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TAVASZI ÜLÉSSZAK 

 

162. ülésnap – 2012. február 13. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről (benyújtó: Schiffer András, LMP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról (benyújtó: Bárándy Gergely, 
MSZP) 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

előzetes letartóztatás elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatos jogi szabályozás 
módosításához szükséges kormányzati intézkedésekről (benyújtó: Bárándy Gergely, MSZP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha 
Szilvia, Jobbik) 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 
hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a 
Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a 
Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar 
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel 
Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák 
Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi III. törvény) 
                                                                                                     334 i 
                                                                                                         0 n 
                                                                                                         5 t 
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Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti 
és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
vitája és határozathozatala 
(2012. évi IV. törvény) 

                                                                                                     329 i 
                                                                                                         0 n 
                                                                                                         0 t  

 

A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, 
gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

 

163. ülésnap – 2012. február 14. 

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fogyasztói árkiegészítésről (benyújtó: Jávor Benedek és Vágó Gábor, LMP) 
 

A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A hulladékról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási 
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 
53/2006. (XI.29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 
határozati javaslat részletes vitája 

 
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, 

gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

164. ülésnap – 2012. február 20. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról (benyújtó: Dorosz Dávid, LMP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
"Magyarország Európai Uniós csatlakozásának eredményeit és a csatlakozás hátrányait feltáró 
eseti bizottság" létrehozásáról (benyújtó: Balczó Zoltán és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Fradi-pálya visszavásárlásának számvevőszéki vizsgálatáról (benyújtó: Nyikos László, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Nyikos 
László, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyoldalú szerződésmódosítások megszüntetése érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról (benyújtó: Lenhardt Balázs és 
Z.Kárpát Dániel, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról (benyújtó: Nyikos László, 
Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állambiztonsági 
múlt átláthatóvá tételéről (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, a baráti 
együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés aláírásának 20. évfordulója 
alkalmából szóló határozati javaslat vitája és határozathozatala (a házszabálytól eltérve***) 
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A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási 
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 
53/2006. (XI.29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, 
gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi VI. törvény) 
                      303 i 
                                                                                                     0 n  
                                                                                                   55 t    
  

A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 
határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 
hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi V. törvény) 
 
                     A kétharmados többséget igénylő részekre:         254 i 
                                                                                                     89 n 
                                                                                                       0 t 
 
                     Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                    255 i 
                                                                                                      91 n 
                                                                                                        0 t 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat záróvitája, szavazás a zárószavazás előtti módosító 
indítványokról, majd döntés a zárószavazás elhalasztásáról 
 

A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A litván civilek és parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást 
érő nemzetközi bírálatokkal szemben szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról 
a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 

 

 

165. ülésnap – 2012. február 21. 

 

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

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
meggondolatlan jogalkotási tevékenység során elkövetett egyes hibák orvoslásáról (benyújtó: 
Szilágyi Péter és mások, LMP) 

 

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

 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról 
(benyújtó: Schiffer András, LMP) 

 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magyar költségvetési és gazdaságpolitika hitelességének visszaállítása és a gazdasági 
növekedés beindítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy 
Attila és mások, MSZP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a tömegközlekedést biztosító 
cégek pénzügyi nehézségei könnyítése érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: 
Szilágyi György, Jobbik) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról (benyújtó: Józsa István és mások, MSZP) 

 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról  szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 
megörökítéséről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki 
megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A közkegyelem gyakorlásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

166. ülésnap – 2012. február 27. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról (benyújtó: Kaufer Virág és mások, 
LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény módosításáról (benyújtó: 
Wittner Mária, FIDESZ) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szocialista diktatúra idején politikai okból szabadságuktól megfosztottak részére járó 
juttatások megállapításához szükséges kormányzati intézkedésekről (benyújtó: Farkas 
Gergely, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról (benyújtó: Jávor 
Benedek, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 
módosításáról (benyújtó: Simon Gábor és mások, MSZP) 
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Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: "Magyarország 
Európai Uniós csatlakozásának eredményeit és a csatlakozás hátrányait feltáró eseti bizottság" 
létrehozásáról (benyújtó: Balczó Zoltán és mások, Jobbik) 
 
 

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi VIII. törvény) 

                                                                           337 i 
                                                                             20 n 
                                                                               0 t 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló 
európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2012. évi IX. törvény) 

                                                                                       320 i 
                                                                                         40 n 
                                                                                           0 t 
 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása [az ellenzék nem vett részt a szavazásban] 
(2012. évi VII. törvény) 

                                                                            260 i 
                                                                                0 n 
                                                                                0 t  

 
Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 

 

A Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2012. évi XI. törvény) 

                                                                                        334 i 
                                                                                            0 n 
                                                                                            0 t 
 

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli 
Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai 
Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája 
és határozathozatala 
(2012. évi X. törvény) 
 
 
                                                                                        342 i 
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                                                                                            0 n 
                                                                                            0 t 
 
 

A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, 
valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között 
meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség 
kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 
megörökítéséről szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A közkegyelem gyakorlásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki 
megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A litván civilek és parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást 
érő nemzetközi bírálatokkal szemben szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról 
a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben szóló határozati javaslat 
részletes vitája 
 

 

 

 

 

167. ülésnap – 2012. február 28. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása 
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A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 

katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A hulladékról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása 
 
 
 

 

168. ülésnap – 2012. március 5. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30) OGY 
határozat módosításáról (benyújtó: Gaudi-Nagy Tamás és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30) OGY 
határozat módosításáról (benyújtó: Gaudi-Nagy Tamás és mások, Jobbik) [Két különböző, önálló 
irományszámú, bár azonos című határozati javaslatról volt szó!] 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kampányfinanszírozás átláthatóvá tételéhez szükséges törvénymódosításokról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

egyezményes koordinált világidő módosításáról (benyújtó: Baracskai József és mások, 
függetlenek) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 

Magyarország Alaptörvénye egyes rendelkezéseinek Magyarország gazdasági biztonságát 
szolgáló módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Fradi-pálya 
visszavásárlásának számvevőszéki vizsgálatáról (benyújtó: Nyikos László, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 
Alaptörvénye egyes rendelkezéseinek Magyarország gazdasági biztonságát szolgáló 
módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
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A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól 

szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról 
a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A litván civilek és parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást 
érő nemzetközi bírálatokkal szemben szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A közkegyelem gyakorlásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XII. törvény) 

                                                                                            226 i 
                                                                                              40 n 
                                                                                                3 t 
 
Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki 

megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XIII. törvény) 

                                                                                              278 i 
                                                                                                19 n 
                                                                                                30 t 
 
A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 

megörökítéséről szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja 
végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, 
valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között 
meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség 
kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

169. ülésnap – 2012. március 6. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról  (benyújtó: 
Bertha Szilvia, Jobbik) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról 
(benyújtó: Turi-Kovács Béla, FIDESZ) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról (benyújtó: Kósa Lajos, 
FIDESZ) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 

Magyarország Alaptörvénye első módosítása (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 

Magyarország Alaptörvénye Átmeneti Rendelkezéseinek első módosítása (benyújtó: Schiffer 
András, LMP) 

 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat általános vitájának 

megkezdése 
 
Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő 
csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és 
annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 

 

„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról" című 
határozati javaslat általános vitája 

 
 

 

 

170. ülésnap – 2012. március 12. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának kihirdetéséről szóló 1982. évi 6. törvényerejű 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (benyújtó: Apáti István és mások, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Nemzetközi Valuta 
Alap alapokmányának kihirdetéséről szóló 1982. évi 6. törvényerejű rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (benyújtó: Apáti István és mások, Jobbik) 
  

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a 
vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
 (2012. évi XIV. törvény) 
                                                                                                              286 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                44 t 

A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról 
szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
 (2012. évi XV. törvény)                                                                                                            
                                                                                                              332 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, 
valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között 
meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség 
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kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki 
megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 
megörökítéséről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét 
érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

"Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról" című 
határozati javaslat részletes vitája 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
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 vizsgálatának eredményéről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 
 

 

171. ülésnap – 2012. március 13. 



A törvényhozás krónikája – 2012  14/122 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Vizsgálóbizottság felállításáról a Médiatörvény rendelkezései érvényesülésének vizsgálatáról 
a kiegyensúlyozott közszolgálati hírszerkesztésben (benyújtó: Szili Katalin, Ivády Gábor és 
Molnár Oszkár, függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közteherviselés igazságosságának erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében 
szükséges egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és 
mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról (benyújtó: Szilágyi Péter, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Esztergom Város területén található egyes intézmények finanszírozásáról (benyújtó: Hegedüs 
Lorántné, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései első kiegészítése és módosítása 
(benyújtó: Józsa István, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magánynyugdíj-megtakarítások megmentéséhez szükséges törvénymódosításokról (benyújtó: 
Vágó Gábor, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Nyikos 
László, Jobbik) 
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat általános vitájának 
folytatása és lezárása  

 

Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét 
érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 
A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 

intézkedésekről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A 2002-2010. közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az 
esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
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A nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 
 
 

 

 

172. ülésnap – 2012. március 19. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javításáról  (benyújtó: Mesterházy 
Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
európai közös értékeket valló civileknek és politikusoknak a minden európai polgárt megillető 
jogok védelméről szóló állásfoglalásáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Harangozó Gábor, 
MSZP) 
 

A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi 
nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének kihirdetéséről  szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi XIX. törvény) 
                                                                                                                            306 i 
                                                                                                                                0 n 
                                                                                                                                0 t 
 

A 2002-2010. közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az 
esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról  szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja 
végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról  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 vizsgálatának eredményéről szóló 
jelentés elfogadásáról  szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

"Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról" című 
határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
módosításáról  szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét 
érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról  szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról  szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról  szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról  szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XVI. törvény) 
                                                                                                                            319 i 
                                                                                                                                0 n 
                                                                                                                                9 t 
 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról  
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról  szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről  szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló határozati javaslat részletes vitája 

 

 

 

173. ülésnap – 2012. március 20. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosításáról (benyújtó: Balczó Zoltán és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről 
(benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*:            

K-Alaptörvény az Országgyűlés rendszeres ülésezéséről (benyújtó: Szanyi Tibor, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
befektetői bizalom visszaszerzése és a gazdasági növekedés beindítása érdekében szükséges 
egyes intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, 
valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 
 

 

174. ülésnap – 2012. március 26. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Független Rendészeti Panasztestület eljárásának hatékonyabbá tételéhez szükséges 
törvénymódosításokról (benyújtó: Dorosz Dávid és Szabó Timea, LMP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
lakhatás biztonsága érdekében szükséges intézkedésekről (benyújtó: Simon Gábor és 
Mesterházy Attila, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a 2010/18/EU irányelv átültetése érdekében a szülői szabadság kötelező 
megosztásához szükséges módosításáról (benyújtó: Ertsey Katalin, LMP) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott 
jövedelempótlékok csökkentésének kompenzációjáról (benyújtó: Sneider Tamás és mások, 
Jobbik) 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 

Alaptörvényének módosításáról (benyújtó: Balczó Zoltán és mások, Jobbik) 
 

Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét 
érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XVII. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                     248 i 
                                                                                                       91 n 
                                                                                                       10 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                     247 i 
                                                                                                       92 n 
                                                                                                         9 t 
 

A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

 
Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 
A "Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról" című 

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 vizsgálatának eredményéről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XVIII. törvény) 

                                                                                                     313 i 
                                                                                                         0 n 
                                                                                                         9 t 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XX. törvény) 
                                                                                                     233 i 
                                                                                                       18 n 
                                                                                                       79 t 
 

Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XXI. törvény) 
                                                                                                     231 i 
                                                                                                       25 n 
                                                                                                       72 t 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény módosításáról  szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
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törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A Nemzetiségek Napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

 

 

175. ülésnap – 2012. március 27. 

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

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

1939-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni 
magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság 
korlátozása alatt állt személyek emlékének megörökítéséről (benyújtó: Mesterházy Attila és 
mások, MSZP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Duró Dóra és 
Bertha Szilvia, Jobbik) 
 

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

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
MALÉV csődjéhez vezető közvetlen és közvetett előzmények feltárására, a 
fizetésképtelenséget és felszámolást előidéző döntéshozói felelősség feltárására és a nemzeti 
légitársaság csődjének társadalmi és gazdasági hatásainak nyomon követésére irányuló 
vizsgálóbizottság létrehozásáról (benyújtó: Szekeres Imre és Józsa István, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról (benyújtó: Kovács Tibor 
és Garai István, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A kettős 
kamarai tagság megszüntetése érdekében a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 
törvény módosításáról (benyújtó: Gyenes Géza és Kiss Sándor, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A nők 
esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról (benyújtó: Oláh Lajos, független) 
 

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

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
megkezdése 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, 
valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

 

 

 

176. ülésnap – 2012. április 2. 

Határozathozatal Schmitt Pál köztársasági elnök lemondásának elfogadásáról (a 
házszabálytól eltérve***) 

 
Határozathozatal az Országyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről 

(Lezsák Sándor) 
 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Büntető 

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: (Duró Dóra és Bertha 
Szilvia, Jobbik) 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország 
közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-
híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi XXII. törvény) 

                                                                                                                       
                                                                                                                      329 i 
                                                                                                                          1 n 
                                                                                                                          1 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország 
közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chľaba) települések közötti közúti Ipoly-híd 
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és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi XXIII. törvény) 

                                                                                                                      331 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                          0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös 
államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi XXIV. törvény) 

                                                                                                                      330 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                          0 t 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, 
valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény módosításáról  szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XXV. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      243 i 
                                                                                                                        76 n 
                                                                                                                          8 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      247 i 
                                                                                                                        77 n 
                                                                                                                          8 t 
 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 

 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló határozati javaslat zárószavazása 
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A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
helyi adó 
(2012. évi XXIX. törvény) 
                                                                                                                      232 i 
                                                                                                                        74 n 
                                                                                                                          1 t 
 

A nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi XVI. törvény) 

                                                                                                                      262 i 
                                                                                                                          8 n 
                                                                                                                        36 t 
 

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XXVII. törvény) 

                                                                                                          274 i 
                                                                                                                        32 n 
                                                                                                                          0 t 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi XXX. törvény) 
                                                                                                                      304 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                          5 t 
 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi XXVIII. törvény) 

                                                                                                                     205 i 
                                                                                                                     30 n 



A törvényhozás krónikája – 2012  24/122 

                                                                                                                       0 t 
 

A Nemzetiségek Napjáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 
Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 

OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

 

 

 

177. ülésnap – 2012. április 3. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér rekonstrukcióját megelőző tervezés, valamint a 
kivitelezők, szolgáltatók kiválasztása során érvényesülő társadalmi és gazdasági hatások 
feltárására, nyomon követésére irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról (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: Duró Dóra és Farkas Gergely, Jobbik) 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 

 Magyarország államfőjének a tisztségére való méltatlansága megállapításáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 
módosításáról (benyújtó: Molnár Csaba, független) 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

köztársasági elnöki tisztség ellátásával összefüggő egyes kérdésekről (benyújtó: Molnár 
Csaba, független) 
 

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

 
A nemzeti örökségről szóló határozati javaslat általános vitája 
 
A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati javaslat 

részletes vitája 
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A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
folytatása és lezárása  
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

178. ülésnap – 2012. április 10. 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 
Alaptörvénye első módosítása (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 

 
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A szélsőségesség, a rasszizmus és 

az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről  (benyújtó: Mesterházy Attila és 
mások, MSZP) 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. 

évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, 
valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XXXI. törvény) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      254 i 
                                                                                                                        49 n 
                                                                                                                        38 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                       255 i 
                                                                                                                         48 n 
                                                                                                                         37 t 
 

Az Országgyűlésről 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 
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A Nemzetiségek Napjáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XXXII. törvény)                                                                                                                    
                                                                                                                       296 i 
                                                                                                                         32 n 
                                                                                                                           0 t 
 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XXXVII. törvény) 
                                                                                                                       237 i 
                                                                                                                         66 n 
                                                                                                                         11 t 
 

A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati javaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XXXIV. törvény) 
                                                                                                                       308 i 
                                                                                                                           0 n 
                                                                                                                           6 t 
 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XXXIII. törvény) 
                                                                                                                       263 i 
                                                                                                                           7 n 
                                                                                                                         49 t 
 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XXXV. törvény) 
                                                                                                                       227 i 
                                                                                                                         80 n 
                                                                                                                           0 t 
 

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti örökségről szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

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

 

 

179. ülésnap – 2012. április 11. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
dolgozó szegények megélhetése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

 

180. ülésnap – 2012. április 16. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
sportegyesületek és sportvállalkozások működésének hatékonyabbá tétele érdekében 
szükséges törvénymódosításokról (benyújtó: Szilágyi György és Vona Gábor, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A köztársasági elnök 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosításáról (benyújtó: 
Molnár Csaba, független) 
 

A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati javaslat 
zárószavazása 

 
Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 

(2012. évi XXXVI. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                                      255 i 
                                                                                                                        70 n 
                                                                                                                          0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                       252 i 
                                                                                                                         73 n 
                                                                                                                           0 t 
 

 

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

A Nemzetiségek Napjáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A nemzeti örökségről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

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

 
A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 

átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 

 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 

módosító indítványokról 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

 

 

181. ülésnap – 2012. április 17. 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Németh Zsolt, 
Jobbik) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról (benyújtó: 
Ferenczi Gábor, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 
(benyújtó: Sneider Tamás és Hegedüs Lorándné, Jobbik) 

    
Politikai vita „A feltáratlan állambiztonsági múlt és az elmúlt húsz év morális 

adósságai„ címmel 
 

 

 

182. ülésnap – 2012. április 23. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosítása (benyújtó: Schiffer András, LMP) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosításáról (benyújtó: Szekeres Imre, MSZP) 

 
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat: szavazás a 

benyújtott módosító indítványokról 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XL. törvény) 
                                                                                                                      228 i 
                                                                                                                        93 n 
                                                                                                                          3 t 
 

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi XXXVIII. törvény) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      240 i 
                                                                                                                        82 n 
                                                                                                                          0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                                       236 i 
                                                                                                                         84 n 
                                                                                                                           0 t 
 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XLI. törvény) 
 
                                                                                                                      233 i 
                                                                                                                        82 n 
                                                                                                                          2 t 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
vitája és határozathozatala 
(2012. évi XXXIX. törvény) 
                                                                                                                      262 i 
                                                                                                                        15 n 
                                                                                                                          5 t 
 

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

 

 

 

183. ülésnap – 2012. április 24. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magánnyugdíj-pénztári tagok állami nyugdíjra való jogosultságának védelme érdekében 
szükséges intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és Kiss Péter, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A nők 
esélyegyenlőségét szolgáló törvénymódosításról (benyújtó: Oláh Lajos, független) 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 

szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 

 

 

184. ülésnap – 2012. május 2. 

 A köztársasági elnök megválasztása (Áder János) 

 

 

185. ülésnap – 2012. május 7. 

