 
összefüggő további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CLXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                           273 i 
                                                                                                                  48 n 
                                                                                                                  39 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                273 i 
                                                                                                                  48 n 
                                                                                                                  39 t 
 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                             261 i                                                                                      
                                                                                                                  105 n 
                                                                                                                      0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                  258 i                                                                                      
                                                                                                                  108 n 
                                                                                                                      0 t 
                                                 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CLIX. törvény) 

                                                                                                                  259 i                                                                                      
                                                                                                                  112 n 
                                                                                                                      0 t 
                        

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi CLXI. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                             260 i                                                                                      
                                                                                                                  105 n 
                                                                                                                      0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                  260 i                                                                                      
                                                                                                                  107 n 
                                                                                                                      0 t 
 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi CLXII. törvény) 
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A kétharmados többséget igénylő részekre:                                             259 i                                                                                      
                                                                                                                   86 n 
                                                                                                                    12 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                  259 i                                                                                      
                                                                                                                   87 n 
                                                                                                                    11 t 
 

Az ügyészségről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXIII. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                             259 i                                                                                      
                                                                                                                  100 n 
                                                                                                                      0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                  258 i                                                                                    
                                                                                                                    99 n 
                                                                                                                      0 t 
 

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az 
ügyészi életpályáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXIV. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                             258 i                                                                                      
                                                                                                                   82 n 
                                                                                                                    12 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                  259 i                                                                                    
                                                                                                                    80 n 
                                                                                                                    13 t 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök 
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLX. törvény) 

                                                                                                                   308 i 
                                                                                                                     11 n 
                                                                                                                     40 t 
 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 
szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXVII. törvény) 
                                                                                                                    257 i 
                                                                                                                     97 n 
                                                                                                                       0 t 
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A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXV. törvény) 

                                                                                                                    286 i 
                                                                                                                     44 n 
                                                                                                                       0 t 
 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXVIII. törvény) 
                                                                                                                    296 i 
                                                                                                                     37 n 
                                                                                                                       0 t 
 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 

 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben 

előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 
A szakképzésről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A Munka Törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

 

143. ülésnap – 2011. november 29. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők választásáról (benyújtó: Kósa Lajos és mások, FIDESZ) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Európai Szociális Charta fennállásának ötvenedik évfordulójáról, valamint az annak 
megsértésével kapcsolatos kollektív panaszok benyújtásának megnyitásáról (benyújtó: 
Schiffer András és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők választásáról (benyújtó: Karácsony Gergely és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők választásáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról (első szakasz), majd a részletes vita újra megnyitása 
 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának elnapolása 
 

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai 
igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi 
szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi 
ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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144. ülésnap – 2011. november 30. 
[Az ülésnap ténylegesen november 30-án 8 órától december 1-én 19 óra 5 percig tartott.] 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 

évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes 
munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 

további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

 

145. ülésnap – 2011. december 1. 
[Az ülésnap az előző elhúzódása miatt ténylegesen december 1-én 19 óra 25 perctől december 2-án reggel 5 óra 
12 percig tartott.] 

 
A „Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései” című törvényjavaslat 

általános vitájának megkezdése 
 
Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról  szóló törvényjavaslat 

általános vitájának megkezdése 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása 

 

 

146. ülésnap – 2011. december 2. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat általános vitájának 
megkezdése 
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Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitájának lezárása  
 

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat általános vitájának lezárása  
 

A „Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései” című törvényjavaslat 
általános vitájának lezárása  
 

 

147. ülésnap – 2011. december 5. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
polgárőrségek működőképességének megőrzése érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról (benyújtó: Harangozó Tamás és Józsa István, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében a sebességmérő készüléket jelző vagy 
zavaró eszközök betiltásának kezdeményezéséről (benyújtó: Farkas Gergely és mások, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosítása (benyújtó: Murányi Levente és mások, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 
Alaptörvényének módosítása (benyújtó: Murányi Levente és mások, Jobbik) 
 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai 
igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi 
szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi 
ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi CLXXVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                297 i 
                                                                                                                       18 n 
                                                                                                                       44 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     293 i                                                   
                                                                                                                       20 n 
                                                                                                                       42 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök 
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
és zárószavazása 
(2011. évi CLXXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                258 i 
                                                                                                                       54 n 
                                                                                                                       38 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     257 i                                                   
                                                                                                                       53 n 
                                                                                                                       40 t 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                258 i 
                                                                                                                       52 n 
                                                                                                                       38 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     258 i                                                   
                                                                                                                       50 n 
                                                                                                                       40 t 
 

A Munka Törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXII. törvény) [elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím:  
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról] 
                                                                                                                      275 i 
                                                                                                                        42 n 
                                                                                                                          5 t 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXVI. törvény) 
                                                                                                                      272 i 
                                                                                                                        38 n 
                                                                                                                        10 t 
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A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXIII. törvény) 
                                                                                                                      302 i 
                                                                                                                        19 n 
                                                                                                                          1 t 
 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXX. törvény) 
                                                                                                                      291 i 
                                                                                                                         8 n 
                                                                                                                         4 t 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A „Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései” című törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

148. ülésnap – 2011. december 6. 

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
(második szakasz) 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben 
előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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149. ülésnap – 2011. december 7. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.) OGY határozat egyes hamis adatainak 
kijavítása érdekében történő módosításáról (benyújtó: Puch László és mások, MSZP) 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 
évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes 
munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
150. ülésnap – 2011. december 8. 

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az államháztartásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

151. ülésnap – 2011. december 9. 

A családok védelméről szóló törvényjavaslat általános vitája 

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

 

152. ülésnap – 2011. december 12. 
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A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 

évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes 
munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 

 
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 

törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 
A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat általános vitája 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 

153. ülésnap – 2011. december 13. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Hosszú távú Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégia, illetve gazdasági térség kidolgozásáról 
(benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 

 
A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a 

benyújtott módosító indítványokról 
 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben 

előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 

indítványokról 
 

A szakképzésről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Kúria elnökének megválasztása (Darák Péter) 

 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztása (Handó Tünde) 

 
A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 

indítványokról 
 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
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(2011. évi CLXXX. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                246 i 
                                                                                                                       44 n 
                                                                                                                         0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     256 i                                                   
                                                                                                                       40 n 
                                                                                                                         1 t 
 

A Munka Törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(elfogadott módosító indítvány nyomán a törvény kihirdetett címe: A munka törvénykönyvéről) 
(2012. évi I. törvény) 
                                                                                                                        255 i 
                                                                                                                          98 n 
                                                                                                                            0 t 
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2011. évi CLXXVIII. törvény) 

                                                                                                                          266 i 
                                                                                                                              3 n 
                                                                                                                             39 t 
 

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(elfogadott módosító indítvány nyomán a törvény kihirdetett címe: A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról) 
(2011. évi CLXXXI. törvény) 

                                                                                                   279 i 
                                                                                                                              1 n 
                                                                                                                             28 t 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi CLXXXII. törvény) 

                                                                                                                        249 i 
                                                                                                                          44 n 
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                                                                                                                            0 t 
 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXXIII. törvény) 

                                                                                                                        217 i 
                                                                                                                          75 n 
                                                                                                                            0 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A devizahitelesek 
védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (benyújtó: Lenhardt Balázs és 
mások, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A hitelválság által 
érintett személyek helyzetének rendezése érdekében szükséges egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia és mások, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A kiszámítható 
adórendszer megalapozásáról (benyújtó: (Vágó Gábor és Scheiring Gábor, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A génmódosított 
szervezetek kibocsátásával szembeni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes 
törvénymódosításokról (benyújtó: Jávor Benedek és mások, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Európai 
Szociális Charta fennállásának ötvenedik évfordulójáról, valamint az annak megsértésével 
kapcsolatos kollektív panaszok benyújtásának megnyitásáról (benyújtó: Schiffer András és 
mások, LMP) 
 

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az államháztartásról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

154. ülésnap – 2011. december 14. 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2011. évi CXXX. törvény 
módosításáról az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése tárgyában (benyújtó: Szili Katalin, 
független) 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 

további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A családok védelméről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 

szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 

hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

 

 

TÉLI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 

 

155. ülésnap – 2011. december 16. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról (benyújtó: Pál 
Béla és mások, MSZP) 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY 
határozat módosításáról (benyújtó: Szilágyi György és Novák Előd, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szocialista diktatúra idején politikai okból bebörtönözöttek részére járó juttatások emeléséről 
(benyújtó: Korondi Miklós, Jobbik) 
 