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

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
megváltozott munkaképességű személyek egyes juttatásainak kompenzációjáról (benyújtó: 
Sneider Tamás és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kommunista korszakban politikai okból kitüntetettek nyugdíjkiegészítéseinek végleges 
megszüntetéséről (benyújtó: Apáti István és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. 
törvény módosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
törvény módosításáról (benyújtó: Sneider Tamás és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a 
helyreállításáról szóló 1221/2010. (XI.4.) Korm. határozatban, valamint a 2010. október 6-án 
kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről 
szóló 1222/2010. (XI.4.) Korm. határozatban foglaltak és követelmények teljesülésének 
vizsgálatáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
évközbeni adóötletelés tilalmáról (benyújtó: Vágó Gábor és Scheiring Gábor, LMP) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Szilágyi György, Jobbik) 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi XLVI. törvény) 
                                                                                                           320 i 
                                                                                                               0 n 
                                                                                                             13 t 
 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi XLVII. törvény) 
                                                                                                           229 i 
                                                                                                             98 n 
                                                                                                               3 t 
 

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 
szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

186. ülésnap – 2012. május 8. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosításáról a köztársasági elnök közvetlen választása 
tárgyában (benyújtó: Szili Katalin, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosításáról (benyújtó: Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosításáról (benyújtó: Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének 1. számú módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
szexuális magatartászavarok visszaszorítása érdekében szükséges törvénymódosításokról 
(benyújtó: Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2012. évi XLV. törvény) 
                                                                                                                218 i 
                                                                                                                  47 n 
                                                                                                                    0 t 
 

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XLII. törvény) 
                                                                                                                225 i 
                                                                                                                    9 n 
                                                                                                                  41 t 
 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XLIII. törvény) 
                                                                                                                278 i 
                                                                                                                    0 n 
                                                                                                                    1 t 
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A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XLIV. törvény) 
                                                                                                                278 i 
                                                                                                                    0 n 
                                                                                                                    1 t 
 

A Magyarország Alaptörvényének első módosítása  című törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 
A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban 

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott 
fellépésről szóló határozati javaslat általános vitája 

 
 

 
 

187. ülésnap – 2012. május 9. 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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188. ülésnap – 2012. május 14. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XLVIII. törvény) 
                        A kétharmados többséget igénylő részekre:             269 i 
                                                                                                            80 n 
                                                                                                              0 t 
 
                        Az egyszerű többséget igénylő részekre:                  268 i 
                                                                                                            82 n 
                                                                                                              0 t     
 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XLIX. törvény) 
                                                                                                          340 i 
                                                                                                              4 n 
                                                                                                              0 t 
 

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

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 
szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi LV. törvény) 
                                                                                                          331 i 
                                                                                                              1 n 
                                                                                                              0 t 
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A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi L. törvény) 
                   262 i 

                                                                                      2 n 
                                                                                    75 t    

  
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 

indítványokról 
 

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A távközlési adóról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 

 

 

189. ülésnap – 2012. május 15. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (benyújtó: Szili Katalin, 
Ivády Gábor és Molnár Oszkár, függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A nem 
átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáról (benyújtó: Scheiring Gábor és 
Karácsony Gergely, LMP) 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A távközlési adóról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország Alaptörvényének első módosítása című törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

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

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott 
fellépésről szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

 

 

190. ülésnap – 2012. május 16. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi 
február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, 
mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács 
Magyarországon működő intézményeire és tisztségviselőire való kiterjesztéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát 
vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án 
létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez fűzött 
nyilatkozat visszavonásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 
szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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191. ülésnap – 2012. május 18. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítása szabályainak módosításáról (benyújtó: 
Varga Géza, Jobbik) 
 

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A távközlési adóról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LVI. törvény) 
                                                                                                          247 i 
                                                                                                            82 n 
                                                                                                              0 t 

 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 
LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 

192. ülésnap – 2012. május 21. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
lakótelepek komplex rehabilitációs programjának kidolgozására és mintaprogramok indítására 
Miskolc Avas városrészben (benyújtó: Gyurcsány Ferenc, Molnár Csaba és Szücs Erika, 
függetlenek) 
 

Bejelentés politikai nyilatkozattervezet tárgysorozatba vételének bizottsági 
elutasításáról*: A jövő nyugdíjasainak védelméről (benyújtó: Jávor Benedek és mások, LMP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló jelentésének elfogadásáról (benyújtó: Hegedüs 
Tamás és Nyikos László, Jobbik) 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LVII. törvény) 
                                                                                                          299 i 
                                                                                                            14 n 
                                                                                                              0 t 
 



A törvényhozás krónikája – 2012  39/122 

Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi 
február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, 
mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács 
Magyarországon működő intézményeire és tisztségviselőire való kiterjesztésérőlszóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LII. törvény) 
                                                                                                          266 i 
                                                                                                            59 n 
                                                                                                              1 t 
 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án 
létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez fűzött 
nyilatkozat visszavonásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LIII. törvény) 

 
                                                                                                          294 i 
                                                                                                              2 n 
                                                                                                            35 t 
 

A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát 
vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi LIV. törvény) 
                                                                                                          335 i 
                                                                                                              0 n 
                                                                                                              0 t 
 

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 
szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LVIII. törvény) 
                                                                                                          259 i 
                                                                                                            77 n 
                                                                                                              0 t 
 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi LIX. törvény) 
                                                                                                          279 i 
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                                                                                                            60 n 
                                                                                                              0 t 
 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LX. törvény) 
                                                                                                          241 i 
                                                                                                            97 n 
                                                                                                              0 t 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi LXI. törvény) 
                                                                                                          244 i 
                                                                                                            44 n 
                                                                                                            46 t 
 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi LXII. törvény) 
                                                                                                          321 i 
                                                                                                              8 n 
                                                                                                              0 t 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LI. törvény) 
                                                                                                          232 i 
                                                                                                            85 n 
                                                                                                              8 t 

 
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 

(2012. évi LXIII. törvény) 
                                                                                                          252 i 
                                                                                                            43 n 
                                                                                                            36 t 
 

Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 
LXV. törvény módosításáról  szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
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193. ülésnap – 2012. május 22. 

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
megkezdése 
 

A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és 
lezárása  
 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, 
valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős 
eljárásban **) 
 

 

 

194. ülésnap – 2012. május 24. 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, 
valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2012. évi LXIV. törvény) 
                                                                                                          253 i 
                                                                                                            16 n 
                                                                                                            18 t 
 

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a törvényt a köztársasági 
elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek) 

                                                                                                                                                                
A kétharmados többséget igénylő részekre:             257 i 

                                                                                                            51 n 
                                                                                                              0 t 
 
                        Az egyszerű többséget igénylő részekre:                  257 i 
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                                                                                                            52 n 
                                                                                                              0 t   
 

 
Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat általános 

vitája 
 
 

 

 

195. ülésnap – 2012. május 29. 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
2010/18/EU irányelv átültetése érdekében a szülői szabadság kötelező megosztásához 
szükséges módosításáról (benyújtó: Ertsey Katalin, LMP) 

 
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Magyar Nemzeti 

Bank 2010. évről szóló jelentésének elfogadásáról (benyújtó: Hegedüs Tamás és Nyikos 
László, Jobbik) 

 
Döntés politikai nyilatkozattervezet tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A jövő 

nyugdíjasainak védelméről (benyújtó: Jávor Benedek és mások, LMP) 
 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása (a törvényt a köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra 
visszaküldte az országgyűlésnek) 
 
                                                                                                          291 i 
                                                                                                            53 n 
                                                                                                              0 t   
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott 

fellépésről szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 
LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (a törvényt a köztársasági 
elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek) 
                                                                                                          289 i 
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                                                                                                            63 n 
                                                                                                              0 t   
 

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

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti 
határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal 
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 

196. ülésnap – 2012. május 30. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyar Szent Korona nevében való ítélkezés érdekében szükséges egyes 
törvénymódosításokról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása 
és lezárása  
 

A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és 
lezárása  
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197. ülésnap – 2012. június 4. 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az évközbeni 
adóötletelés tilalmáról (benyújtó: Vágó Gábor és Scheiring Gábor, LMP) 
                                

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti 
határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi LXVIII. törvény)                                                                                                  
                                                                                                         344 i 
                                                                                                             1 n 
                                                                                                              0 t   
 

A Magyarország Alaptörvényének első módosítása című törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
[Kihirdetett címe a kihirdetés dátumával:  
Magyarország Alaptörvényének első módosítása (2012. június 18.)]  
 
                                                                                               261 i 
                                                                                                            79 n 
                                                                                                              0 t  
 

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2012. évi LXVI. törvény) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                     258 i 
                                                                                                            93 n 
                                                                                                              0 t  
                                
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                         219 i 
                                                                                                            75 n 
                                                                                                              0 t  
 

Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra 
visszaküldte az országgyűlésnek) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                     257 i 
                                                                                                            54 n 
                                                                                                            28 t                                 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                         257 i 
                                                                                                            55 n 
                                                                                                            27 t  
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A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök nem írta alá, 
megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre:                                     255 i 
                                                                                                            88 n 
                                                                                                              0 t                                 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre:                                         255 i 
                                                                                                            87 n 
                                                                                                              0 t  
 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi LXIX. törvény) 
                                                                                                          214 i 
                                                                                                            78 n 
                                                                                                              0 t  
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi LXXI. törvény) 
                                                                                                          230 i 
                                                                                                            85 n 
                                                                                                              2 t  
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi LXVII. törvény) 
                                                                                                          232 i 
                                                                                                            71 n 
                                                                                                              4 t  
 

A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott 
fellépésről szóló határozati javaslat záróvitája és zárószavazása 
 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

 

 

198. ülésnap – 2012. június 5. 

Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás (kivételes sürgős 
eljárásban **)  
(Elfogadott módosító indítvány nyomán a törvény kihirdetett címe: A választottbíráskodásról szóló 
1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
módosításáról)    
(2012. évi LXV. törvény) 
                                                                                                          237 i 
                                                                                                            12 n 
                                                                                                              0 t  
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról  
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal 
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007. (VI. 28.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - összhangjáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
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A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes 

törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 

 

199. ülésnap – 2012. június 6. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
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 

lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról (benyújtó: Szabó 
Timea, LMP) 
 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A Büntető Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat részletes vitája 

Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság kétharmadát a 
munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni?) szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra is 
annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?) 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék 
folyósításának leghosszabb időtartama 260 nap legyen?) szóló határozati javaslat általános 
vitája 
 

Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy 100 napnál hosszabb próbaidőt 
munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?) szóló határozati javaslat általános vitája 
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200. ülésnap – 2012. június 11. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
termőfölddel kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében szükséges közjegyzői 
okirati kényszer bevezetéséről (benyújtó: Bana Tibor, Jobbik) 
 

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - összhangjáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007. (VI. 28.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LXXIV. törvény) 
                                                                                                                     336 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                         0 t 
 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról  szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LXXII. törvény) 
                                                                                                                     253 i 
                                                                                                                         1 n 
                                                                                                                       89 t 

 
Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat: szavazás 

a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság kétharmadát a 
munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni?) szóló 
határozati javaslat határozathozatala 
 

Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra is 
annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?) 
szóló határozati javaslat határozathozatala 
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Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék 
folyósításának leghosszabb időtartama 260 nap legyen?) szóló határozati javaslat 
határozathozatala 
 

Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy 100 napnál hosszabb próbaidőt 
munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?)szóló határozati javaslat határozathozatala 
 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal 
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    245 i 
                                                                                                                      60 n 
                                                                                                                      46 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     243 i 
                                                                                                                       59 n 
                                                                                                                       45 t 
                                                                                                             

A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LXX. törvény) 
                                                                                                                     339 i 
                                                                                                                         9 n 
                                                                                                                         0 t 
 

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

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*:  A gazdasági 
érdekérvényesítés nyilvánosságáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A dolgozó 
szegények megélhetése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy 
Attila és mások, MSZP) 
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Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A vidéki gazdasági 
és társadalmi folyamatok fenntartható javításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, 
MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A befektetői 
bizalom visszaszerzése és a gazdasági növekedés beindítása érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes 
törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben 
hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont 
általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

 

 

201. ülésnap – 2012. június 12. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 

 
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 

vitája 
 
Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási 

átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik 
területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

 

202. ülésnap – 2012. június 14. 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról  szóló törvényjavaslat 
zárószavazása (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2012. évi LXXIII. törvény) 
                                                                                                                            213 i 
                                                                                                                              38 n 
                                                                                                                              18 t 
 

Politikai vita „Az Orbán-kormány két éve”  címmel 

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

 

 

NYÁRI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 

 

203. ülésnap – 2012. június 18. 

Döntés törvényjavaslat visszavonásához történő hozzájárulásról: A Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvénynek a 
kormányzati pazarlások megfékezése és a foglalkoztatás növelése érdekében történő 
módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
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A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi LXXVII. törvény) 
                                                                                                                            329 i 
                                                                                                                                0 n 
                                                                                                                                0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik 
területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi LXXXVII. törvény) 
                                                                                                                             323 i 
                                                                                                                               10 n 
                                                                                                                                0 t 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LXXXIII. törvény) 
                                                                                                                            343 i 
                                                                                                                              79 n 
                                                                                                                              10 t 
 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi LXXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    293 i 
                                                                                                                      36 n 
                                                                                                                      19 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     293 i 
                                                                                                                       36 n 
                                                                                                                       16 t 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi LXXXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    249 i 
                                                                                                                     100 n 
                                                                                                                         1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     247 i 
                                                                                                                     102 n 
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                                                                                                                         0 t 
 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi LXXXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    250 i 
                                                                                                                      99 n 
                                                                                                                        0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     255 i 
                                                                                                                       91 n 
                                                                                                                         0 t 
  
A Büntető Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi XC. törvény) 
                                                                                                                     272 i 
                                                                                                                       45 n 
                                                                                                                         0 t 
 

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi LXXXI. törvény) 
                                                                                                                    245 i 
                                                                                                                      78 n 
                                                                                                                        0 t 
 

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 
LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági 
elnök által visszaküldött törvény) 
(2012. évi LXXX. törvény) 
                                                                                                                   261 i 
                                                                                                                     59 n 
                                                                                                                       0 t 
 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által visszaküldött törvény) 
(2012. évi LXXXII. törvény) 
                                                                                                                    294 i 
                                                                                                                      20 n 
                                                                                                                        0 t 
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A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal 
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi LXXXIX. törvény) 
                                                                                                                    298 i 
                                                                                                                        1 n 
                                                                                                                      17 t 
 

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes 
törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi LXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                    312 i 
                                                                                                                       0 n 
                                                                                                                       7 t 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi LXXIX. törvény) 
                                                                                                                    261 i 
                                                                                                                     45 n 
                                                                                                                       0 t 
 

A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és 
Magyarország kvótájának megemeléséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi LXXVIII. törvény) 
                                                                                                                     207 i 
                                                                                                                       24 n 
                                                                                                                         4 t 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 

 
Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 
A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

204. ülésnap – 2012. június 19. 

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben 
hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat részletes vitája 
 

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

A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási 
átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

205. ülésnap – 2012. június 20. 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának lezárása 
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206. ülésnap – 2012. június 25. 

 

A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XCI. törvény) 
                                                                                                                      288 i 
                                                                                                                         1 n 
                                                                                                                       39 t 
 

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XCII. törvény) 

                                                                                                                                                                                      
328 i 

                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                         0 t 
                                                                                                                                                                                                              

A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi XCV. törvény) 
                                                                                                                    330 i 
                                                                                                                        0 n 
                                                                                                                        0 t 
 

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási 
átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben 

hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 

V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 

 
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által megfontolásra 
visszaküldött törvény) 
(2012. évi XCIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    248 i 
                                                                                                                      92 n 
                                                                                                                        0 t 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     248 i 
                                                                                                                       90 n 
                                                                                                                         0 t 
 

Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által megfontolásra 
visszaküldött törvény) 
(2012. évi LXXVI. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    241 i 
                                                                                                                      48 n 
                                                                                                                      41 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     245 i 
                                                                                                                       49 n 
                                                                                                                       39 t 
 

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes 
törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XCIV. törvény) 
                                                                                                                     297 i 
                                                                                                                       36 n 
                                                                                                                         0 t 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi C. törvény) 
                                                                                                                     243 i 
                                                                                                                       45 n 
                                                                                                                       43 t 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája (új változat a június 18-án visszavont helyett) 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

 

207. ülésnap – 2012. június 26. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési 
támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység 
végzéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

 

208. ülésnap – 2012. június 27. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 
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209. ülésnap – 2012. június 28. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása  
 

 

210. ülésnap – 2012. június 29. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása  
 

 

211. ülésnap – 2012. július 2. 

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

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény módosításáról (benyújtó: Ertsey Katalin, LMP) 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

internet semlegességéről (benyújtó: Farkas Gergely és mások, Jobbik) 
 
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XCVIII. törvény) 
                                                                                                               317 i 
                                                                                                                   2 n 
                                                                                                                   4 t 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési 
támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
 (2012. évi XCVII. törvény)                                                                                                               

                                                                                                               280 i 
                                                                                                                 49 n 
                                                                                                                   1 t 
 

Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XCVI. törvény) 
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A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    249 i 
                                                                                                                      54 n 
                                                                                                                      36 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     246 i 
                                                                                                                       49 n 
                                                                                                                       39 t 
 

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a 

bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    249 i 
                                                                                                                        2 n 
                                                                                                                      77 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     251 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                       80 t 
 

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási 
átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXII. törvény) 
                                                                                                                      311 i                                                                                                              
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                        14 t 
 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CV. törvény)                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                     311 i 
                                                                                                                         1 n 
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                                                                                                                         0 t 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi CIV. törvény) 
                                                                                                                    275 i 
                                                                                                                      37 n 
                                                                                                                      13 t 
 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben 
hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat záróvitája és zárószavazása 
 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Erzsébet-programról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a 
vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység 
végzéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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212. ülésnap – 2012. július 3. 

Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. 
év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 
A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 

 
A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Az Erzsébet-programról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 
A hulladékról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 

 

213. ülésnap – 2012. július 6. 
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Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi XCIX. törvény) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    283 i 
                                                                                                                      30 n 
                                                                                                                        3 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     284 i 
                                                                                                                       30 n 
                                                                                                                         3 t 

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység 
végzéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az Erzsébet-programról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CIII. törvény) 
                                                                                                                    235 i 
                                                                                                                      66 n 
                                                                                                                      11 t 
 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

 

 

214. ülésnap – 2012. július 9. 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a 
vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXXII. törvény) 

                                                                                                                                                                                          
337 i 

                                                                                                                        0 n 
                                                                                                                        0 t 
 

A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CIX. törvény)                                                                                                                        
                                                                                                                      337 i 
                                                                                                                          1 n 
                                                                                                                          0 t 
 

Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. 
év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CX. törvény) 

336 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                         3 t 
 

 

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    251 i 
                                                                                                                      49 n 
                                                                                                                      28 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     250 i 
                                                                                                                       51 n 
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                                                                                                                       29 t 

 

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    249 i 
                                                                                                                      49 n 
                                                                                                                      33 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     248 i 
                                                                                                                       51 n 
                                                                                                                       33 t 

 

A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CII. törvény) 

 
248 i 

                                                                                                                        83 n 
                                                                                                                          0 t 
 

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXVI. törvény) 

 
249 i 

                                                                                                                        94 n 
                                                                                                                          0 t 
 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXXVIII. törvény) 

 
283 i 

                                                                                                                        38 n 
                                                                                                                        22 t 
 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CVIII. törvény) 

345 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                          0 t 

 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CI. törvény) 
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300 i 
                                                                                                                          6 n 
                                                                                                                        37 t 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CVII. törvény) 

245 i 
                                                                                                                        91 n 
                                                                                                                          0 t 
 

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXVIII. törvény) 

235 i 
                                                                                                                        91 n 
                                                                                                                          0 t 
 

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik 
Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. 
évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. 
évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi 
Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi CXIII. törvény) 

301 i 
                                                                                                                          1 n 
                                                                                                                          0 t 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 
2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és 
határozathozatala 
(2012. évi CXXXI. törvény) 

310 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                          0 t 
 

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről 
(2007-2010.) szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitájának 
megkezdése 
 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat 

részletes vitája 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

 

 

215. ülésnap – 2012. július 12. 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
és zárószavazása 
(2012. évi CXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    275 i 
                                                                                                                      31 n 
                                                                                                                        0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     276 i 
                                                                                                                       31 n 
                                                                                                                         0 t 

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    252 i 
                                                                                                                      43 n 
                                                                                                                      33 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     252 i 
                                                                                                                       43 n 
                                                                                                                       34 t 

Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    250 i 
                                                                                                                      69 n 
                                                                                                                        0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     248 i 
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                                                                                                                       69 n 
                                                                                                                         0 t 

Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CXXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    251 i 
                                                                                                                      45 n 
                                                                                                                      36 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     251 i 
                                                                                                                       45 n 
                                                                                                                       35 t 

 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérőlszóló törvényjavaslat: szavazás a 

benyújtott módosító indítványokról, határozathozatal a főösszegekről, majd a részletes vita 
újramegnyitása és elnapolása 

 
A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység 

végzéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXXVII. törvény) 
                                                                                                                     244 i 
                                                                                                                       35 n 
                                                                                                                       41 t 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXXV. törvény) 
                                                                                                                     246 i 
                                                                                                                       78 n 
                                                                                                                         0 t 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXXIII. törvény) 
                                                                                                                     238 i 
                                                                                                                       59 n 
                                                                                                                       31 t 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXXIV. törvény) 
                                                                                                                     248 i 
                                                                                                                       48 n 
                                                                                                                       34 t 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CV. törvény) 
                                                                                                                     249 i 
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                                                                                                                       80 n 
                                                                                                                         1 t 

 

A hulladékról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXXI. törvény) 
                                                                                                                     259 i 
                                                                                                                       41 n 
                                                                                                                       33 t 

 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXXIX. törvény) 
                                                                                                                     242 i 
                                                                                                                       86 n 
                                                                                                                         0 t 

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
(2012. évi CXXVI. törvény) 
                                                                                                                     247 i 
                                                                                                                       73 n 
                                                                                                                         0 t 

 

 

 

 

ŐSZI ÜLÉSSZAK 

 

216. ülésnap – 2012. szeptember 10. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
megváltozott munkaképességű, a tartós egészségkárosodással és a fogyatékossággal élő 
emberek szociális biztonsága érdekében szükséges feladatokról (benyújtó: Mesterházy Attila 
és mások, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nyugdíjasok védelméhez és a nyugdíjak reálértékének megőrzéséhez szükséges 
intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült felnőttek lakhatásának támogatásáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

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

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

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. CLXXIV. törvény módosításáról (benyújtó: 
Simon Gábor és Mesterházy Attila, MSZP) 
 

A Hálózat a Globális Fejlődésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő 
állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és 
az egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt 
döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

"Az Országgyűlés tűzze napirendjére azt, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi 
tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon" című országos népi 
kezdeményezés vitája 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes 
sürgős eljárásban **) 
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217. ülésnap – 2012. szeptember 11. 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXXXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    244 i 
                                                                                                                      36 n 
                                                                                                                      26 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     243 i 
                                                                                                                       34 n 
                                                                                                                       28 t 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, 
valamint zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2012. évi CXXXII. törvény) 
                                                                                                                     240 i 
                                                                                                                       52 n 
                                                                                                                         2 t 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXXXIII. törvény) 
                                                                                                                      
                                                                                                                     267 i 
                                                                                                                       25 n 
                                                                                                                       11 t 
 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal 
összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérőlszóló törvényjavaslat részletes 
vitájának második szakasza 
 
 
 
 
 
218. ülésnap – 2012. szeptember 17. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról (benyújtó: Hegedüs Lorántné, 
Jobbik) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Duró Dóra és 
mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény, valamint a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény, és a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, 
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény 
módosításáról (benyújtó: Szili Katalin, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
állami földpályázatok kapcsán kialakult erősen vitatható döntéseket vizsgáló országgyűlési 
bizottság létrehozásáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Gőgös Zoltán, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
külföldi kézbe került magyarországi ingatlanok, gazdasági érdekeltségek visszavásárlásával, 
állami tulajdonba vételének pénzügyi-gazdasági alapjának létrehozásával kapcsolatos 
jogalkotási feladatokról (benyújtó: Gaudi-Nagy Tamás és Hegedüs Lorántné, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
képzés és szakképzés rendszerének a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
szükséges átalakításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Rendőrség hivatásos állományú tagjainak egyszeri kárpótlásáról (benyújtó: Harangozó 
Tamás, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
földhasználati pályázatok átláthatósága érdekében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Schiffer András és Szabó Rebeka, LMP) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Ramil Safarov azeri katonatiszt szabadságvesztés büntetése végrehajtásának Azerbajdzsán 
részére történő átadásának elítéléséről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fóliás és az üvegházi meleghajtatásos gazdálkodók, a melegházi kertészetek, valamint a 
termálvíz egyéb mezőgazdasági célú felhasználóinak 2015. június 30. után keletkező 
problémáinak kezeléséről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről  (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Simicska Lajos és Nyerges Zsolt körüli, valamint a Fidesz-kormány mögött álló gazdasági 
cégbirodalom állami megrendeléseinek jogszerűségét átvilágító országgyűlési 
vizsgálóbizottság létrehozásáról (benyújtó: Vona Gábor, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Simicska Lajos 
és Nyerges Zsolt körüli, valamint a Fidesz-kormány mögött álló gazdasági cégbirodalom 
állami megrendeléseinek jogszerűségét átvilágító országgyűlési vizsgálóbizottság 
létrehozásáról (benyújtó: Vona Gábor, Jobbik) 
  

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állami 
földpályázatok kapcsán kialakult erősen vitatható döntéseket vizsgáló országgyűlési bizottság 
létrehozásáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Gőgös Zoltán, MSZP) 
 
  "Az Országgyűlés tűzze napirendjére azt, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi 
tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon" című országos népi 
kezdeményezés - határozathozatal a népi kezdeményezés támogatásáról 
 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt 
döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő 
állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és 
az egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXXXVII. törvény) 
                                                                                                                     356 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                         0 t 
 

A Hálózat a Globális Fejlődésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXXXVI. törvény) 
                                                                                                                     360 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                         0 t 
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A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2012. évi CXXXV. törvény) 
                                                                                                                     250 i 
                                                                                                                       18 n 
                                                                                                                         1 t 
 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének 
megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 

 
Egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal 

összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

 

 

219. ülésnap – 2012. szeptember 18. 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról (benyújtó: Szabó 
Vilmos, MSZP) 

 
Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 szóló beszámoló 

elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyarország Alaptörvényének második módosítása című törvényjavaslat általános 

vitájának megkezdése 
 
Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos 

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 

törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 
A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 

privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, 
valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között 
meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség 
kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról szóló 19/2012. (III. 14.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 

 
 
 
 

220. ülésnap – 2012. szeptember 24. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosításáról (benyújtó: Hegedüs Lorántné és mások, Jobbik) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról (benyújtó: Lendvai 
Ildikó és Nyakó István, MSZP) 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

hagyományőrző eszközök kulturális rendezvényeken történő viseléséről és használatáról 
(benyújtó: Mirkóczki Ádám és mások, Jobbik) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

jóerkölcsbe ütköző egyes juttatások hatékonyabb visszaköveteléséhez szükséges egyes 
törvénymódosításokról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
2013-as év Horthy Miklós emlékévvé nyilvánításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, 
Jobbik) 

 
Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

külföldön rekedt magyar kulturális javak feltárásáról, megóvásáról, illetve hazahozataláról 
(benyújtó: Ferenczi Gábor és Pörzse Sándor, Jobbik) 
 

A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, 
valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között 
meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség 
kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról szóló 19/2012. (III. 14.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének 
megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                    324 i 
                                                                                                                        8 n 
                                                                                                                        1 t                                                                                                  
 

Egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal 
összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXL. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    247 i 
                                                                                                                      91 n 
                                                                                                                        0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     248 i 
                                                                                                                       91 n 
                                                                                                                         0 t 

 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    249 i 
                                                                                                                      94 n 
                                                                                                                        0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     250 i 
                                                                                                                       95 n 
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                                                                                                                         0 t 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXLI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    250 i 
                                                                                                                      88 n 
                                                                                                                        0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     249 i 
                                                                                                                       91 n 
                                                                                                                         0 t 

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 

                                                                                                                                                                                                       
244 i 

                                                                                                                        90 n 
                                                                                                                          0 t 

Határozathozatal a hungarikum bizottság két tagjának delegálásáról (Lezsák Sándor és 
Simicskó István) 

 
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve***) 
(2012. évi CXXXIX. törvény) 
                                                                                                                     304 i 
                                                                                                                         0 n 
                                                                                                                         0 t 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslat részletes vitája 
 

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

 

221. ülésnap – 2012. szeptember 25. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
megfélemlítéssel és hamis információkkal az állami nyugdíjrendszerbe kényszerített magán-
nyugdíjpénztári tagok választási lehetőségének megteremtéséről  (benyújtó: Molnár Csaba és 
Szűcs Erika, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság működtetésével kapcsolatos 
feladatok meghatározásáról (benyújtó: Hegedüs Lorántné és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 
(benyújtó: Lamperth Mónika, MSZP) 
 

A Magyarország Alaptörvényének második módosítása című törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása  
 

Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 

A Magyarország Alaptörvényének második módosítása című törvényjavaslat általános 
vitája (az előzővel azonos című, de eltérő tartalmú előterjesztés) 
 

A választási eljárásról  szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről  szóló 
törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 

 



A törvényhozás krónikája – 2012  79/122 

 

222. ülésnap – 2012. szeptember 26. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A sport 
támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról (benyújtó: Szilágyi György, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
sportról szóló 2004. évi I. törvénynek a látvány-csapatsportágak hivatásos bajnokságaiban 
induló sportvállalkozások fizetőképessége és átláthatósága biztosítása érdekében történő 
módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

 

 

 

223. ülésnap – 2012. október 1. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Nyikos 
László, Jobbik) 
 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXLII. törvény) 

336 i 
                                                                                                                          7 n 
                                                                                                                          0 t 

 
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 

benyújtott módosító indítványokról 
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Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CXLV. törvény) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    292 i 
                                                                                                                      49 n 
                                                                                                                      10 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     291 i 
                                                                                                                       55 n 
                                                                                                                         4 t 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXLVI. törvény) 

298 i 
                                                                                                                          6 n 
                                                                                                                        40 t 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXLVII. törvény) 

236 i 
                                                                                                                        32 n 
                                                                                                                        54 t 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXLIII. törvény) 

271 i 
                                                                                                                          7 n 
                                                                                                                        44 t 

 
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Alaptörvényének második módosítása című törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

224. ülésnap – 2012. október 2. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hozzátartozók közötti erőszak megelőzésének és az ellene való hatékony fellépés eszközeinek 
megteremtéséről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
visszaélésszerű rendőri intézkedések megakadályozása érdekében szükséges törvények 
módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
(2012. évi CXLIV. törvény) 
 (Az MSZP-frakció többsége, valamint az LMP és a DK képviselői az eljárás elleni tiltakozásul nem vettek részt a 
szavazásban, ezért alacsony az összes leadott szavazat száma.) 

238 i 
                                                                                                                          1 n 
                                                                                                                          8 t 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint 
eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 

 

 

225. ülésnap – 2012. október 3. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemek közötti esélyegyenlőségnek a nagyvállalati szférában történő gyakorlati 
érvényesítéséről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 

 
A Polgári Törvénykönyvről  szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról  szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

 

 

226. ülésnap – 2012. október 8. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról (benyújtó: Szili Katalin, 
független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi elemi költségvetési beszámolójának 
számvevőszéki auditálásáról (benyújtó: Nyikos László, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (benyújtó: Szili Katalin, 
független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
jogalkotás kiszámíthatóságának megteremtése érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
állami és politikai vezetők, valamint országgyűlési képviselők javadalmazására vonatkozó 
egyes törvények módosításáról (benyújtó: Molnár Csaba, független) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
indokolás nélkül felmentett kormánytisztviselők és munkavállalók állami kárenyhítéséről 
(benyújtó: Lamperth Mónika, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzeti vasút üzemeltetését és a vasúti tulajdon kezelését vizsgáló bizottság létrehozásáról 
(benyújtó: Jávor Benedek, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közigazgatási eljárás koherencia zavarainak megszüntetéséről (benyújtó: Szili Katalin, 
független) 

 
Az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének 

megválasztása (Szabó Marcel) 
 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CXLVIII. törvény) 

292 i 
                                                                                                                        43 n 
                                                                                                                          9 t 

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint 
eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CXLIX. törvény) 

295 i 
                                                                                                                        53 n 
                                                                                                                          0 t 

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi CLI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    269 i 
                                                                                                                      38 n 
                                                                                                                      48 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     261 i 
                                                                                                                       38 n 
                                                                                                                       47 t 

Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
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Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLII. törvény) 

244 i 
                                                                                                                        46 n 
                                                                                                                        55 t 

A hulladékról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
 

288 i 
                                                                                                                        55 n 
                                                                                                                          3 t 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Alaptörvényének második módosítása című törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

227. ülésnap – 2012. október 9. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a gyorsított eljárásokkal kapcsolatos 
visszaélések megelőzése érdekében történő módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

A postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

 

228. ülésnap – 2012. október 10. 

A Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary 
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és 
lezárása  
 

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről 
(2007-2010.) szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitájának 
folytatása és lezárása  
 

 

 

229. ülésnap – 2012. október 15. 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
természetes személyek csődhelyzetének rendezési eljárásáról (benyújtó: Szili Katalin, 
független) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról (benyújtó: 
Baracskai József és mások, függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közérdekű üzemek és azok elemei - különösen a kábelvezetékek, vasúti sínek, illetve más 
közműelemek - védelme érdekében szükséges egyes büntető tárgyú törvénymódosításokról 
(benyújtó: Staudt Gábor és Szilágyi György, Jobbik) 

 
Hozzájárulás a Magyarország Alaptörvényének második módosítása  című és Az 

egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatok visszavonásához 
 

A Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CL. törvény) 

343 i 
                                                                                                                          1 n 
                                                                                                                          0 t 

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről 
(2007-2010.) szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat záróvitája és zárószavazása (Elfogadott módosító 
indítvány nyomán a kihirdetett határozat címe: Az Állami Számvevőszék 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről, valamint az Állami Számvevőszék 
tevékenységét érintő egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú hatályon kívül 
helyezéséről és visszavonásáról) 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CLVI. törvény) 

261 i 
                                                                                                                        90 n 
                                                                                                                          0 t 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLIII. törvény) 

302 i 
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                                                                                                                          1 n 
                                                                                                                        42 t 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLV. törvény) 

258 i 
                                                                                                                        89 n 
                                                                                                                          0 t 

A postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Magyarország Alaptörvényének második módosítása című törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
302 i 

                                                                                                                        31 n 
                                                                                                                          5 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                     305 i 
                                                                                                                       31 n 
                                                                                                                         6 t 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLIV. törvény) 

236 i 
                                                                                                                        12 n 
                                                                                                                        74 t 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat ismételt záróvitája és zárószavazása (a 
köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2012. évi CLVII. törvény) 

 
249 i 

                                                                                                                        88 n 
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                                                                                                                          0 t 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az indokolás nélkül 
felmentett kormánytisztviselők és munkavállalók állami kárenyhítéséről (benyújtó: Lamperth 
Mónika, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A nemzeti vasút 
üzemeltetését és a vasúti tulajdon kezelését vizsgáló bizottság létrehozásáról (benyújtó: Jávor 
Benedek, LMP) 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A földhasználati 

pályázatok átláthatósága érdekében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
módosításáról (benyújtó: Schiffer András és Szabó Rebeka, LMP) 
 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az Országgyűlésnek a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja 
végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottsága vizsgálatának eredményéről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

230. ülésnap – 2012. október 16. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat általános vitájának 
megkezdése 

 
A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 

2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary 
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 



A törvényhozás krónikája – 2012  89/122 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

 

231. ülésnap – 2012. október 29. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
drogpolitikai eseti bizottság létrehozásáról (benyújtó: Szilágyi László és Dorosz Dávid, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról  
(benyújtó: Hegedüs Lorántné, Jobbik) 
 

Az Országgyűlésnek a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja 
végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottsága vizsgálatának eredményéről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyarország Alaptörvényének második módosítása című törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
[Magyarország Alaptörvényének második módosítása (2012. november 9.)] 

262 i 
                                                                                                                        84 n 
                                                                                                                          0 t 

 

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary 
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
251 i 

                                                                                                                        95 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      249 i 
                                                                                                                        96 n 
                                                                                                                          0 t 
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A postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
254 i 

                                                                                                                      100 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      253 i 
                                                                                                                        88 n 
                                                                                                                        13 t 

 

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

232. ülésnap – 2012. október 30. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
munkahelyvédelem sürgető feladatáról, a MAL Zrt. munkahelyeinek megőrzéséről (benyújtó: 
Baracskai József és mások, függetlenek) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény módosításáról (benyújtó: Baracskai József és 
mások, függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Népi 
kezdeményezések illő megtárgyalásáról (benyújtó: Dorosz Dávid és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása szabályainak módosításáról (benyújtó: Apáti 
István és Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

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

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat általános vitájának 
folytatása és lezárása  
 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 

 

 

233. ülésnap – 2012. november 5. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának megszüntetésével összefüggő garanciális 
rendelkezésekről (benyújtó: Szabó Timea és Szél Bernadett, LMP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
ún. "Fészekrakó" hitellel történt sorozatos visszaélések során Miskolc Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén, főként az Avas lakótelepen okozott károk mérséklése érdekében 
szükséges intézkedésekről (benyújtó: Gúr Nándor és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia és 
Korondi Miklós, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény módosításáról (benyújtó:  Ertsey Katalin és Szilágyi László, LMP) 
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Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 

történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
247 i 

                                                                                                                       73 n 
                                                                                                                        13 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      246 i 
                                                                                                                        82 n 
                                                                                                                        12 t 

 

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary 
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi CLXXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
288 i 