A törvényhozás krónikája – 2011  99/108 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közösségi tulajdon hatékonyabb védelméhez szükséges törvénymódosításokról (benyújtó: 
Schiffer András, LMP) 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 

156. ülésnap – 2011. december 19. 
 [A szavazások jelentős része átnyúlt december 20-án hajnalra.] 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó, az előző évben legalább 30 napos 
foglalkoztatási időt előíró feltétel alkalmazásának elhalasztásáról (benyújtó: Kaufer Virág és 
mások, LMP) 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

bányászok egyes ellátásainak védelméről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A családok védelméről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXIX. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                294 i 
                                                                                                                       58 n 
                                                                                                                         0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     291 i                                                   
                                                                                                                       57 n 
                                                                                                                         0 t 
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A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
[elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: Magyarország helyi önkormányzatairól] 

 (2011. évi CLXXXIX. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                259 i 
                                                                                                                       97 n 
                                                                                                                         0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     257 i                                                   
                                                                                                                       89 n 
                                                                                                                         0 t 
 

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
Az államháztartásról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 

indítványokról 
 
A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 

módosító indítványokról 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXXVI. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                257 i 
                                                                                                                       52 n 
                                                                                                                       43 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     254 i                                                   
                                                                                                                       54 n 
                                                                                                                       41 t 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXXV. törvény) 

                                                                                                                      294 i 
                                                                                                                        48 n 
                                                                                                                          0 t 
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A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXCII. törvény) 

                                                                                                                        290 i 
                                                                                                                          45 n 
                                                                                                                          10 t 
 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 
évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes 
munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXXIV. törvény) 

                                                                                                                         253 i 
                                                                                                                           93 n 
                                                                                                                             0 t 
                                                                                                                       

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXCIX. törvény) 
                                                                                                                         245 i 
                                                                                                                           87 n 
                                                                                                                             0 t 
 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXCI. törvény) 

                                                                                                                         253 i 
                                                                                                                           67 n 
                                                                                                                             0 t 
 

A szakképzésről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CLXXXVII. törvény) 

                                                                                                                          239 i 
                                                                                                                            64 n 
                                                                                                                              0 t 
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXC. törvény) 

                                                                                                                         252 i 
                                                                                                                           62 n 
                                                                                                                             0 t 
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A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 

[Elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről] 
(2011. évi CLXXXVIII. törvény) 

                                                                                                                         255 i 
                                                                                                                           48 n 
                                                                                                                             0 t 
 

 

157. ülésnap – 2011. december 20. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 
hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 

 

158. ülésnap – 2011. december 22. 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

159. ülésnap – 2011. december 23. 
[Ezen az ülésnapon a zárószavazások többségét csak négy nappal a módító indítványokról történt 

határozathozatal után tartották az előírt öt nap helyett, ezekben az esetekben a képviselők a szükséges, 80% 
fölötti többséggel elfogadták a házszabálytól történő eltérést.  

A nap nagy részében azért volt a teljes létszámhoz képest kevés a leadott szavazat, mert az MSZP és az 
LMP frakciója, valamint  a Demokratikus Koalíciónak a függetlenek között helyet foglaló képviselői a 
zárószavazásra kitűzött törvények tartalma elleni tiltakozásul nem vettek részt a határozathozatalban.] 
 

Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló törvényjavaslat 
zárószavazásának elhalasztása 
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A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXCX. törvény) 
[A római szám így jelent meg a Magyar Közlönyben, helyesen CC. törvény lett volna.] 
 

 A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                260 i 
                                                                                                                       40 n 
                                                                                                                       36 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     260 i                                                   
                                                                                                                       40 n 
                                                                                                                       36 t 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi CXCIV. törvény) [Elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: Magyarország 
gazdasági stabilitásáról] 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                260 i 
                                                                                                                       41 n 
                                                                                                                         0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     261 i                                                   
                                                                                                                       39 n 
                                                                                                                         0 t 
 

 

A családok védelméről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CCXI. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                299 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                         0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     298 i                                                   
                                                                                                                         1 n 
                                                                                                                         0 t 
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Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről  
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CCII. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                260 i 
                                                                                                                       39 n 
                                                                                                                         0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     259 i                                                   
                                                                                                                       39 n 
                                                                                                                         0 t 
 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2011. évi CCIII. törvény) 

                                                                                                                     256 i                                                   
                                                                                                                       39 n 
                                                                                                                         0 t 
 

A „Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései” című törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CCI. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                258 i 
                                                                                                                       36 n 
                                                                                                                         0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     259 i                                                   
                                                                                                                       35 n 
                                                                                                                         0 t 
 

A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXCVI. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                259 i 
                                                                                                                       36 n 
                                                                                                                         0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                     257 i                                                   
                                                                                                                       37 n 
                                                                                                                         0 t 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi II. törvény) 
                                                                                                                     237 i 
                                                                                                                       36 n 
                                                                                                                         0 t 
 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXCVII. törvény) 

                                                                                                                     234 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                       34 t 
 
 

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXCVIII. törvény) 

                                                                                                                     247 i 
                                                                                                                       33 n 
                                                                                                                         0 t 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat zárószavazásának elhalasztása 
 

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXCIII. törvény) 

                                                                                                                     250 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                       34 t 
 

Az államháztartásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CXCV. törvény) 

                                                                                                                     240 i 
                                                                                                                       31 n 
                                                                                                                         0 t 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CCIV. törvény) 

                                                                                                                     243 i 
                                                                                                                       37 n 
                                                                                                                         0 t 
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Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2011. évi CCV. törvény) 

                                                                                                                     287 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                         0 t 
 

 

 

160. ülésnap – 2011. december 28. 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

161. ülésnap – 2011. december 30. 
[Az ülésnap szavazásai során azért volt a teljes létszámhoz képest kevés a leadott szavazat, mert az 

MSZP és az LMP frakciója, valamint  a Demokratikus Koalíciónak a függetlenek között helyet foglaló képviselői 
a zárószavazásra kitűzött törvények tartalma elleni tiltakozásul nem vettek részt a határozathozatalban.] 

 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CCVII. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                 258  i 
                                                                                                                          8  n 
                                                                                                                         33 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                       258 i                                                   
                                                                                                                           4 n 
                                                                                                                         37 t 
 

A „Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései” című törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései (2011. december 31.) a kommunista 
diktatúrából a demokráciába való átmenetről) 
 
                                                                                                                      287  i 
                                                                                                                          5  n 
                                                                                                                          0  t 
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A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CCVIII. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                 293  i 
                                                                                                                          4  n 
                                                                                                                           1  t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                       292 i                                                   
                                                                                                                           4 n 
                                                                                                                           0 t 
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat záróvitája és zárószavazása 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CCIX. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                 255  i 
                                                                                                                        39  n 
                                                                                                                          0  t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                       250 i                                                   
                                                                                                                           1 n 
                                                                                                                         39 t 
 

Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2011. évi CCX. törvény) [Elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: Az emberiesség elleni 
bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett 
egyes bűncselekmények üldözéséről] 
                                                                                                                      290  i 
                                                                                                                          0  n 
                                                                                                                          0  t 
 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2011. évi CCVI. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre:                                                 256  i 
                                                                                                                        36  n 
                                                                                                                          0  t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                                       256 i                                                   
                                                                                                                         36 n 
                                                                                                                           0 t 
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* A képviselők által benyújtott egyéni törvényjavaslatok, határozati javaslatok csak 

akkor kerülhetnek be a tárgysorozatba, vagyis a plenáris ülésen megtárgyalandó 
előterjesztések közé, ha ezt a szakmailag illetékes bizottság támogatja. Az elutasítást a 
plenáris ülésen bejelentik. A benyújtó frakciója kérheti, hogy a plenáris ülés bírálja felül a 
bizottság elutasító döntését. 
 
          ** Az országgyűlés a jelenlévő képviselők legalább négyötödének egyetértésével a 
házszabály bármely pontjától eltérhet. Ezzel a házszabály 2012. január 1-től hatályos, a 
törvényhozás 2012-es krónikájának végén ismertetett módosítása előtt elsősorban az eljárás 
gyorsítása érdekében éltek, így ugyanis még az is lehetséges volt, hogy egy fontos és sürgős 
törvényjavaslatot, amelyet az ellenzéknek legalább egy része támogatott, módosító 
indítványok esetén is akár a benyújtás napján elfogadjanak, összevonva az általános és a 
részletes vitát, és a vita után rögtön szavazva a módosító indítványokról, majd a javaslat 
egészéről. Ez a folyamat az előzetes bizottsági véleményezést is beleszámítva egyébként 
három-öt hétig tart. 
 
 
 

 