                                                                                                                       55 n 
                                                                                                                          1 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      287 i 
                                                                                                                        55 n 
                                                                                                                          1 t 

 

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
288 i 

                                                                                                                        62 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      289 i 
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                                                                                                                        63 n 
                                                                                                                          0 t 

 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXIV. törvény) 

243 i 
                                                                                                                      103 n 
                                                                                                                          0 t 

 

A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos 
szabályokról szóló törvényjavaslat általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a 
házszabálytól eltérve***) 
(2012. évi CLXII. törvény) 

326 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                          0 t 

 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A természetes 
személyek csődhelyzetének rendezési eljárásáról (benyújtó: Szili Katalin, független) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A hozzátartozók 
közötti erőszak megelőzésének és az ellene való hatékony fellépés eszközeinek 
megteremtéséről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

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

 

 

 

234. ülésnap – 2012. november 6. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (kivételes sürgős eljárásban **) 
 (2012. évi CLX. törvény) 

228 i 
                                                                                                                        24 n 
                                                                                                                          0 t 

Politikai vita „Kit terhel a felelősség - az államadósságról és annak okairól” címmel 
  
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország 

közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna 
folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája  

 
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a 

Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 
Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és 

működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1406/2012. (IX.28.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint 
önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

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

 

 

 

235. ülésnap – 2012. november 7. 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 

átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény 

alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével 
kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános 
vitája 

 
A választási eljárásról szóló törvényjavaslat újra megnyitott részletes vitája (a 

házszabálytól eltérve) 
 

 

 

236. ülésnap – 2012. november 12. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének módosítása (benyújtó: Schiffer András és Jávor Benedek, 
LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
jogszabályoknak a nemzeti filmipar megerősítését célzó módosításáról (benyújtó: Novák 
Előd, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról (benyújtó: Baracskai 
József és mások, függetlenek) 
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (benyújtó: Bertha Szilvia és 
Korondi Miklós, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A drogpolitikai 
eseti bizottság létrehozásáról (benyújtó: Szilágyi László és Dorosz Dávid, LMP) 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével 
kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország 
közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna 
folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CLXV. törvény) 

350 i 
                                                                                                                          1 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és 
működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1406/2012. (IX.28.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 

 
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 

védelméről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLXVI. törvény) 

268 i 
                                                                                                                        44 n 
                                                                                                                        15 t 

 

Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása (elfogadott módosító indítvány nyomán a törvény kihirdetett címe: 
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról)  
(2012. évi CLXXII. törvény) 

 
269 i 

                                                                                                                        37 n 
                                                                                                                        12 t 

 
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a 

Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája  
 

Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája  
 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat részletes vitája  
 

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája  
 

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája  
 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint 
önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája  

 
 

 

 

237. ülésnap – 2012. november 13.  

Politikai vita „A köznevelés helyzetéről” címmel 
 
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
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A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai 

Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák 
Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések 
miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő 
európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája  
 

A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

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

A Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

 

 

238. ülésnap – 2012. november 19. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Víziközmű társulatok keretében megvalósuló települési szennyvízkezelési beruházások 



A törvényhozás krónikája – 2012  99/122 

szükségességét, illetve kivitelezési költségét vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról (benyújtó: 
Hegedüs Lorántné, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvény módosításáról (benyújtó: Novák Előd és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
autósiskolák által nyújtott szolgáltatásokról (benyújtó: Simon Gábor és Mesterházy Attila, 
MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
családbarát intézményekről (benyújtó: Duró Dóra és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzeti vagyon visszaszármaztatásáról (benyújtó: Lenhardt Balázs, [a benyújtáskor] Jobbik) 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 

 
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai 

Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXXI. törvény) 

329 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                          0 t 

 

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák 
Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések 
miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő 
európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXX. törvény) 

331 i 
                                                                                                                          2 n 
                                                                                                                          1 t 

 

A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXXIII. törvény) 

291 i 
                                                                                                                          0 n 
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                                                                                                                        39 t 

 

A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXXIV. törvény) 

294 i 
                                                                                                                          1 n 
                                                                                                                        37 t 

 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXXVII. törvény) 

283 i 
                                                                                                                        38 n 
                                                                                                                        12 t 

 

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXIX. törvény) 

301 i 
                                                                                                                        36 n 
                                                                                                                          0 t 

 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint 
önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 

 
Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 

tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLXVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
264 i 

                                                                                                                        33 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      268 i 
                                                                                                                        31 n 
                                                                                                                          0 t 

 



A törvényhozás krónikája – 2012  101/122 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
235 i 

                                                                                                                        58 n 
                                                                                                                          9 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      237 i 
                                                                                                                        60 n 
                                                                                                                        11 t 

 

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által megfontolásra 
visszaküldött törvény) 
(2012. évi CLXXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
295 i 

                                                                                                                        33 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      294 i 
                                                                                                                        33 n 
                                                                                                                          0 t 

 

Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló törvényjavaslat: 

szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXXVI. törvény) 

280 i 
                                                                                                                        42 n 
                                                                                                                          0 t 
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Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLXXXVI. törvény) 

253 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                        31 t 

 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLXXVIII. törvény) 

230 i 
                                                                                                                        65 n 
                                                                                                                          0 t 

 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLXXXIV. törvény) 
                                                                                                                      221 i 
                                                                                                                        29 n 
                                                                                                                        29 t 

 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes 
jogszabályoknak a nemzeti filmipar megerősítését célzó módosításáról (benyújtó: Novák 
Előd, Jobbik) 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Népi 

kezdeményezések illő megtárgyalásáról (benyújtó: Dorosz Dávid és mások, LMP) 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája (az ugyanaznap elfogadottal 
azonos című, de más tartalmú törvényjavaslat) 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A közművezetékek adójáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes 
vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
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239. ülésnap – 2012. november 20. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*:  
A használtcikk-kereskedelemhez kapcsolódó szabályozás felülvizsgálatáról és az ehhez 
kapcsolódó jogalkotási feladatok meghatározásáról (benyújtó: Hegedüs Lorántné és Bödecs 
Barna, Jobbik) 
 

A közművezetékek adójáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról, valamint zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2012. évi CLXVIII. törvény) 
                                                                                                                      219 i 
                                                                                                                        23 n 
                                                                                                                          1 t 

 

„A magyarországi cigányság felzárkóztatásának esélyei” címmel politikai vita 
lefolytatása 

 
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal 

összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló határozati javaslat 
részletes vitája 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

 

 

 

240. ülésnap – 2012. november 21. 
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A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és 
lezárása  

 
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról  szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 

 

 

241. ülésnap – 2012. november 26. 

A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CLXXXIII. törvény) 
                                                                                                                      305 i 
                                                                                                                          2 n 
                                                                                                                          0 t 

 
A Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati javaslat: szavazás a 

benyújtott módosító indítványokról 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXCI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
252 i 

                                                                                                                        95 n 
                                                                                                                          1 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      254 i 
                                                                                                                        94 n 
                                                                                                                          1 t 

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

szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CLXXXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
302 i 

                                                                                                                          0 n 
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                                                                                                                        49 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      303 i 
                                                                                                                          1 n 
                                                                                                                        47 t 

 
Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint 

önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi CXC. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                    
250 i 

                                                                                                                        89 n 
                                                                                                                          8 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      248 i 
                                                                                                                        88 n 
                                                                                                                        11 t 

 

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi CXCII. törvény) 

A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                               
249 i 

                                                                                                                        97 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      250 i 
                                                                                                                        97 n 
                                                                                                                          0 t 

 

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(A köztársasági elnök nem hirdette ki, felülvizsgálatra küldte az Alkotmánybírósághoz, amely 
2013. január 4-én több pontot alaptörvény-ellenesnek nyilvánított.) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
251 i 

                                                                                                                        91 n 
                                                                                                                          1 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      231 i 
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                                                                                                                        63 n 
                                                                                                                          2 t 

 
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a 

Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLXXXIX. törvény) 
                                                                                                                      243 i 
                                                                                                                        85 n 
                                                                                                                          0 t 

 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLXXXVIII. törvény) 

                                                                                                                      236 i 
                                                                                                                        86 n 
                                                                                                                          2 t 

 

A hulladékról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2012. évi CLXXXV. törvény) 
                                                                                                                      277 i 
                                                                                                                        48 n 
                                                                                                                          0 t 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös 
légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 
2012. évi módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

 

 

 

242. ülésnap – 2012. november 27. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: "A 
muszlimok ártatlansága" című film készítésének elítéléséről (benyújtó: Vona Gábor és mások, 
Jobbik) 
 

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2012. évi CLXXIX. törvény) 

                                                                                                                      220 i 
                                                                                                                        32 n 
                                                                                                                          1 t 

 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A hegyközségekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 

 

243. ülésnap – 2012. november 28. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításárólszóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 
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Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 
 

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 
 

 

 

244. ülésnap – 2012. november 29. 

„A fogyasztó mindenek előtt - a közműszolgáltatások helyzete” című politikai vita 
lefolytatása 
 

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében 

szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 

átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának lezárása  
 

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának lezárása  
 

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának lezárása  
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának lezárása  
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245. ülésnap – 2012. december 3. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fiatalok tömeges elvándorlásának csökkentése érdekében szükséges feladatokat meghatározó 
országgyűlési eseti bizottság létrehozásáról  (benyújtó: Farkas Gergely és Z.Kárpát Dániel, 
Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
korengedményes nyugdíj újbóli bevezetéséhez szükséges haladéktalan intézkedésekről 
(benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Apáti 
István és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról 
(benyújtó: Nyikos László, Jobbik) 
 

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló határozati javaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 
2012. évi módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXCV. törvény) 
                                                                                                                      337 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                          0 t 

 
Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös 

légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXCIII. törvény) 
                                                                                                                      338 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                          0 t 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CXCIV. törvény) 
                                                                                                                      241 i 
                                                                                                                        97 n 
                                                                                                                          0 t 
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása (elfogadott módosító indítvány alapján a kihirdetési cím: A 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról) 
(2012. évi CXCVIII. törvény) 
                                                                                                                      292 i 
                                                                                                                          9 n 
                                                                                                                        37 t 

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

záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXCIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                 
248 i 

                                                                                                                        81 n 
                                                                                                                        15 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      243 i 
                                                                                                                        82 n 
                                                                                                                        16 t 

 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2012. évi CXCVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
248 i 

                                                                                                                        99 n 
                                                                                                                          1 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      247 i 
                                                                                                                      100 n 
                                                                                                                          0 t 

 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a 

benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati javaslat záróvitája és 
zárószavazása 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CXCVII. törvény) 

                                                                                                                    
234 i 

                                                                                                                        33 n 
                                                                                                                        32 t 

 
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CLXXXVII. törvény) 

                                                                            
228 i 

                                                                                                                        70 n 
                                                                                                                          9 t 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állambiztonsági 

múlt átláthatóvá tételéről (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 
Alaptörvényének módosítása (benyújtó: Jávor Benedek és Schiffr András, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarországnak 
az Európai Unióhoz történt csatlakozásáról szóló szerződése módosításának 
kezdeményezéséről (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében 
szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 

246. ülésnap – 2012. december 4. 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hadigondozottak elmaradt juttatásainak igazságos kompenzálásáról (benyújtó: Staudt Gábor, 
Jobbik) 
 

„Az Országgyűlés tűzze napirendjére a szigetközi Öreg-Duna-meder és a győri 
Mosoni-Duna-szakasz vízgazdálkodási megoldásainak megvitatását” című országos népi 
kezdeményezés megtárgyalása 
 

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A hegyközségekről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 
 

 

 

247. ülésnap – 2012. december 5. 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az alapcélként vallási tevékenységet végző Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 
Egyesület egyházként történő elismeréséről szóló országos népi kezdeményezés 
megtárgyalása 
 

 

 

 

248. ülésnap – 2012. december 10. 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
autósiskolák által nyújtott szolgáltatásokról (benyújtó: Tóth Csaba és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény módosításáról (benyújtó: Korondi Miklós, Jobbik)  

 
Határozathozatal „Az Országgyűlés tűzze napirendjére a szigetközi Öreg-Duna-meder 

és a győri Mosoni-Duna-szakasz vízgazdálkodási megoldásainak megvitatását” című országos 
népi kezdeményezésről: elfogadva 

 
Határozathozatal az alapcélként vallási tevékenységet végző Magyarországi Lectorium 

Rosicrucianum Egyesület egyházként történő elismeréséről: a népi kezdeményezés elutasítva 
 
Az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati 

javaslat zárószavazása 
 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CCII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                     
249 i 

                                                                                                                        38 n 
                                                                                                                        51 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      250 i 
                                                                                                                        37 n 
                                                                                                                        51 t 

 
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról szóló határozati javaslat 

zárószavazása 
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A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat záróvitája  

 
 

Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció 
Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén 
keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája 
  

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája  
 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája  
 

A Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása című törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 

 

249. ülésnap – 2012. december 11. 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CCI. törvény) 
                                                                                                                      316 i 
                                                                                                                        13 n 
                                                                                                                          0 t 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CCIII. törvény) 
                                                                                                                      258 i 
                                                                                                                        48 n 
                                                                                                                        32 t 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (elfogadott módosító indítvány alapján kihirdetési címe: A 
Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról) 
(2012. évi CC. törvény) 
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                                                                                                                      259 i 
                                                                                                                        56 n 
                                                                                                                        25 t 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CCXVI. törvény) 
                                                                                                                      254 i 
                                                                                                                        50 n 
                                                                                                                        33 t 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CCXX. törvény) 
                                                                                                                      256 i 
                                                                                                                        65 n 
                                                                                                                        19 t 

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

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

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

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

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

A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CCV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
256 i 

                                                                                                                        88 n 
                                                                                                                          0 t 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      248 i 
                                                                                                                      100 n 
                                                                                                                          0 t 

 

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A hegyközségekről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

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

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében 
szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A családbarát 
intézményekről (benyújtó: Duró Dóra és mások, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A nyugdíjasok 
védelméhez és a nyugdíjak reálértékének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról (benyújtó: Lendvai Ildikó és Nyakó 
István, MSZP) 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2012. évi CCIV. törvény) 
                                                                                                                      248 i 
                                                                                                                       79 n 
                                                                                                                          1 t 

 

Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió 
érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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A Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása című törvényjavaslat 
részletes vitája 

 
Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával 

összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és 
részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

 

 

 

 

 

TÉLI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 

 

 

250. ülésnap – 2012. december 17. 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása (benyújtó: Nyikos László, Jobbik) 
(Nem azonos az ugyanaznap ugyanilyen címmel elfogadott törvénnyel) 
 

Alkotmánybíró-választás (Salamon László) 
 
 A háznagy megválasztása (Mátrai Márta) 
 

Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció 
Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén 
keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CCVI. törvény) 
                                                                                                                      329 i 
                                                                                                                          0 n 
                                                                                                                        12 t 

 

Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió 
érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2012. évi CCXXII. törvény) 
                                                                                                                      302 i 
                                                                                                                        39 n 
                                                                                                                          2 t 

 



A törvényhozás krónikája – 2012  118/122 

Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása című törvényjavaslat 
zárószavazása 
[Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása (2012. december 21.)]  
                                                                                                                      263 i 
                                                                                                                        87 n 
                                                                                                                          0 t 

 

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi CCXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
265 i 

                                                                                                                        56 n 
                                                                                                                        35 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      263 i 
                                                                                                                        56 n 
                                                                                                                        35 t 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
és zárószavazása 
(2012. évi CCXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
265 i 

                                                                                                                        52 n 
                                                                                                                        36 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      264 i 
                                                                                                                        51 n 
                                                                                                                        38 t 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi CCX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
260 i 

                                                                                                                        88 n 
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                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      260 i 
                                                                                                                        90 n 
                                                                                                                          0 t 

 

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CCVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
302 i 

                                                                                                                        51 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                      262 i 
                                                                                                                        90 n 
                                                                                                                          0 t 

 

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CCIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
262 i 

                                                                                                                        47 n 
                                                                                                                        48 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
262 i 

                                                                                                                        47 n 
                                                                                                                        48 t 

 

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CCXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
256 i 

                                                                                                                        83 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
253 i 

                                                                                                                        90 n 
                                                                                                                          1 t 

 



A törvényhozás krónikája – 2012  120/122 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény módosításárólszóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CCXVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
285 i 

                                                                                                                        44 n 
                                                                                                                          0 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
284 i 

                                                                                                                        45 n 
                                                                                                                          0 t 

 

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2012. évi CCXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 

                                                                                                                    
295 i 

                                                                                                                        38 n 
                                                                                                                        10 t 

Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
298 i 

                                                                                                                        38 n 
                                                                                                                          9 t 

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása (Elfogadott módosító indítvány alapján a kihirdetési cím: Az üvegházhatású 
gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről) 
 (2012. évi CCXVII. törvény) 

235 i 
                                                                                                                          5 n 
                                                                                                                        74 t 

 

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CCXV. törvény) 

234 i 
                                                                                                                        81 n 
                                                                                                                          1 t 

 

A hegyközségekről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
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(2012. évi CCXIX. törvény) 
235 i 

                                                                                                                        75 n 
                                                                                                                          0 t 

 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CCXII. törvény) 

266 i 
                                                                                                                        27 n 
                                                                                                                          7 t 

 

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében 
szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2012. évi CCXXI. törvény) 

266 i 
                                                                                                                        32 n 
                                                                                                                          1 t 

 

Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával 
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat: újra megnyitott vita, 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás (kivételes sürgős 
eljárásban **, a vita újra megnyitása tekintetében a házszabálytól eltérve***) 
(2012. évi CCVIII. törvény) 

232 i 
                                                                                                                        60 n 
                                                                                                                          0 t 

 

 

 

____________________________________________ 

 

 

* 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. 
 
 ** A házszabály 2012. január 1-től hatályos módosítása alapján az országgyűlés a 
jelenlévő képviselők legalább kétharmadának egyetértésével (amihez a jelen ciklusban a 
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kormánypárti frakciók támogatása elegendő), ülésszakonként korlátozott számban – az 
alaptörvény és a sarkalatos törvények kivételével – bármely előterjesztést kivételes sürgős 
eljárásban tárgyalhat, ami azt jelenti, hogy összevont általános és részletes vita zajlik 
felszólalási időkeretekkel, a következő ülésnapon pedig szavaznak a módosító indítványokról, 
és rögtön ezután megtartják a zárószavazást is.  
 
          *** Az országgyűlés a jelenlévő képviselők legalább négyötödének egyetértésével a 
házszabály bármely pontjától eltérhet. (A pontos elnevezés a „határozati házszabályi 
rendelkezésektől” való eltérés, mert házszabályi rendelkezéseket az országgyűlésről szóló, 
2012. április 20-án hatályba lépett 2012. évi XXXVI. törvény is tartalmaz, és azoktól 
természetesen nem lehet eltérni, csak az országgyűlési határozatban foglaltaktól.) Ezzel 
elsősorban a **-nál ismertetett házszabálymódosítás előtt éltek az eljárás gyorsítása 
érdekében, így ugyanis 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 beleszámítva egyébként három-öt hétig is tarthat. 


